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Starosta městské části Praha 11 Dalibor
Mlejnský a pražský radní Milan Pešák odpoled-
ne 5. ledna předali celkem osm Cen Prahy 11
a tři čestná občanství významným osobnos-
tem našeho společenského života za zásluhy
o rozvoj a propagaci naší městské části nebo
za činy a práci v její prospěch i celé české spo-
lečnosti. Slavnostní chvíli na Staroměstské rad-
nici předcházela jednání zástupců všech politic-
kých subjektů zastoupených v Zastupitelstvu
městské části Prahy 11 na základě návrhů od
občanů, organizací i politických stran. Rada
městské části na svém zasedání v druhé polo-
vině listopadu navrhla konkrétní jména včetně
zdůvodnění udělených ocenění. Zastupitelstvo
pak 8. prosince na svém 19. jednání udělilo
čestná občanství a Ceny Prahy 11 níže jmeno-
vaným osobnostem.

Městská část Praha 11 udělila čestné
občanství:

In memoriam armádnímu generálu Karlu
Klapálkovi. Vojenskou kariéru zahájil během 
1. sv. války vstupem do Čs. legií v Rusku. Mezi
válkami působil například na Vojenské akademii
v Hranicích. Po okupaci nacisty se zapojil do
činnosti odbojové organizace Obrana Národa,

v květnu 1940 pak přes Slovensko odešel na
Blízký východ, kde vstoupil do řad 11. čs. pěší-
ho praporu – Východního, se kterým se zúčast-
nil bojů v Libanonu a Sýrii i obléhání Tobruku.
V roce 1943 byli čs. vojáci z Afriky přesunuti do
Británie, kde se vytvořila Čs. samostatná obr-
něná brigáda a Klapálek byl jmenován zástup-
cem jejího velitele. V srpnu 1943 pak byl pře-
velen k čs. vojskům v SSSR a stal se velitelem
3. čs. samostatné brigády v SSSR. Po válce zů-
stal v armádě v hodnosti generála, v roce 1948
podporoval prezidenta Beneše a během proce-
sů se západními vojáky se snažil působit
v jejich prospěch. V roce 1951 byl jako politic-
ky nespolehlivý poslán do penze, o rok pozdě-
ji zatčen a uvězněn. V roce 1956 byl však díky
přímluvě Chruščova, Žukova a Koněva z vězení
propuštěn, plně rehabilitován, později mu byl
udělen i titul Hrdina ČSSR. Karel Klapálek zem-
řel v roce 1984 v Praze.

In memoriam Václavu Ženíškovi, bývalé-
mu starostovi obce Chodov a zakladateli So-
kola na území dnešní Prahy 11. Narodil se
v roce 1870 a do Chodova-Litochleb se přiže-
nil z Radlic. Od roku 1903 byl po 16 let sta-
rostou obce Chodov a podílel se, a to i později,
na většině významných událostí spojených
s životem obce. Spolu s místními živnostníky
a hospodáři založil roku 1908 Tělocvičnou jed-
notu Sokol a zároveň byl zvolen prvním sta-
rostou jednoty. Období po roce 1948 i ko -
lektivizace, která jeho rodinu těžce zasáhla, se
pro Václava Ženíška staly těžkou životní
zkouškou. Jeho syn Václav byl v roce 1952 ko-
munistickým režimem potrestán vězením
a pracovním táborem jako exemplární příklad
sloužící k zastrašení chodovských hospodářů
vzpírajících se kolektivizaci. Václav Ženíšek
zemřel v březnu 1954.

Jaroslavu Svěcenému, houslovému virtuo-
zu. Narodil se v muzikanské rodině v Hradci
Králové, od dětství se věnuje hře na housle.
V průběhu studia na pražské konzervatoři byl
přijat na Akademii múzických umění do třídy
prof. V. Snítila. Brzy začal koncertovat a pos -
tupně proslul doma i za hranicemi. V roce 1996
obdržel cenu Masarykovy akademie umění za
tvůrčí uměleckou činnost a od následujícího ro-
ku se stal sólistou Českého rozhlasu. S rodinou
trvale bydlí v Chodově a výz namně napomáhá
upevňování sousedských vztahů v Praze 11.
Svými koncerty v Cho dovské tvrzi přispívá k je-
jímu věhlasu v kulturní nabídce hlavního města
a městské části. V roce 2001 obdržel Cenu
Prahy 11. Inicioval vznik letního hudebního fes-
tivalu Tóny Chodovské tvrze a od prvního roč-
níku ho každoročně obsahově zajišťuje.

Pokračování na str. 12

TÉMA

SOUSEDÉ
Před pár dny, konkrétně 5. ledna, jsme slav-
nostně předávali čestná občanství a Ceny
městské části Praha 11. Oficialita, zbyteč-
nost, pompa…mohl by si někdo říci, ale opak
je pravdou. Žijeme v městské části, která je
velmi mladá. Závan historie k nám přichází
snad jen ze starého Chodova, ale větší část
Jižního Města je stará pouhých pár desítek

let. Když k tomu přičtete ještě převahu pane-
lové zástavby, napadne vás otázka, jestli zde
vůbec mohou být nějaké tradice, sounáleži-
tost, dobré sousedské vztahy, hrdost
a patriotismus k místu, kde jsme se narodili,
kde žijeme, vychováváme děti nebo kam jsme
se právě přistěhovali. Připomínání a oce -
ňování našich rodáků a sousedů, kteří pro na-
ší městskou část odvedli kus práce, kteří vě-
novali svůj čas, lásku a úsilí, aby se v Praze
11 lépe žilo nebo kteří svojí prací, umem
a statečným srdcem či uměním šířili a šíří dob-
ré jméno Jižního Města, je určitě dobrým kro-
kem k uvědomování si kvalit kolem nás. Příbě-
hy a životopisy všech nominovaných adeptů
na čestná občanství a Ceny Prahy 11 jsem 

četl s velikým zájmem a zaujetím. Životopis
Václava Ženíška, mimo jiné bývalého starosty
a zakladatele Sokola na území dnešní Prahy
11, by vydal na román. Příběh armádního ge-
nerála Karla Klapálka by určitě zaujal také kaž-
dého z vás. Jsem velmi rád, že jsem mohl
v Brožíkově síni za nás za všechny ocenit na-
příklad skvělou herečku a dámu Antonii He-
gerlikovou, Jaroslava Svěceného, Pavla Maje-
ra a další osobnosti, o kterých se dočtete
v tomto vydání Klíče. Můžeme být hrdí na své
sousedy. Slušnost, poděkování a úcta je to
nejmenší, co jim můžeme dát, a to nejen těm
„se slavnými jmény“. 

Mgr. Dalibor Mlejnský,
starosta MČ Praha 11

t
t

ZAČÁTEK ROKU BYL VLONI OBOHACEN NOVOU TRADICÍ SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA NA JIŽ-
NÍM MĚSTĚ, TOTIŽ PŘEDÁVÁNÍM ČESTNÝCH OBČANSTVÍ A CEN PRAHY 11. TENTO VÝ-
ZNAMNÝ SPOLEČENSKÝ AKT SE USKUTEČNIL I LETOS A OPĚT JEJ DOKRESLOVALA SLAV-
NOSTNÍ ATMOSFÉRA HISTORICKÉ BROŽÍKOVY SÍNĚ NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI. 

KLÍČ 2/2009 3

Sloupek 
starosty

Ocenění převzali čestná občanství
a Ceny Prahy 11

Čestné občanství pro Václava Ženíška pře-
vzal Otakar Ženíšek (vpravo).

Čestné občanství pro gen. Karla Klapálka
převzala Olga Táborská.

