
Přelom roku přinesl 
i do města pravou zimu
O činnosti společnosti Jihoměstská majetková, a. s., čtěte na str. 3

08
Přehled středních
a vysokých škol
na Jižním Městě

12
Pomozte při
pátrání po
násilníkovi

14
Šachový festival 
Open Praha 
2009

143
Ročník XVII ● Čtrnáctideník městské části Praha 11
29. ledna 2009 ● ZDARMA

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

KL_03_2009:Sestava 1  1/22/09  12:09 PM  Stránka 1



ČTRNÁCTIDENÍK KLÍČ. Reg. č.: MP – 23/93. Vydavatel a redakce: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel. ústředna: 267 902 111,
redakce tel.: 267 902 217, tel./fax: 267 902 493, e-mail: klic@p11.mepnet.cz. Odpovědný redaktor: Dana Foučková, externí redaktor: Bc. Daniel Potocký. Vychází
v nakladatelství SIRÉNA®, spol. s r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. Příjem inzerce: tel.: 261 263 137, 606 809 906, e-mail:
inzerce@sirena.cz. Tisk: Česká Unigrafie, a. s. Náklad: 40 700 výtisků. Předáno do tisku: 22. ledna 2009. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. Za
obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce. 

INZERCE

KL_03_2009:Sestava 1  1/22/09  12:09 PM  Stránka 2



TÉMA

ROZMARY POČASÍ
Je sobota večer, sedím v pokoji horské chaty
u velkého hrnku čaje a přemýšlím nad dalším
sloupkem do Klíče. Dnes jsme měli krásné po-
časí, sluníčko svítilo, nefoukal vítr, sjezdovka
byla nádherně upravená. Teď za oknem sněží,
zítra to prý nebude jinak a do toho má foukat
silný vítr. Přemýšlím nad tím, jak je počasí vrt-
kavá záležitost, ale hlavně nad tím, jak by-
chom si my lidé chtěli počasí nejraději napro-
gramovat. Když musíme do práce a jsme
v Praze – bylo by nejlepší, kdyby bylo pořád
sucho a nad nulou, abychom pohodlně došli
do práce a abychom nemuseli škrábat námra-
zu z oken svých aut. Na Vánoce by sníh zase
měl být, protože svátky bez sněhu nemají pře-
ce žádnou atmosféru atd. A tak „to máme“ ce-
lý rok… Jsou prostě věci, se kterými se musí-
me smířit. Ale je také, zaplať pánbůh, většina
věcí, které ovlivnit můžeme. Pravdou je, že na
horách, ať je počasí jakékoliv, není těžké vy-
myslet náhradní program a neodhrnuté silnice
či špatně upravené chodníky nás tolik netrápí
a bereme je jako součást koloritu a možná
i trochu dobrodružství. Ve městě už nám ale
takové záležitosti malicherné nepřipadají.
V civilizovaných státech, a to nejen v hlavních
městech, dojdete „suchou nohou“ i v zimních
měsících v podstatě kamkoliv. A jak je tomu
s chodníky u nás v Praze 11? Vyznat se ve
správcích a majitelích pěších cest je někdy slo-
žité. Proto jsme připravili mapu zimní údržby,
kde si každý může vyhledat majitele či správ-
ce konkrétního úseku komunikace a případně
se obrátit přímo na něj s připomínkou, žádostí
či stížností. Mapa je k dispozici na webových
stránkách městské části nebo k nahlédnutí pří-
mo u nás na úřadě a bližší informace najdete
i uvnitř tohoto čísla Klíče. Doufám, že vám ma-
pa bude dobrým pomocníkem. I když, samo-
zřejmě bych byl raději, kdybyste ji vůbec nepo-
třebovali, protože by to znamenalo, že se vám
po chodnících Jižního Města chodí dobře a jste
spokojeni. Mgr. Dalibor Mlejnský,