Julie Svěcená přebírá čestné občanství pro
svého otce Jaroslava.
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Úřad městské části Prahy 11, Odbor školství a kultury, Vidimova 1324, 149 41 Praha 4, Paní Helena Majchráková, 
tel.: 267 902 353 nebo osobně v kanceláři č. dveří 414. Slavnostní obřady se budou konat po dohodě s vámi 

v obřadní síni Chodovské tvrze, Ledvinova 9.

KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
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OBČÁNEK ROKU 
První občánek roku 2009 bude vybrán z no -
vo rozeňátek, jejichž rodiče se do konce února
přihlásí v Odboru školství a kultury
Úřadu městské části Prahy 11,
Vidimova 1324, Praha 4.
Den a přesný čas narození dí-
těte je nutné doložit potvrze-
ním porodnice.
Prvního občánka roku 2009
přivítají do života představite-
lé radnice již tradičně v obřadní
síni Chodovské tvrze a předají
mu dárky.

MODELY ZAUJALY.
Expozice papírových modelů v KC Zahrada, 
připravená muzeem Prahy 11, zaujala návštěvníky 
každého věku. Bude prodloužena až do 15. února 2009. 

VÝLOV KAPRŮ. 
Městská část

Praha 11 připravi-
la, stejně jako ve
dvou letech před-
chozích, pro děti
z Jižního Města

tradiční výlov ka-
prů. Rybářské do-
poledne se usku-

tečnilo 22. pro-
since u Komunit-
ního centra Mat-
ky Terezy. Kromě

samotného vý-
lovu vánočních
kaprů z obrov-
ských kádí na 

děti čekaly do-
vednostní sou-

těže a mno-
ho zábavy.

PTAČÍ NADÍLKA. Vidět sojku v městském 
prostředí se občas poštěstí. U úřadu naší městské čás-
ti jí často navíc dělá společnost hezky barevná žluna.

JAŽLOVICKÉ SLUNÍČKO. 
Je po Vánocích a pro mnohé jakoby zima 

s novým rokem skončila. Do jara je však ještě daleko, 
a tak si ho děti v jažlovické školce udělaly v předstihu.

VYČNÍVALA. 
Koš slouží na odpadky, ale jak je
vidět, u nás na Jižním Městě se
do něho vejde i dopravní značka.

VÍTE O JUBILEU?
Úřad městské části
Prahy 11 se obrací
na manželské páry
s trvalým bydliš-
těm na území městské
části Praha 11, které
v roce 2009 oslaví 50 let,
60 let, 65 let společného ži-
vota s prosbou, aby tuto
významnou rodinnou udá-
lost oznámily telefonicky
nebo písemně co nejdříve
na adresu viz níže.
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

6 www.praha11.cz

Vzdělávání a školské služby
Finanční prostředky ve výši 4 mil. Kč jsou

určeny na uhrazení plného neomezeného pří-
stupu do sítě Internet na JM. Příspěvek na
provoz, na nájemné, na odpisy a na ostatní
činnosti (plavání, logopedie, atd.) je pro ma-
teřské školy ve výši 26,1 mil. Kč a pro základ-
ní školy ve výši 50,9 mil. Kč.

Na projekt kamery do škol jsou určeny fi-
nance ve výši 4,3 mil. Kč.

Jde o zvýšení bezpečnosti a ochrany ma-
jetku po regeneraci a prevenci vandalismu.

Doprava
Finanční prostředky ve výši 7,3 mil. Kč jsou

určeny na cyklistické stezky.
Na přípravu realizace bezpečných přecho-

dů pro pěší poputuje v tomto roce částka 1,8
mil. Kč.

Finanční prostředky na opravu a údržbu
dopravního značení komunikací v majetku MČ
P11 jsou pro letošek ve výši 300 tis. Kč.

Na údržbu komunikací je vyčleněna částka
2 mil. Kč a na opravy a čištění místních komu-
nikací  částka  1 mil. Kč.  Jde o pravidelné blo-
kové čištění komunikací v majetku MČ Praha
11, které je prováděno 4x ročně, včetně jejich
součástí a příslušenství v letním období.

Údržba chodníků je zajištěna  částkou 750
tis. Kč. 

Na projekt Doprava v klidu (parkování) po-
putuje částka 2,3 mil. Kč.

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Z částky 116 tis. Kč bude letos financován

provoz informačního centra městské části ve
vestibulu metra Chodov.

Kultura, církve a sdělovací prostředky
Grantový program podpořený částkou 2,5

mil. Kč je určen pro subjekty zejména z nezis -
kové sféry, které působí v oblasti organizování
kulturních a společenských zájmových aktivit.

Budou pokračovat plánované opravy umě-
leckých děl a pravidelné obhlídky.

Pro občanské obřady je určena částka 720
tis. Kč. Z této položky budou hrazeny náklady
na akce Vítej mezi námi, zlaté svatby
a stoleté narozeniny.

Tělovýchova a zájmová činnost
Finanční prostředky poskytované v rámci

Grantového programu pro oblast sportu
a tělovýchovy již tradičně podporují činnost
subjektů působících na území Jižního Města;
letos jsou ve výši 2,5 mil. Kč. Z této položky
bude hrazen také dvouletý grant, který byl do
Grantového programu MČ Praha 11 poprvé
zařazen v r. 2008 a bude využíván na zajiště-
ní provozu sportovních organizací, které mají
své sídlo a působnost na území Jižního Měs-
ta.

Finanční rozpočet pro letošní rok
ZASTUPITELSTVO NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI SCHVÁLILO NA SVÉM 19. JEDNÁNÍ ZAČÁTKEM
PROSINCE FINANČNÍ ROZPOČET PRO LETOŠNÍ ROK S PŘÍJMY VE VÝŠI 578,2 MIL. KČ
A VÝDAJI VE VÝŠI 655,8 MIL. KČ. CELKOVÝ SCHODEK VE VÝŠI 77,6 MIL. KČ BUDE KRYTÝ
FINANČNÍMI ZDROJI UŠETŘENÝMI V MINULÝCH LETECH. OBROVSKÝM ÚSPĚCHEM JE NA-
VÝŠENÍ ROZPOČTU O INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ ÚČELOVOU DOTACI Z EVROPSKÉ UNIE
NA PROJEKT SLUNEČNÍ ŠKOLA ZŠ K MILÍČOVU V CELKOVÉ HODNOTĚ 41,7 MIL. KČ. 

Pro ozdravné a sportovní pobyty pro děti je
určena částka 16,5 mil. Kč. Jedná se o týdenní
ozdravné pobyty pro děti z Jižního Města, kte-
ré mají sportovně relaxační náplň. Tento čtyřle-
tý program byl zahájen v roce 2007 a během
celého čtyřletého cyklu budou ozdravné poby-
ty zorganizovány pro téměř 7 000 dětí od nej-
vyšších tříd základních škol až po předškoláky.

Vodní svět
Finanční prostředky ve výši 26 mil. Kč jsou

určeny na pokračování přípravy výstavby Vod-
ního světa. V roce 2009 bude zadána doku-
mentace ke stavebnímu řízení s cílem  vydání
stavebního povolení a bude připravována  re-
alizační projektová dokumentace.

program zaměřený na protidrogovou preven-
ci.

Částka 5 mil. Kč je určena pro Dům zubní
péče pro děti a rodinu V Benátkách 1750.

V souvislosti s rozšířením a zkvalitněním
zdravotní péče pro obyvatele MČ Prahy 11
bude v objektu V Benátkách 1750 v rámci re-
konstrukce zřízeno centrum zubní péče.

Bydlení, komunální služby a územní
rozvoj

Fond podpory regenerace má letos (stejně
tak jako v roce 2008) vyčleněnou částku 
25 mil. Kč.