starosta MČ Praha 11

Co je Jihoměstská majetková, a. s.?
Společnost Jihoměstská majetková, a. s., kte-
rá byla zřízena městskou částí Praha 11 k za-
bezpečení správy části svého majetku, má za
sebou první rok působení na Jižním Městě. Ná-
plní naší práce je zejména správa bytových
a nebytových objektů včetně budov mateř-
ských a základních škol. Náplní práce zaměst-
nanců společnosti, kterých je v tuto chvíli pat-
náct, je zabezpečení chodu těchto objektů jak
po technické stránce, tak i po stránce adminis-

trativní a ekonomické. Pro lepší představu uve-
du to, že například pro jednotlivé objekty za-
bezpečujeme dodávky služeb a energií, havarij-
ní službu i běžnou údržbu, doporučujeme vlast-
níkovi větší opravy či rozsáhlejší investiční ak-
ce. V rámci administrativní a ekonomické agen-
dy provádíme předpis nájemného, vyúčtování
služeb a vedení účetnictví.  Se začátkem zimní
sezony jsme zřídili středisko údržby komunika-
cí a údržby zeleně. V rámci této činnosti zabez-
pečujeme údržbu předzahrádek a úklid chodní-
ků před objekty, které jsou v naší správě. 

Další z důležitých oblastí, které máme na
starosti, je správa Multifunkčního dohledové-
ho centra, které je součástí programu Bezpeč-
né Jižní Město. Jedná se o čtyři adva -
cetihodinový monitoring objektů, které jsou
vybaveny kamerovým systémem. V současné

době je napojeno na dohledové centrum šest-
náct mateřských škol, dvě základní školy
a šest bytových objektů, kde jsou zřízeny vrát-
nice s ostrahou. Na základě dobrých zkuše-
ností bude tento systém rozšiřován v roce
2009 i do dalších bytových a nebytových ob-
jektů. Díky kamerovému systému a jeho dohle-
du se nám podařilo odhalit mnoho přestupků
i několik trestných činů. Městské části Praha
11 jsme nápomocni i v dalších netradičních ob-
lastech jako je například zasněžování kopců
v Centrálním parku nebo zabezpečení ledové
plochy u Modré školy. Naším cílem je vybudo-
vat stabilní a silnou společnost, která bude
prospěšná obyvatelům městské části Praha
11, úřadu městské části i našim klientům. 

Rostislav Korbel, 
ředitel Jihoměstské majetkové, a. s.

Přelom roku přinesl i do města
pravou zimu
DĚTI SE DOČKALY SNĚHOVÉ NADÍLKY A MOHLY VYRAZIT DO CENTRÁLNÍHO PARKU SÁŇ-
KOVAT. ABY BYLO SNĚHU DOSTATEK, OBJEVILO SE ZDE I SNĚŽNÉ DĚLO, JÍMŽ DISPONU-
JE SPOLEČNOST JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ, A. S., KTEROU V ROCE 2007 ZALOŽILA NA-
ŠE MĚSTSKÁ ČÁST. ZASNĚŽOVÁNÍ VŠAK NENÍ JEDINOU AKTIVITOU TÉTO SPOLEČNOSTI.

Činnost společnosti se rozeběhla již začátkem
roku 2008. Start souvisel s převzetím správy
nebytového fondu vč. části základních a ma -
teřských škol. Loni na jaře pak společnost za-
hájila správu bytového fondu. Převáděly se
smluvní vztahy s dodavateli služeb a energií,
účetnictví a databáze předpisu nájmu. Snahou
bylo, aby partneři Jihoměstské nepocítili
v rámci změny správce s tím spojené problé-
my, které logicky každá změna byť krátkodo-
bě přináší. Pozitivní je, že veškeré změny pro-
běhly rychle a bez větších problémů. 

Jednou z činností společnosti je správa ka-
merového systému v rámci programu Bez-
pečné Jižní Město. Zahrnuje monitoring 16
mateřských škol prostřednictvím kamerového
systému a 6 bytových objektů se strážní služ-
bou. Ten funguje 24 hodin denně 7 dní
v týdnu z multifunkčního dohledového centra
(MDC). K centrálnímu systému MDC se prů-
běžně napojují další objekty. Letos přibudou
minimálně dvě základní školy a dva bytové
objekty ve vlastnictví městské části. Prokáza-

lo se, že v objektech, kde funguje monitoro-
vací systém spolu s hlídací službou, se vanda-
lismus snížil na minimum. V budoucnu budou
tyto bezpečné zóny maximálně rozšiřovány. 

V druhé polovině loňského roku převzala
společnost do správy některá víceúčelová
a travnatá hřiště ve školních areálech. Aby ta-
to služba mohla fungovat v požadované čet-
nosti a kvalitě, bylo zřízeno samostatné stře-
disko údržby komunikací a zeleně. Další
z oblastí, kde společnost dosahuje úspěchů,
je snižování spotřeb energií v mateřských
a základních školách díky kompletní regenera-
ci objektů. Úspory tepelné energie dosahují
v některých případech až 50 %. Výrazně to-
mu napomáhá kvalitní regulace ústředního to-
pení a monitoring havarijních stavů.

Pro zákazníky připravuje společnost nové
kanceláře, kde najdou příjemné zázemí pro vy-
řízení svých záležitostí. Novinkou bude pro-
storná čekárna s vyvolávacím terminálem. Sa-
mozřejmostí bude bezbariérový přístup a WC
pro invalidy. Dana Foučková
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Slovo
ředitele

Školka v Jaž-
lovické ulici 
je jedním 
z objektů 
monitorova-
ných kame-
rovým sys-
témem.
FOTO: DANA 

FOUČKOVÁ

Sloupek 
starosty
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

4 www.praha11.cz

V ŽIVOTNÍ VELIKOSTI. 
Dvě úžasné kašírované bytosti jsou dekorací 
koncertního sálu Flóra, který se nachází v pobočce ZUŠ 
Křtinská sídlící v Kunraticích v ulici Jana Růžičky. Školu navštěvuje 
spousta nadaných žáků, kteří jsou také autory těchto dvou plastik.

ŠEDESÁT
LET SPOLU. 

Diamanto-
vou svatbu

19. prosince
oslavili man-

želé Marie
a Bohuslav
Strmiskovi.
Na Chodov-

skou tvrz jim
přišel pobla-

hopřát zá-
stupce sta-

rosty Jan
Meixner.

DIAMANTOVÁ
SVATBA. 
Manželé Jitka
a Miroslav 
Chýlovi oslavili
5. prosince na
Chodovské tvrzi
krásné jubileum,
60 let společ-
ného života. 
Poblahopřát 
jim za měst-
skou část při-
šel místosta-
rosta Jan 
Meixner.

ZÁSAH HASIČŮ. 
Porucha klimati-
zace byla důvo-
dem zásahu ha-
sičů hned po 
ránu 8. ledna
v prodejně ma-
sa a uzenin
v Opatovské 
ulici. Dorazili 
neprodleně po
ohlášení, proto 
k větším ško-
dám nedošlo
a zaměstnan-
ci prodejny 
dokázali rych-
le zajistit její 
běžný pro-
voz. 

SNĚŽNÉ DĚLO
V PARKU. 

Umělé terénní 
vlny a kopečky

v Centrálním 
parku jsou ide ál-
ní pro sáňko vání

a bobování 
a toho děti 

intenzivně vyu-
žívají. Proto

městská část
první lednový 
týden zajistila
umělé zasně-

žování sva-
hů, aby byl 

dostatek 
sněhu.