Regenerace bytového fondu ve výši 12,7
mil. Kč se týká rekonstrukce střešního pláště
a zateplení v Mikulově ulici 1572–74, výměny
výtahů v objektu Petýrkova 1949–1953, re-
generace objektů Majerského 2034–2039
a Jažlovická 1314–1315.

Další důležitou položkou v této oblasti 
je modernizace uvolněných bytů ve výši 
10 mil. Kč.

Na tuto akci bude MČ Praha 11 žádat úče-
lovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy.

Multifunkční hala ZŠ Květ. vítězství 1554
Tento projekt má pro letošek vyhrazenou

částku 38 mil. Kč.
Jde o akci rozpracovanou v roce 2008. Ha-

la bude vybudována na zpevněné ploše
o rozměrech 60x40 m. Součástí stavby bu-
dou šatny + WC, WC pro návštěvníky, sklady
hřiště na boxlakros, volejbal, malou kopanou,
florbal apod. 

Na tuto akci bude MČ Praha 11 žádat účelo-
vou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, příp. MF ČR.

Ostatní výdaje v oblasti sportu ve výši
11,2 mil. Kč jsou určeny pro rekonstrukci hřiš-
tě Bohúňova – Jažlovická a rekonstrukci spor-
tovního hřiště v Zlešické ulici. 

Zdravotnictví
Částka 300 tis. Kč je určena pro grantový

program v oblasti zdravotnictví a grantový

Ochrana životního prostředí
Údržba veřejné zeleně je zajištěna částkou

24,5 mil. Kč.

Sociální oblast
Kromě dávek a podpor v sociálním zabez-

pečení, které jsou zajišťovány přímými účelo-
vými dotacemi ze státního rozpočtu
v průběhu roku, je zde poskytován příspěvek
Centru sociálních služeb  Praha-JM ve výši
17,6 mil. Kč a dále tzv. Systému integrované
sociální intervence ve výši 13 mil. Kč. Jedná
se o jednotný informační systém umožňující
rychlejší a bezpečnější předávání informací,
koordinaci spolupráce mezi subjekty preven-
ce sociálně-patologických jevů aj.

Uvádíme jen některé rozpočtové položky.
Letošní rok jich samozřejmě zahrnuje pod-
statně více. Kompletní znění naleznete stejně
jako v minulých letech na webu naší městské
části. Dana Foučková

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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NEZVYKLÉ SVĚTLO
Ten den mě probudilo nezvyklé světlo. Sněži-
lo od noci a svítání bylo proto mnohem jasněj-
ší. Byl to první pracovní den letošního roku
a pro mne byl okořeněn odpoledním předává-
ním Cen Jižního Města a čestných občanství
v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Těšil
jsem se na to odpoledne. 

Stále sněží a já registruji první stížnost na
neuklizený chodník. Sněžení houstne. Třídím
vánoční a povánoční poštu, vyřizuji běžnou
agendu po dovolené a nemohu se ubránit
myšlenkám na odpolední slavnost. Hlavou mi
běží jména oceněných, jejich životní a profesní
osudy… a stále sněží.

Registruji druhou stížnost na neuklizený
chodník kdesi u stanice metra Háje a snažím
se vybavit si mapu Jižního Města, která defi-
nuje jednotlivé majitele chodníků a tím
i odpovědnost za úklid. Zároveň si vzpomí-
nám na jarní kalamitu. Nadměrné srážky = vy-
soká tráva, celodenní sněžení = zasněžené
chodníky. Přijde mi to normální.

Dočkal jsem se. Předávání cen v Brožíkově
síni proběhlo v úžasné atmosféře a osobní
setkání s lidmi, před kterými lze jen smeknout,
ve mně zanechává nesmazatelné vzpomínky
a velmi příjemný stav duše.

Už ani nevím, jestli sněží…
Z jarní trávy není už ani seno a sníh už ta-

ké dávno odtekl. Jen dámy a pánové
z odpolední slavnosti zůstávají v srdcích
a myšlenkách spousty lidí a mnozí z nich, a já
se k nim hlásím, jsou hrdi na to, že alespoň
nějaký čas mohli být jejich sousedy, nebo sou-
sedy jejich potomků, kteří jsou na své předky
právem pyšní. Jan Meixner

Sloupek 
zástupce starosty

V druhé polovině ledna odvysíláme:

■ 19. 1. Předání čestných občanství
a cen JM

■ 19. 1. Slavnostní otevření zrekonstruo-
vané ZŠ Mendelova

■ 19. 1. Vítání nového roku v MŠ Křejp-
ského

■ 19. 1. Mexický večer v KC Zahrada
■ 19. 1. Seriál o památkách JM: kostel

sv. Františka z Assisi
■ 26. 1. Novinky v Centrálním parku –

hřiště, petangue, lana aj.
■ 26. 1. Den otevřených dveří v ZŠ K Mi-

líčovu
■ 26. 1. Výstavy Waksmundský a Tomek

v Chodovské tvrzi
■ 26. 1. Den s pohádkou – DDM JM 
■ 26. 1. Seriál o památkách JM: Chodov-

ská škola

Televizní Aktuál ve vysílání
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Naše městská část nabízí osm zrenovova-
ných bytů, které mohou získat mladí lidé ve
věku do 35 let s trvalým pobytem na území
MČ Praha 11. Zájemci na tyto byty se mohou
hlásit od 22. prosince 2008 do 22. ledna
2009. „Jedná se o výběrové řízení pro mladé
ve věku od 18 do 35 let, občany ČR, kteří ma-
jí trvalý pobyt na území naší městské části po
dobu minimálně pěti let a nemají vlastní byt
ani nemovitost určenou k trvalému bydlení,“
uvedl zástupce starosty Luděk Zítka.

Žadatelé musí doložit mimo jiné výpis
z katastru nemovitostí (že nevlastní byt či
dům v České republice) a doklad o příjmu za
posledních dvanáct měsíců. Tyto údaje musí
doložit nejen žadatelé, ale i jejich rodinní pří-
slušníci, kteří by s nimi byt užívali. Jedná se
o následující byty: Anny Drabíkové  č.p. 534
(2+1, 61,52 m2 a 1+1, 41,06 m2); Křejpského
č.p. 1504 (1+1, 42,01 m2 a 1+1, 47,34 m2);
Křejpského č.p. 1513 (1+1, 42,01 m2); Křejp-
ského č.p. 1514 (1+1, 42,01 m2); Bajkonurská
č.p. 736 (2+1, 58,75 m2) a Modletická
č.p. 1390 (1+1, 51,72 m2). Všechny byty jsou
zrekonstruované a po dohodě s příslušným
správcem domu je možné si je prohlédnout.

Nájem bytu bude uzavřen na dva roky
a poté na dobu neurčitou v případě, že budou
řádně plněny všechny povinnosti vyplývající
z nájmu bytu ze strany nájemce. Další pod-
mínky, informace a taktéž přihlášky do výbě-
rového řízení na zmiňované byty žadatelé ob-
drží osobně na bytovém oddělení, v infor -

mačních kancelářích úřadu městské části, na
úřední desce nebo na webových stránkách
www.praha11.cz. Pořadí zájemců na jednotli-
vé byty stanoví bytová komise úřadu pro-
střednictvím losování a posléze ho navrhne
ke schválení Radě městské části Praha 11. 

Josef Škvor, 
kancelář starosty

Praha 11 nabízí mladým lidem
startovací byty

Je zima, období vysoké nemocnosti
a chřipek. Co udělat, aby se nám zvýšila imu-
nita?