MRÁZ MALÍŘ. Přestože meteorologové předpovídali Vánoce a Nový
rok na blátě, opak byl pravdou. V prvních dnech roku 2009 do-

konce přišel silný mráz, který na Jižním Městě místy 
vytvořil pohádkovou krajinu.
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Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové 18. 2.
Bachova–Mikulova (u č.p. 1567) 3. 2., 17. 2.
Blažimská–Klapálkova 17. 2.
Brandlova (za Startem) 10. 2., 24. 2.
Brodského 1671 10. 2.
Doubravická–Jažlovická 4. 2.
Hlavatého–Mejstříkova 11. 2., 25. 2.
Chomutovická 18. 2.
Konstantinova–Metodějova 11. 2.
Kryštofova–Kazimírova 25. 2.
Křejpského 1514 4. 2., 18. 2.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 17. 2.

Majerského–Samohelova 17. 2.
Matúškova (u Blankytu) 17. 2.
Michnova–Podjavorinské 24. 2.
Mnichovická–Tatarkova 4. 2.
Modletická–Ke Škole 11. 2., 25. 2.
Mokrá–Zimákova 24. 2.
Plickova 880 11. 2., 25. 2.
Rujanská–Donovalská (u TS) 10. 2.
Schulhoffova 794 24. 2.
Stachova–V Hájích 17. 2.
Štichova 640 (parkoviště) 18. 2.
Valentova (parkoviště proti č.p. 1737) 3. 2.
Ženíškova–Květnového vítězství 17. 2.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 9. 2.
Gregorova–Hrudičkova 9. 2.
Hráského–Šustova 2. 2.
Hrdličkova–Blatenská 9. 2., 23. 2.
K Dubu 2. 2.
Krejnická za OC Chrpa (chodník) 9. 2.
Láskova–Malenická 2. 2.
Lažanského 2. 2.
Nechvílova 1826–29 2. 2.
Petýrkova 1953 9. 2.
Pod Vodojemem 2. 2.
Vojtíškova za OC Meinl (chodník) 2. 2.

INFORMACE ÚMČ

Rada MČ Praha 11 dne 19. 11. 2008 na své
25. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
● S poskytnutím věcných darů Městské po-
licii hl. m. Prahy, konkrétně se jedná
o služební svítilny a taktické vesty, rovněž
souhlasila s poskytnutím daru ve formě mo-
bilního vyhledávacího zařízení odcizených vo-
zidel.
● S Grantovým programem pro oblast sportu
a tělovýchovy na rok 2009 a schválila návrh
textu usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11.
● S Grantovým programem pro oblast kultu-
ry na rok 2009 a schválila návrh textu usne-
sení Zastupitelstva MČ Praha 11.

Rada MČ Praha 11 dne 3. 12. 2008 na své
26. schůzi mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ:
● Vzdání se funkce ředitele Základní školy
Mikulova 1594 pana PaedDr. Bedřicha Paz-
dery dne 1. 12. 2008 z důvodu závažných
zdravotních problémů.

Rada MČ Praha 11 dne 17. 12. 2008 na své
27. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
● Rozpočtové opatření č. 150/08 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2008 o úče -
lovou neinvestiční dotaci ve výši 1 900 tis. Kč

z rozpočtu hl. m. Prahy na položku správa kul-
turních objektů a památek – na výměnu
střešní šindelové krytiny a na opravu a nátěr
fasády Chodovské tvrze.
SOUHLASILA:
● S podáním Žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování soci-
álních služeb na území městské části Pra-
ha 11 v roce 2009.

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 – únor 2009
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 ozna-
muje, že velkoobjemové kontejnery (VOK) na
objemný odpad budou v únoru 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
kontejneru 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 Praha 11
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Letošní zima přinesla bohatou sněhovou nadílku a s tím i spojené pro-
blémy s udržováním sjízdnosti cest a schůdnosti chodníků. Neudržova-
né chodníky mohou komplikovat chodcům pohyb, v horších případech
jsou příčinou zranění. Na webu naší městské části je k dispozici mapa
znázorňující, které subjekty za dané lokality zodpovídají, a lze ji najít
v odkazu Jižní Město/doprava/zimní údržba chodníků. Občané tak ma-

jí možnost obrátit se v případě nedostatečné údržby pěších komunika-
cí na konkrétní organizace či správce. Většina komunikací (včetně chod-
níků) je v Praze 11 ve vlastnictví hl. m. Prahy a zimní údržbu zajišťuje
Technická správa komunikací. Mapa zahrnuje správce komunikací ve
smluvním vztahu s ma gistrátem a oblasti, jež spravuje městská část.
Není však možné do mapy zanést všechny soukromé subjekty, které

za údržbu přilehlých pěších komunikací zodpovídají.
V těchto případech informace o konkrétním správci
mohou občané získat na příslušném katastrálním
úřadě. V prostoru zastávek MHD Dopravní podnik
hl. m. Prahy uklízí sníh pouze před přístřeškem až 
k vozovce, který je v jeho vlastnictví.

Podle zákona o pozemních komunikacích odpo-
vídá vlastník místní komunikace za škody, jejichž
příčinou byla závada ve schůdnosti místní komuni-
kace, obdobnou odpovědnost má i vlastník přileh-
lé nemovitosti v zasta věném území obce. red

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na
území Prahy 11 má na starost Česká pošta,
s. p. Pokud jste Klíč do 1. února nedostali do schrá-
nek, nebo byl pohozen na zemi, napište nám pro-
sím do redakce na e-mail: klic@p11.mepnet.cz
a uveďte ulici a číslo popisné. Můžete volat i na
bezplatnou linku 800 104 300.

Schůdnost pěších komunikací v zimě
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AKTUALITY

6 www.praha11.cz

Sportovní aktivity pro jihoměstské školáky
a sportovní vyžití obyvatel Prahy 11 je jednou
z priorit naší městské části, proto značné fi-
nanční prostředky směřují do oprav a bu do -
vání sportovních zařízení na Jižním Městě.
Další z projektů v této oblasti vyrůstá již od
minulého roku u Základní školy Květnového
vítězství 1554, kde se pracuje na stavbě no-
vé multifunkční sportovní haly. Městská část
pro tento projekt ze svého rozpočtu na rok
2009 vyčlenila částku 38 mil. Kč, čímž je stav-
ba finančně zajištěna, navíc na projekt kon-
cem listopadu roku minulého podala žádost
o účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. No-
vé sportovní zařízení by tak mělo být dokon-
čeno, zkolaudováno a předáno do provozu
v závěru letošního roku.

Nová hala bude sloužit jihoměstským ško-
lám i veřejnosti a je budována přímo ve škol-
ním areálu ZŠ Květnového vítězství na ploše
60 x 40 m. Je určena především pro boxlak-
ros, volejbal, malou kopanou, florbal a jiné
sporty, přičemž hřiště bude vybaveno demon-
tovatelným mantinelem. Zároveň se sporto-
vištěm vzniknou například šatny s toaletami,
u mantinelů budou trestné a hráčské lavice,
hala bude disponovat tribunou pro 250 náv -
štěvníků, pro něž budou určeny další toalety.
Rovněž se počítá se skladovými prostory
a parkovacími místy v areálu. Nová multi-
funkční hala tak rozšíří možnosti sportovního
vyžití v naší městské části a přispěje k další-
mu zkvalitnění života na Jižním Městě.