Budeme-li mít dobrou imunitu, lépe se vy-
pořádáme se vším – s virózou, chřipkou, žlou-
tenkou, boreliozou i s rakovinou.

Hlavně pro děti je důležité zvýšení imuni-
ty. Jsou-li zdravé, nemusí s nimi matky  zůstá-

vat doma a mohou chodit do práce, což je
dnes bohužel nutnost. 

Co pro to udělat?
● Denně chodit ven, kromě inverzních stavů
(špatné rozptylové podmínky);
● otužovat se a v noci netopit, pokud nemrzne;
● zdravě jíst – co to znamená (nedávat dětem
smažené věci, zařadit luštěniny, ryby, ovesné
vločky, podávat jen nízkotučné mléčné výrobky);
● v době topné sezony stříkat denně do no-
su mořskou vodu, a to večer před spaním.     

Protože imunita se v největším měřítku
tvoří v zažívacím systému, je velmi dobré
v podzimním a zimním období podávat dětem
a potažmo i dospělým rybí tuk a probiotické
preparáty. Rybí tuk se musí pečlivě vybrat (ne
všechny výrobky, které trh nabízí, jsou stejně
dobré). 

Dodržování těchto několika jednoduchých
pravidel má překvapivý efekt na zdraví.

MUDr. Marie Lachsová, 
odborná dětská lékařka

Rychlá cesta ke zdraví

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste
Klíč do 20. ledna 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.
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Vážení rodiče a milí čtenáři, dovolte mi, abych
se vám touto cestou představil. Jmenuji se
Radek Pulkert, byl jsem pověřen 2. prosince
2008 Městskou částí Praha 11 řízením Zá-
kladní školy Mikulova 1594.

Mezi mé hlavní povahové rysy patří otev-
řenost, upřímnost a hlavně důslednost při ře-
šení i plnění úkolů. Řídím se mottem, že se
žádný problém nevyřeší bez oboustranné dis-
kuze. 

Slušné chování, vstřícnost a ochota vám
vyhovět, je moji prioritou. Vytvoření klidného,
harmonického prostředí pro žáky i jejich rodi-
če je podmínkou moderní školy dneška. Svo-
bodná volba každého jedince a vyjádření
vlastního názoru musí být respektováno. Do-
držování zásad slušného chování a fair-play
vystupování je vždy oboustrannou samozřej-
mostí.

Rád bych vás seznámil se svou předsta-
vou o naší škole. V první řadě se vám budu

snažit co nejvíce přiblížit
a zprůhlednit chod školy.
Jeden z mnoha způsobů,
jak tohoto dosáhnout, je
správné stanovení cílů. 

Mezi ty hlavní patří sna-
ha, aby každá vaše návště-
va byla příjemná a naplnila
vás pocitem, že jste vyřeši-
li vše k obou stranné spoko-
jenosti. K tomu bude slou-
žit vstřícný přístup vedení
školy, ale i vyučujících
a ostatních zaměstnanců,
ve které vkládám svou pl-
nou důvěru.

Závěrem bych vám chtěl
popřát mnoho štěstí a spo -
kojenosti v novém roce.

Mgr. Radek Pulkert, 
pověřený ředitel školy

Nové vedení ve škole plné zeleně

Děti 2.A a 4.A ZŠ Mikulova si připomněly
s koncem roku významné osobnosti naší kul-

tury a sportu. Každé z nich napsalo poděko-
vání zesnulému, který byl blízký jeho srdíčku.

Českým spisovatelům,
básníkům, skladatelům,
hercům, ale i obdivná
psaníčka sportovcům.

Součástí hezké akce
byla návštěva Vyšehrad-
ského hřbitova, kde děti
uctily jejich památku
a jako poděkování a obdiv
položily své dopisy na je-
jich hroby. 

Doslechli jsme se, že
právě jeden z těchto do-
pisů velmi dojal vdovu po
panu Josefu Bicanovi. 

V. Fabianková,
V. Zajícová

ZŠ Ke Kateřinkám je jednou z deseti pražských
škol, která je zapojena do projektu Interneto-
vé kluby. Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR
a z rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím Ope-
račního programu Praha – Adaptabilita. 

Klub pomáhá žákům, kteří doma nemají
počítač nebo připojení k internetu. V dnešní
době je ovládání počítače a internetu velkou
výhodou a téměř nutností.

Na školách zapojených do projektu jsou
v rámci odpoledních aktivit otevřeny interne-
tové kluby, ve kterých se děti pod vedením
lektorů učí pracovat s internetem jako vzdělá-
vacím, informačním a komunikačním nástro-
jem. V klubech se děti mohou připravovat do
školy, učit se nové věci na počítači a internetu,
doučovat se, vytvářet práce do soutěží.

V ZŠ Ke Kateřinkám je klub otevřen dva-
krát týdně. Navštěvují jej žáci a žákyně II.
stupně. Zapojují se do klubových soutěží. Kaž-
dý měsíc je vyhlášeno téma, které žáci ztvár-
ňují. Vytvářejí prezentace v power pointu,
upravují své fotografie, píší povídky. Fantazii
se meze nekladou. 

Již v první soutěži na téma Co pro mě zna-
mená internet dosáhly žákyně naší školy vel-
kého úspěchu. Tereza Kalinová ze 7. A vyhrála
svojí prací soutěž za jednotlivce a spolu
s Terezou Jakschovou ze stejné třídy obsadi-
ly první místo i v soutěži týmů. Obdržely hod-
notné ceny. V prosinci zpracovávaly téma Můj
mazlíček. Věra Horáková

Lektorka Internetového klubu
ZŠ Ke Kateřinkám

Internetové kluby v ZŠ Ke Kateřinkám

VLASTNÍ PODOBIZNA. 
Být středem výtvarného zájmu ostatních
se hned tak někomu nepoštěstí. Mezi ty,
kteří ho mají, patří ředitelka Mateřské ško-
ly Křejpského. Ta má od svých malých
svěřenců vlastní portrét na dveřích ředitel-
ny, a tak k ní každý trefí.

FOTO: VĚRA HORÁKOVÁ

Jak to vidí děti

Doufejme, že 
spousta zeleně i nové vedení přispějí 
k vytvoření příjemné školní atmosféry. FOTO DANA FOUČKOVÁ
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Řádky z kroniky Hájů
„První obecní volby ve zdejší obci“ je další nad-
pis v kronice. „Na den 16. září r. 1923 vypsá-
ny byly volby obecní v celé českosl. republice.
I ve zdejší obci činily se přípravy k volbám, ne-
boť předcházející schůze, na níž měly strany
provésti volbu jediné kandidátní listiny, ztros-
kotala. Nastaly hněvy mezi voliči proti stra-
nám, jež byly dvě, a sice: Jednota českosloven-
ských malozemědělců a Domovina při straně
agrární. První kandidátku podala Domovina
a současně žádost o poměrné zastoupení. Při-
šel den voleb. Domovina obdržela 57 hlasů,

Jednota 54 hlasů. Volební číslo bylo 9. Dosta-
la tudíž každá strana 6 mandátů a tu měl
o starostu rozhodovat los. Při schůzi volby
starosty Jednota malozemědělců podala žá-
dost o prvního náměstka. Zvolen byl tedy sta-
rosta z Domoviny. První starosta v obci zvo-
len jest pan Plíva Václav, rolník čísla 4.“

Následuje kapitolka „Pozemková reforma
pro naši obec v roce 1923“. Je stručná: „Stát-
ní pozemkový úřad přidělil na základě pozem-
kové reformy našim občanům celkem 35 ha pů-
dy. Příděl odebrán byl od panství Průhonice, je-
hož majitelem byl hrabě Sylva Taroucca. Plati-
lo se za 1 ha průměrně 5 600 Kč i se zaměřo-

vacími poplatky a obnosy musely se v měsíci li-
stopadu 1923 zaplatiti. Obec zakoupila při po-
zemkové reformě … ha půdy a tuto rozdělila
na dílce, které pronajmula rodinám, které ne-
měly peněz nebo nárok na vlastní příděl.“ 

(Pokračování.) Vypsal Jiří Bartoň 

ROZHOVOR
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Zvykli jsme si vídat je na zajímavých akcích na
území Prahy 11. Mnozí z vás jim už velmi
pravděpodobně odpovídali na otázky týkající
se života na Jižním Městě, nebo naopak jejich
prostřednictvím pokládali otázku starostovi
naší městské části. O kom je řeč? O týmech
televizního infokanálu Prahy 11, s jejichž zá-
stupkyní, šéfredak-
torkou Lenkou Tesa-
řovou jsme si poví-
daly o její práci.