Daniel Potocký

Multifunkční hala bude letos hotová

Ples městské části
Praha 11 se blíží
Letošní již XIV. Reprezentační ples naší
městské části, kterým budou tentokrát
provádět Mahulena Bočanová a Vlastimil
Korec, přinese opravdu bohatý program
a i zvučná jména naší hudební scény. Ple-
sový rej bude v Obecním domě zahájen
v pátek 6. února od 19.30 hodin. Cena
vstupenky je 350 Kč a je v ní zahrnuto
i bohaté občerstvení po celý večer. Přeje-
me všem návštěvníkům příjemně prožitý
večer a co nejvíce protančených střevíců.
Výběr z programu:

V 19.30 hod. ples zahájí předtančení
Mahuleny Bočanové a Jaroslava Kuneše.
Krátce před 20. hodinou zahraje orchestr
P. Píšy orchestrální skladby. Poté se k ně-
mu jako host připojí zpěvačka Dasha. Na
pódiích jednotlivých sálů se svými písněmi
postupně představí i přední zpěváci české-
ho a slovenského šoubyznysu jako je Pe-
ter Nagy, Miro Žbirka nebo Věra Špinarová.

V dalších sálech Obecního domu po-
stupně zahrají folklorní soubory Rosénka,
Limbora, Tidi Tade a Cimbálovka Jožky Ši-
guta nebo se představí swingoví Funny
Fellows a Gábina Kočí.

Před půlnocí přítomné jistě zaujme
Diskotéka Martina Hrdinky. Kromě toho je
připraveno losování tomboly a po půlnoci
je čeká koncert známé a populární ostrav-
ské skupiny Buty.
Změna programu vyhrazena.

Lednový sníh pokryl staveniště nové haly.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Zastupitelstvo dne 18. 12. 2008

SCHVÁLILO:
● Návrh zásad pro hospodaření v období roz-
počtového provizoria na rok 2009.
● Úpravy rozpočtu k prosinci 2008.
● Projektovou dokumentaci k územnímu říze-
ní na stavbu obytného souboru Milíčovský
les 3 a Milíčovský les 2 za předem stanove-
ných podmínek.

● Úhradu zálohové faktury za zpracování
projektové dokumentace „Polyfunkčního do-
mu a mateřské školy“.
● Nákup oboustranného informačního pane-
lu Greenways Praha–Vídeň.
● Uvolnění zádržného za stavbu Rekonstruk-
ce Milíčovské ulice ve prospěch firmy Stavo -
trans, s. r. o.
● Úpravu úseku cyklostezky v Milíčovském
lese podle cyklogenerelu městské části.

NESOUHLASILO:
● Se směnou části pozemku parcely čís-
lo 265/340 za část pozemku parcely čís-
lo 265/622.

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

BEZPEČNĚJŠÍ 
PŘECHODY PRO
CHODCE. 
V průběhu září byly za-
hájeny práce na osvět -
lení přechodů pro 
chodce u ulic Milíčov-
ská a U Močálu. Vý -
stavbu zajišťovala 
společnost Eltodo. 
Práce byly po dlouhé
odmlce dokončeny 
10. prosince 2008. 

Václav Drahorád, 
starosta
FOTO: PAVEL STANĚK 

V prosinci již po osmé přijela do Kateřinek
Pražská mobilní zvonohra. Představil nám ji
zvonař Petr Rudolf Manoušek, skladby tento-
krát zahrál carilloner Toru Takao z Japonska,
který zastoupil Radka Rejška. Atmosféra by-
la jako vždy příjemná, zaměstnanci úřadu při-
pravili malé občerstvení – svařené víno, pro
děti čaj a vánoční cukroví.

Zvonohra se skládá z 57 zvonů, každá
městská část v Praze přispěla na jeden zvon.
Zvon naší městské části s tónem H4 má čís-
lo 42. Největší zvon je městské části Praha 4
a váží 860 kg a nejmenší 5 kg, na který při-

spěla městská část Praha-Nedvězí. Celková
hmotnost mobilní zvonohry je 12 000 kg.

Starosta Václav Drahorád přivítal dobro-
volné hasiče z Jižního Města, kteří dbali na
hladký průběh a bezpečnost během odpálení
slavnostního ohňostroje na závěr předvánoč-
ního setkání.

Julie Mikolášová, místostarostka

Zvonohra zavítala do Kateřinek

Osvětlení rybníka
Na přelomu starého a nového roku teplota
klesla hluboko pod bod mrazu. K velké rados-
ti nejen dětí zamrzly rybníky. Již na Silvestra
byl led dostatečně silný k bruslení. Návesní
rybník v Újezdu je již třetím rokem částečně
osvětlen. Na dvou sloupech nad hrází rybníka
jsou instalována čtyři světla. Ta jsou rozsvě-
cována současně s veřejným osvětlením
a ovládána vypínačem, který je umístěn na
každém sloupu. Návštěvníci večerního brusle-
ní si mohou jednoduchým způsobem rozsvítit
a po odchodu zhasnout.   

Martina Maříková, 
občansko-správní odbor

V sobotu 13. prosince se uskutečnilo na Ka-
teřinském náměstí předvánoční setkání, při

kterém děti zdobily živý stromeček, který byl
na jaře zasazen. Při této příležitosti zazpíval

pěvecký kroužek při ZŠ Ke Kateřin-
kám vánoční koledy. Pro zahřátí se
podával čaj a svařené víno. Kdo
měl již napečené vánoční cukroví,
přinesl ochutnat. Tak jako setkání
u zvonkohry se i společné zdobení
vánočního stromu stává tradicí.  

Václav Drahorád, starosta

Carilloner Toru Takao při hře.
FOTO: PAVEL STANĚK

Večerní bruslení 
na rybníce. FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD 

Setkání u vánočního stromu

Pěvecký 
kroužek při ZŠ Ke Kateřinkám 
zazpíval koledy. FOTO: FILIP RANOŠ
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Gymnázium Budějovická, detašované praco-
viště Pošepného nám. 2022
Tel.: 261 260 094, detaš. prac. 267 910
894, ředitel: PaedDr. Zdeňka Bednářová. 
E-mail: info@gybu.cz, www.gybu.cz
Zřizovatel: hl. m. Praha.
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole:
22. 4. a 24. 4.

Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500
Tel.: 272 941 932, ředitel: RNDr. Jan Peřina.
E-mail: mailbox@gymnazium-opatov.cz, 
www.gymnazium-opatov.cz
Zřizovatel: hl. m. Praha.
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: pro  
8leté studium: 22. 4. a 27. 4., pro 4leté stu-
dium: uchazeči přijímáni dle kritérií.

Gymnasium Jižní Město, Tererova 2135/1
Tel.: 267 914 553, ředitel: Mgr. Miroslav Hře-
becký.
E-mail: gjm@gjm.cz, www.gjm.cz
Zřizovatel: Gymnasium Jižní Město, s.r.o.
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole:
22.–24. 4.

EDUCAnet – soukromé gymnázium Praha, 
s.r.o., Jírovcovo nám. 1782
Tel.: 774 073 339, ředitel: RNDr. Jan Jirátko.
E-mail: jan.jiratko@educanet.cz, 
www.praha.educanet.cz
Zřizovatel: EDUCAnet, a. s.
Termín podání přihlášky v 1. kole: do 15. 3. 
(přijímací zkoušky se nekonají).

Soukromé gymnázium COGNOS Praha,
s.r.o., Donovalská 1984
Tel.: 271 751 459, 731 193 472, ředitel:
Mgr. Alena Zemková.
E-mail: info@gymnaziumcognos.cz,
www.gymnaziumcognos.cz
Zřizovatel: Bankovní institut vysoká škola, a. s.
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 22. 4. 
a dále přijímají průběžně do naplnění kapacity.

Základní škola a střední škola waldorfská, 
Křejpského 1501
Tel.: 272 930 617, 272 915 619, ředitel: 

Mgr. Magdalena Spáčilová, od 1. 2. 09 zastu-
pující ředitelka: Mgr. Eva Hlináková.
E-mail: sssjak@volny.cz, www.sssjak.cz
Zřizovatel: hl. m. Praha.
Termín přijímacího řízení: 20. 4.