Jak vypadá pra-
covní den redak-
torky Metropol TV?

Pokud hned od
rána nenatáčíme re-
portáž na nějaké ak-
ci na území Jižního
Města, pak se
u kávy a monito -
ringu tisku dočtu, co
o Praze 11 vyšlo ne-
bo bylo odvysíláno
v jiných médiích.
Vždy mne potěší,
když zjistím, že drží-
me krok s ostatními
a stejné téma jsme
již zpracovali a odvy -
sílali, nebo se tak
v nejbližších hodi-
nách či dnech stane.

Většinou každý
den natáčím, pokud
ne v terénu, tak ve
studiu moderátorské
vstupy, kontroluji ve
střižně reportáže při-
pravené k odvysílání
a plním naše vysílání
textovými informa-
cemi s upozorněními
pro občany, pozván-
kami na zajímavé ak-
ce apod.

Jak je to s tématy pro reportáže do Aktuá-
lu Prahy 11?

Když jsem před rokem a půl, v červnu
2007, začala na Jižním Městě mapovat terén
a točit první reportáže, šlo to ztuha. Inspira-
cí mi byl hlavně web městské části

a zpravodaj Klíč, v té době ještě bohužel pou-
ze měsíčník. Obvolávala jsem různé instituce
sídlící na území Prahy 11 a zjišťovala, neplá-
nují-li v ná sledujících dnech nějakou zajíma-
vou akci… V té době byly navíc letní prázd-
niny, a proto jsem musela často pátrat velmi
dlouho. Teď můžu s klidným srdcem říci, že

problém s naplněním Aktuálu Prahy 11, kte-
rý každý týden přináší pět nových reportáží,
nemáme žádný. Sami se ozývají ředitelé jiho-
městských škol, zájmových skupin a kroužků,
sportovních oddílů aj. a zvou nás na jimi po-
řádané akce. Snažíme se být spravedliví, ale 

pokud má někdo pocit, že nějakou organiza-
ci či skupinu lidí opomíjíme, může nám poslat
svůj tip na reportáž e-mailem. Redakční adre-
sa je aktual@11tv.cz.

Co jste přichystali na začátek roku 2009? 
Prakticky celé léto a část podzimu jsem

společně s ko legy
a spolupra cov níky
strávila natáčením
pořadu o pa mát kách
Jižního Města. Od
ledna jsou jednotlivé
objekty, které jsme
natočili představová-
ny v rámci Aktuálu
Prahy 11. Uslyšíme
v nich komentáře od-
borníků na historii či
pamětníků. Do konce
března odvysíláme
celkem třináct dílů to-
hoto seriálu a já vě-
řím, že bude naše di-
váky zajímat i bavit.
To bych byla moc rá-
da.

Díky za rozhovor
a přeji spoustu dob -
rých námětů na re-
portáže.

Dana Foučková

Televizní týdeník
Aktuál z Prahy 11
má premiéru vždy
v pondělí ve vysí-
lání Metropol TV.
Zhlédnout jej mů-
žete v podstatě
kdykoliv: po celý
týden je pořad re-
prízován ve dvou-
hodinovém inter-
valu. 
Na internetové ad-

rese www.praha11.metropoltv.cz může-
te sledovat živé vysílání této televize, ne-
bo si z archivu přehrát všechna starší vy-
dání Aktuálu, a to buď celá, nebo jen jed-
notlivé reportáže, jejichž témata vás nej-
více zaujmou.

Televizní okénko s Lenkou Tesařovou

Sympatická televizní dvojka, redaktorka 
a kameraman. V podobném složení je často 

vídáme na akcích nejen na Jižním Městě.

Natáčí se všechno zajímavé co souvisí 
s naší městskou částí, třeba pražská zoo,
adopce slona a ekologické pořady pro děti.

Naší televizi nezaskočí ani nevlídné deštivé 
šumavské počasí, které občas provází 
ozdravné pobyty jihoměstských dětí.

Jsou vždy tam, kde je třeba, můžeme se do-
vědět o čem si povídají děti s místostarost-
kou Štampachovou na Milíčovském statku.

Stará ulice v Hájích. 
FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11           

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
VYKRADLI STÁNEK. V Donovalské ulici
v pozdních nočních hodinách 14. prosin-
ce občan upozornil hlídku
strážníků, že před do-
mem č.p. 2222 nezná-
mí pachatelé vykrádají
novinový stánek. Po
příjezdu na místo stráž-
níci nalezli vykradený stá-
nek, ale pachatelé již byli pryč. Proto ih-
ned kontaktovali další motorizované hlíd-
ky a společně prohledali okolí. V Prašné
ulici pak strážníci zadrželi dva mladíky,
kteří se k vykradení novinového stánku
přiznali. Strážníci také zjistili, že vozidlo,
kterým mladíci na místo činu přijeli, má
odcizené registrační značky. Mladíci byli
proto omezeni na osobní svobodě
a předáni k dalšímu řešení na Policii ČR. 

AUTO VRAZILO DO KONTEJNERU. Při
běžné hlídkové činnosti hlídka strážníků
16. prosince večer spatřila v Matúškově
ulici osobní vozidlo, které při rychlém cou-
vání nabouralo do kontejneru na tříděný
odpad, kontejner se převrátil a auto na
něm zadní nápravou zůstalo viset. Jakmi-
le řidič vozidla spatřil strážníky, dal se na
útěk, ale po krátké honičce hlídka muže
zadržela. Následně bylo zjištěno, že si
mladík vozidlo půjčil od svého otce, se
kterým předtím popíjel alkohol v ne -
daleké restauraci. Proto byl předán k dal-
šímu šetření na republikovou policii. 

ZNEŠKODNILI PISTOLNÍKA. Večer 
19. prosince bylo na linku 156 oznámeno,
že v Modletické ulici skupina mladíků na-
padla neznámého muže. Po příjezdu na
místo strážníci zjistili, že údajně napadený
muž je ve skutečnosti pachatel trestné čin-
nosti, který s pistolí v ruce přepadl provo-
zovnu smíšeného zboží v Opatovské ulici.
Za pomoci prodavačů z této provozovny
byl muž slovenské národnosti zadržen,
strážníci jej odzbrojili a posléze předali Po-
licii ČR k dalšímu šetření.

Památník stavby Jižního Města II se nachází
na Jírovcově náměstí. Další z těch, jež byly zří-
zeny ne z kamene, ale z kovu, do výčtu však
náleží. Tabule vzdáleně připomínají staré pra-
porce - standarty. Nesou symboly jednotli-
vých „souborů“ domů a letopočty ohraničující
dobu jejich stavby. V minulém století zvolené
jméno celku Horní Kunratice při orientaci po-
někud kříží skutečnost, že vlastní Kunratice
dnes představují samostatnou městskou
část Prahy. První kovová plocha nese názna-
kový erb Prahy a oblíbené „osobní logo“ Vác-
lava IV., jehož hrad stával v Kunratickém lese,
doplněné písmeny HK. Jiří Bartoň 

Památné kameny u nás 

Kovové standarty

Tisíce příznivců motoristického sportu kolem
trati, burácení motorů, písečný prach
a jezdecké umění světově známých závodní-
ků. Takový obrázek nabízí nejpopulárnější mo-
toristická Rallye Dakar, která se přesunula
z Afriky do Argentiny a Chile. „Hned na startu
nás divácký zájem mile překvapil. Skoro jsme
davy diváků nemohli ani projet. Všem nám to
určitě zvedalo sebevědomí před úvodní eta-
pou,“ popisoval jedinečné okamžiky pilot čes-
ké Toyoty Offroad Centrum Praha pražský
radní a poslanec Jiří Janeček.

Jeho dojmy společně s navigátorem Vikto-
rem Chytkou navíc umocnily následně absol-
vované etapy. „Jede se v krásné přírodě. Or-
ganizátoři díky zvolené trase vytvořili pro zá-
vodníky velmi náročnou a pro diváky atraktiv-
ní trať. Pocity jsou fantastické, i když prolože-
né značnou únavou,“ líčil Janeček. I přes
všechna úskalí, která během závodů museli
překonat, hodnotí svou účast velmi pozitivně.
„Je to zážitek na celý život. Každému, kdo má
zájem o auta a motorky, bych přál, aby ty po-
city mohl zažít, ať už jako účastník závodu ne-
bo divák,“ netajil se nadšením Janeček.

Populární Dakar si získal svou prestiž nej-
náročnějšího závodu zejména svými dlouhými
etapami v průměru přes 700 kilometrů v pří -
rodním, často písečném a kamenitém terénu.
V Jižní Americe doplněnou o horské etapy

v nadmořské výšce přes 3000 m. n. m.
a přejezdy ještě o 1000 m výš. Klade obrov-
ské požadavky nejen na jezdce, ale i na tech-
niku. „To mohu potvrdit. I naše auto s te -
rénem mělo problémy. Vzhledem k tomu, že
se jedná o upravené sériově vyráběné auto,
tak některé díly extrémní nápor nevydržely.
Třeba v nejdelší etapě se nám poškodila pře-
vodovka. 

Stovky kilometrů jsme museli jet jen na
pětku, občas se podařilo zařadit i trojku. Mu-
seli jsme proto hledat tvrdší a stálejší povrch,
abychom vůbec dorazili do cíle,“ popisoval Ja-
neček. Na většinou písčitém povrchu to bylo
podle něj nesmírně obtížné, a proto dvakrát
zapadli. 

„Naštěstí na Dakaru panuje kolegiální spo-
lupráce. Pomohly nám kamiony, které nás vy-
táhly. Tím se závod také značně liší od běž-
ných evropských,“ nastiňoval další získané
zkušenosti Janeček. 

Ten byl spokojený při svém premiérovém
startu i s průběžným pořadím. „V tak silné
konkurenci se světovou špičkou jezdit ve dru-
hé polovině startovního pole jsme neočekáva-
li. Už teď ale mohu říci, že jsme nasbírali tolik
zkušeností, které využiji při dalších závodech.
Zároveň se mi potvrdilo, že Dakar je opravdu
tím nejtěžším závodem ze všech,“ dodal Ja-
neček.   Miroslav Šmíd, MHMP

Není pochyb, že investice městské části Pra-
ha 11 do kamerového systému jsou příno-
sem pro bezpečnost obyvatel Jižního Města.
Další odhalení zloděje ve výtahu jednoho
z panelových domů, který je monitorován ka-
merovým systémem městské části Praha
11, je toho důkazem. 

O tom, že ani období adventu neodradí
zloděje, se přesvědčila mladá žena, která při-
šla o svojí peněženku při cestě výtahem.
„Ztrátu okamžitě nahlásila Policii ČR, která
nás požádala o pomoc. 

Kamerový záznam byl obratem stažen,
zálohován a předán vyšetřovatelům,“ popi-

suje starosta městské části Praha 11 Dalibor
Mlejnský. 

Po několika dnech, díky fotografii poříze-
né ze záznamu, poznal strážný v jedné
z návštěvnic obytného domu zlodějku, která
si chtěla vylepšit rozpočet krádeží peněžen-
ky ve výtahu. Okamžitě zatelefonoval policii,
která si pro ženu během pár minut přijela. 

Městská část zahájila instalace kamer
v roce 2004, optimálně by měl konečný po-
čet kamer na území Prahy 11 dosáhnout
850 kusů. 

„Monitorování objektů v Praze 11 rozhod-
ně není narušováním soukromí, ale ochranou

zdraví a majetku našich obyvatel. Projekt
Bezpečné Jižní Město má mnoho hmatatel-
ných výsledků a toto je jeden z nich,“ dodá-
vá starosta Mlejnský. red

Kamery pomohly odhalit zloděje

Jihoamerický Dakar je populární

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Křížovka s METAFOROU
Dnes jsme pro vás vybrali lednovou pranostiku.
Své správné odpovědi zasílejte do konce ledna
na adresu redakce Klíč – Ocelíkova 672, e-mai-
lem: klic@p11.mepnet.cz, nebo zaneste osobně
do redakce. Nezapomeňte uvést své jméno
a kontakt na vás.

Pět vylosovaných výherců získá hezké knihy
z nakladatelství METAFORA.

www.metafora.cz

PRO VOLNÝ ČAS
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TÉMA

Dokončení ze str. 3

Městská část dále udělila Cenu Prahy 11:
RNDr. Bedřichu Blaskovi, fotografu

a publicistovi. Narodil se v roce 1918, původ-
ním povoláním chemik. Za 2. světové války
byl držen ve věznici gestapa a poté ve třech
různých koncentračních táborech. Po prověr-
kách v roce 1970 musel opustit své zaměst-
nání a střídal dělnické profese. Od roku 1990
působí jako nezávislý novinář a fotograf. Do-
sud vydal například fotografickou knihu Jižní
Město nebo publikaci Smějte se často. Autor
pracuje na povídkách a sbírkách básní.

Antonii Hegerlikové, významné české he-
rečce. V profesionálních divadlech hrála od
r. 1943, stále zůstává aktivní, působí
v televizi, v rozhlase, vystupuje na besedách.
Je konzultantem herecké tvorby pro soubor
Malého Vinohradského divadla. V Praze 11 tr-
vale bydlí společně se svou dcerou a jejím
manželem. Na kulturním životě Prahy 11 se
aktivně podílí např. besedami pro obyvatele
Centra sociálních služeb, v ZŠ Brodského ved-
la dramatický kroužek či se spolupodílela jako
moderátor na Sportovních hrách seniorů atd.
Na svém kontě má mimo jiné 357 divadelních
rolí, 27 celovečerních filmů a 296 televizních
rolí. V roce 2004 obdržela Cenu Thálie za ce-
loživotní mistrovství v oboru činoherního he-
rectví a v loňském roce získala Cenu Fr. Filipov  -
ského za celoživotní mistrovství v dabingu.

Heleně Hrabalové, tajemnici TJ Jižní
Město-Chodov. Tělovýchovná jednota se vý-
znamným způsobem podílí na rozvoji spor-
tovních aktivit v Praze 11. Je v ní registrová-
no více než 1000 členů v šesti sportovních
oddílech, jež se dlouhodobě pohybují na špici
národních soutěží. Kromě toho jednota nabí-
zí sportovní a volnočasové aktivity pro veřej-

nost a pra videlně pořádá významné sportov-
ní soutěže (např. mezinárodní soutěž Chodov
Cup v mo derní gymnastice). Helena Hrabalo-
vá je členkou sportovní komise Rady městské
části Praha 11.

PhDr. Zdeňku Hrabicovi, CSc., spisovateli
a publicistovi. Od mládí autorsky spolupraco-
val s dětskými a mládežnickými časopisy, po
roce 1969 byl redaktorem Mladé fronty
a šéfredaktorem týdeníku Svět v obrazech. Od
devadesátých let působil jako šéfredaktor Na-
kladatelství Novinář a také v gastrono mických
a sommelierských časopisech. Po celou dobu
se také věnoval literární práci, zejména titulům
z oblasti literatury faktu, je např. spoluauto-
rem knih  o generálu Klapálkovi – Muž, který
velel mužům a Zapomenutý generál Karel Kla-
pálek. Žije na Jižním Městě, aktivně se podílí
na jeho kulturně-společenském životě, pracuje
jako novinář, publicista a fotograf.

Olze Kučerové, vedoucí artotéky Městské
knihovny pobočka Opatov. Dlouholetá ve-
doucí artotéky stála v letech 1982–83 u zrodu
tohoto výjimečného zařízení. Artotéka je spe-
ciální oddělení MKP umožňující seznámení se
s uměním formou knih a různých nosičů
a rovněž výpůjčkami originálů výtvarných děl
včetně jejich zapůjčení do interiérů. Součástí
artotéky je i výstavní síň s četnými výstavami.
Olga Kučerová se též besedami o umění vý-
znamně podílí na estetickém vzdělávání oby-
vatel od žáků po seniory.

Pavlu Majerovi, českému reprezentantu
v bojových sportech. Pavel Majer je mnohaná-
sobným účastníkem prestižních soutěží bojo-
vých sportů K-1 a českým reprezentantem
v thaiboxu. V roce 1997 se stal mistrem světa,
v letech 1997, 1998 a 2000 byl mistrem Evro-
py. Je též dvojnásobným mistrem ČR. Narodil se

a vyrůstal u svých rodičů na Jižním Městě, kde
také trénuje pod vedením Tomáše Jánského.

Jiřímu Pitínovi, předsedovi ZO Českého
svazu bojovníků za svobodu v Praze 4-JM. Ji-
ří Pitín je tzv. lidickým dítětem, dnes žije na
Jižním Městě. Narodil se jen několik měsíců
před nacistickou brutální likvidací Lidic, což
mu zachránilo život. Všichni jeho rodinní pří-
slušníci však zahynuli v koncentračních tábo-
rech nebo byli nacisty popraveni během lidic-
kého masakru. Je aktivním obhájcem svobo-
dy a demokracie, celý svůj život se zapojuje
do celospolečenské činnosti Svazu bojovníků
za svobodu. Aktivně se zapojuje do besed
o druhé světové válce, Pražském povstání
a protifašistickém odboji pro žáky jihoměst-
ských škol, pracoval také na Chodovské tvrzi.

JUDr. Ing. Jaroslavu Vorlovi, členu finanč-
ní komise Rady MČ Praha 11. Jaroslav Vorel
je již více než deset let velice platným
a aktivním členem finanční komise RMČ Pra-
ha 11. Jeho postřehy a doporučení radě jsou
velmi fundované a odrážejí jeho bohaté eko-
nomické zkušenosti a poznatky. Je skutečnou
osobností nejen v oblasti finanční problemati-
ky a má velkou zásluhu na dlouhodobě dob-
rém hospodaření naší městské části. red

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Ocenění převzali čestná občanství a Ceny Prahy 11

Radní Pešák blahopřeje Antonii Hegerliko-
vé k udělení Ceny Prahy 11.

Cena Prahy 11 byla udělena i Heleně Hra-
balové.

Zdeněk Hrabica (uprostřed) pózuje fotogra-
fům po převzetí Ceny Prahy 11.

Olga Kučerová přebírá Cenu Prahy 11 z ru-
kou starosty Mlejnského.

Starosta Mlejnský a radní Pešák předali
Cenu Prahy 11 rovněž Pavlu Majerovi.

Jiří Pitín přijímá gratulaci k Ceně Prahy 11
od Dalibora Mlejnského.

Radní Milan Pešák předává Cenu Prahy 11
Jaroslavu Vorlovi.
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INZERCE

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

B Y T O V Á  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

ZAJ ISTÍ M E VŠE CO POTŘEBU J ETE:
projekt, zaměření v bytě, práce, materiál, doprava,
revizní zprávy, jednání na stavebním úřadu, plánky

Praha 4, Horáčkova 19, tel.: 241 730 387, mobil: 602 244 255, www.bytovejadro.cz

JEN U NÁS 
Z D A R M A

projekt + vyřízení stavebních 
náležitostí v ceně 5 000 Kč

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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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

ŽALUZIE /prodej – montáž – opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

☎ 272 931 863, 603 501 672 hrbek-tomas@seznam.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

CENY INZERCE: 
Celá strana . . . . . . . . . . (180 x 254 mm)  . . . . . . . . . . . . . . 29 000 Kč
1/2 strany  . . . . . . . . . . (180 x 122 mm)  . . . . . . . . . . . . . . 16 000 Kč
1/4 strany  . . . . . . . . . . (180 x 60 mm, 88 x 122 mm)  . . . 10 000 Kč
1/8 strany  . . . . . . . . . . (88 x 60 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 Kč
1/16 strany . . . . . . . . . . (88 x 30 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 600 Kč
Novinka:
Upoutávka na titulní straně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena dohodou

Drobná inzerce řádková
do 190 znaků (včetně mezer)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Kč

Slevy: Poskytují se výhradně po vzájemné dohodě od 3 % do 15 % 
ze základu ceny inzerátu. Agenturní provize 10–15 %. 
(Slevy se netýkají řádkové inzerce)

Příplatky: poslední strana +25 %                 strana č. 2 +20 %

Storno poplatky: po uzávěrce:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -100 %
v den uzávěrky a tři dny předem:  . . . . . . . . . -50 %
čtyři dny a více před uzávěrkou:  . . . . . . . . . . -20 %

Vzhledem k vysokému počtu zájemců rozhoduje časové pořadí
objednávek. Za obsahovou stránku inzerátů ručí inzerent.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH (19 %). 

Firma Siréna je plátcem DPH. 

Uzávěrka inzerce 1. a 15. den v měsíci.

Inzerci přijímá: SIRÉNA, spol. s r. o., Jihlavská 70/828, 140 00 Praha 4
tel.: 261 263 137, tel./fax: 261 263 138,
e-mail: inzerce@sirena.cz
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Křik dítěte, rozléhající se pod trámovým stro-
pem hradu nad Královicemi, oznámil narození
princezny Markéty. Na památku té události
byl na hradišti vystavěn kostel světici téhož
jména. Tak praví tradice v Královicích,
pražské městské části u Uhříněvsi.
Jde o příběh obestřený tajemnou
nejasností. Vlastně o dva, odliš-
né. Podle toho, který se v Krá -
lovicích vyprávěl jako první, po-
rodila dívku 21. února 1296
královna Guta, manželka Václa-
va II. Tahle Markéta se stala
kněžnou ve slezských Lehnicích. Ji-
ní však chtějí příběh spojovat s Mar -
kétou, dcerou krále Přemysla Otakara I. a jeho
ženy Adléty. Ta se narodila o hodně dříve, ně-
kdy počínaje rokem 1189. Král se však
s Adlétou, která mu dala nejméně čtyři děti,
později rozvedl kvůli novému sňatku. Histori-
ci zvažují, zda se uskutečnil spíš z důvodů mo-

cenských nebo prostě lidských. Adlétě a jejím
dětem to ale nejspíš vyšlo nastejno. Když
však na pražský dvůr dorazilo poselstvo
s návrhem, aby se některá přemyslovská prin-

cezna stala chotí dánského krále Wal-
demara II., padla volba na Markétu.

Jen musela změnit jméno na
Dagmar. V Dánsku se později
zpívalo: „Dagmar přišla do vlas-
ti, i plesá Dánsko věrné a rol-
ník, měšťan, blaze žil bez daně,
z pluhu berně. Ta panna přijela

ze slavné české země.“ Zemřela
po asi osmi letech kralování roku

1213, pro krásu a dobrotu se však sta-
la legendou. Dánské dívky donedávna
s oblibou nosily jako šperk zdrobnělé napodo-
beniny kříže, který si přinesla z domova.

Památný kostel svaté Markéty se tyčí nad
Královicemi téměř osaměle. Mezi mohutnými
valy ještě z hradištních časů, ze kterých je vi-

dět i Jižní Město, najdete už jen pole. V zimě
oraniště. Pod jedním drnem vyčuhoval drob-
ný hliněný přeslen, dávná pomůcka slovan-
ských tkadlen. Možná kdysi patřil ženě, která
Markétce pomáhala na svět. Jiří Bartoň

Tajnosti za humny (10)

Princezna z oraniště

Moderní gymnastky
uzavřely úspěšnou
sezonu exhibicí  
Téměř třicítka moderních gymnastek z Tě -
lovýchovné jednoty Jižní Město-Chodov
Praha se představila ve čtvrtek 18. prosin-
ce na vánoční exhibici v hale jednoty v ulici
Mírového hnutí. 

Na ploše se postupně vystřídaly všech-
ny úspěšné finalistky letošního mistrov-
ství republiky včetně nejmenších oddílo-
vých nadějí, které úspěchy teprve čekají,
a předvedly, co se za rok 2008 naučily. 

Množství rodičů, činovníků jednoty
a příznivců moderní gymnastiky si tak uži-
lo příjemné odpoledne plné dynamické
hudby, dívčí ladnosti a krásy pohybu. Pře-
jeme našim mladým sportovkyním mnoho
úspěchů i do další sezony. red

Kostel na hradišti nad Královicemi. 
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Adventní program Zahrady začal nad očeká-
vání úspěšným Mikulášským průvodem, na
kterém se v Centrálním parku podle odhadů
sešla téměř tisícovka diváků. 

Návštěvníci Zahrady si pak během prosin-
ce užili i Rybovu Českou mši vánoční, divadel-

ní představení Setkání před Betlémem Teátru
Víti Marčíka a spoustu dalších akcí. Poslední
předvánoční událostí byly celodenní Vánoce
v Zahradě. 

Výtvarné dílny se pro tuto příležitost pře-
sunuly do atria, kde děti vytvářely netradiční
vánoční ozdoby, třeba v podobě vlastnoručně
vyrobených odznaků. Divadlo Buchty a loutky
hrálo krásné představení Andělíček Toníček,
na ochoze Zahrady probíhal malý vánoční trh
s výrobky umělců a žáků Základní školy Dono-
valská. 

Mezi nejhezčí momenty sobotního odpo-
ledne patřilo společné zpívání koled, kdy ka-
pelu složenou ze sousedů a kamarádů Zahra-
dy doprovodila téměř stovka rodičů a dětí. Na
chvíli se tak vytrhli z předvánočního stresu
a nákupů a zazpívali si známé i méně známé
koledy. Jiří Sulženko

Vánoce v Zahradě měly své kouzlo

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Vánoční 
koledy přispěly ke sváteční 
atmosféře v Zahradě. FOTO: DANIEL POTOCKÝ 

ZVÍŘATA VŠECH DRUHŮ A BAREV
Výstava prací z výtvarné soutěže je až do 29. 1. k vidění 

ve výstavních prostorách radnice v Ocelíkově ulici. Všechny děti, které 
se zapojily, srdečně zveme k její návštěvě. Po, st: 8–17.30, út, čt: 8–15.30, pá: 8–14

Přeslen
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Veterinární ordinace, Majerského 2034, 
Praha 4-Chodov

KOMPLETNÍ VETERINÁRNÍ SLUŽBY
provozní doba:  Po–Pá  8–19,

So, Ne, svátky 10–15
tel.: 267 910 297

INZERCE
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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.
● 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.
● MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.

● 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
● ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, ve-
dení účetnictví, daňové evidence. Docházka na
úřady. Tel.: 604 618 298, 222 364 018.
● PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE – PVC, KOBERCE,
plovoucí podlahy. Návštěva se vzorky
a zaměření zdarma. Tel.: 604 623 052, 
www.podlahy-blaha.kvalitne.cz
● ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
● STAVEBNÍ DOZOR – STAVEBNÍ ÚPRAVY,
rekonstrukce, modernizace, novostavby... 
e-mail: s.dozor@seznam.cz, telefon: 
603 410 400.
● DAŇOVÁ KANCELÁŘ – ÚČETNICTVÍ, mzdy,
nemocenské, všechny druhy daní, práce u vás
nebo u nás. Tel. nonstop: 272 914 821, 
603 461 849.
● STROPNÍ PODHLEDY, komfortní s vy rov -
náním stropu, možnost montáže i zateplení.
Tel.: 606 373 423, www.stropnipodhledy.cz
● INSTALATÉRSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE, vý-
měna kuchyňských desek a dřezů. Telefon:
272 952 166, 602 649 359.
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK. Pravidelné
úklidy kanceláří. Také o víkendech. Telefon:
272 932 464, 737 566 189.

● ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A VÝMĚN
BYTŮ. 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.

● SHÁNÍME BYT 2+KK/L, 2+KK ke koupi
v Pra ze 11. Můžeme nabídnout i výměnu za
dr. třípok. byt v Praze 11. Tel.: 607 686 460. 

● 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.

● 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 BYT 3+KK/L AŽ 3+1/L na Jižním
Městě. Přednostně v osobním vlastnictví, mů-
že ale být i družstevní. T.: 732 800 431.

● VYMĚNÍM DR. BYT 4+1/L V HÁJÍCH už. plo-
cha 89 m2 za dr. byt 3+1/L nebo 3+kk/L v P11
Hájích plus doplatek. Tel.: 776 056 035.

● PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT V PRAZE 4,
1+1, naproti nákupnímu  centru Chodov. Po  re-
konstrukci – zděné jádro, plastová okna, nád-
herný výhled, metro. Nulová anuita, RK – nevo-
lat. Cena 1 990 000 Kč. Tel.: 731 127 124.

● HLEDÁME KANCELÁŘ NEBO OBCHODNÍ
PROSTOR k dlouhodobému pronájmu na Již-
ním Městě. Nerušící činnost. Tel.: 721 216 018.

● ANGLIČTINA NA MATEŘSKÉ S HLÍDÁNÍM
dětí, KC Zahrada, 4 úrovně v pátek dopoledne,
zahájení v únoru 09, tel.: 605 46 14 94,
www.agentura-hermes.cz, kurzy též na P-2. 

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.unas.czwww.penzionhratky.unas.cz

Veřejné hlídané parkoviště – NON-STOP
ul. Mírového hnutí–K Horkám, Praha 4

Na tomto parkovišti možnost parkování:

KAMIONŮ, AUTOBUSŮ, VELKÝCH I MALÝCH
NÁKLADNÍCH VOZIDEL, DODÁVEK.

Informace p. Cinko, mobil 602 391 477 přestěhována veterinární ordinace z Dědinovy 1998 na Majerského 2034
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16 www.praha11.cz

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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