Střední škola – Waldorfské lyceum, Křejp-
ského 1501
Tel.: 272 770 378, ředitel: Ing. Ivan Smolka.
E-mail: lyceum@wspj.cz, www.wspj.cz
Zřizovatel: hl. m. Praha.
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 22.,
24. a 27. 4.

Střední škola Podnikatelská akademie, s.r.o.,
K Milíčovu 674
Tel.: 272 940 932, ředitel: Mgr. Vlasta Za-
hradníková.
E-mail: skola@podnikakademie.cz, 
www.podnikakademie.cz
Zřizovatel: Doc. Ing. J. Zahradník, CSc. 
Termín podání přihlášky: 1. 2. až 31. 3. (při-
jímací zkoušky se nekonají).

Střední škola multimediální a propagační
tvorby, s.r.o., Stříbrského 2139
Tel.: 267 915 120, ředitel: Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.
E-mail: info@eduso.cz, www.eduso.cz
Zřizovatel: Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 20. 
a 23. 4.

MICHAEL, Soukromá střední škola reklamní 
tvorby, Machkova 1646
Tel.: 267 910 638, 602 107 079, ředitel:
Ing. Monika Hrubešová. 
E-mail: info@skolamichael.cz, 
www.skolamichael.cz
Zřizovatel: Michael Art School, s.r.o.
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 22. 4.

Střední škola managementu a služeb, s.r.o.,
Schulhoffova 844
Tel.: 272 099 611, ředitel: Ing. Tamara Krč -
mářová.
E-mail: sousos@sousos.cz, www.sousos.cz
Zřizovatel: RNDr. J. Krčmář, Ing. T. Krčmářová.

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 20. 
a 22. 4.

Střední škola zahradnická s.r.o., Jírovcovo 
nám. 1782
Tel.: 267 910 144, ředitel: Mgr. Milena 
Harantová.
E-mail: zahrad.skola@volny.cz, 
www.zahradnickaskola.cz
Zřizovatel: Ing. M. Voigts.
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 20. 4.

CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKO-
LA, spol. s r.o., Donovalská 1684
Tel.: 272 927 810, ředitel: Ing. Vladislava
Musilová.
E-mail: ceduk-svos@volny.cz, 
www.ceduk-svos.cz
Zřizovatel: M. Sommerová.
Termíny přijímacího řízení 1. termín: 17.–18. 6.

Soukromá vyšší odborná škola umění 
a reklamy, s.r.o., Pošepného nám. 2022
Tel.: 272 921 332, 732 773 905, 
731 503 959, ředitel: Mgr. Andrea Čapková.
E-mail: info@orangefaktory.cz, 
www.orangefaktory.cz
Zřizovatel: Mgr. A. Čapková.
Termíny přijímacího řízení 1. termín:
20.–21. 6.

Pražská vysoká škola psychosociálních stu-
dií, Hekrova 805
Tel.: 267 913 634, rektor: PhDr. Jiří Růžička,
Ph.D.
E-mail: viap@viap.cz, www.pvsps.cz
Zřizovatel: PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.; Doc.
MUDr. Jaroslav Skála, CSc.
Termíny přijímacího řízení 1. termín: 23.–24. 6. 

Vysoká škola aplikovaného práva, Chomu-
tovická 1443
Tel.: 272 931 435, 272 931 446 (i fax), 
rektor: Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. 
E-mail: studijni@vsap.cz, www.vsap.cz
Zřizovatel: Prof. JUDr. Ing. J. Večeř, CSc.
Termín podání přihlášky: přihlášky se přijímají 
průběžně (přijímací zkoušky se nekonají).

Jako každoročně přichází období podávání při-
hlášek na střední školy, a proto vám přináší-
me přehled nabídky škol na území Praha 11
(informace jsou i na www.praha11.cz).
V letošním roce přinášejí nová pravidla přijí-
macího řízení řadu změn pro žáky pátých, sed -
mých a devátých tříd.

Přihlašování: v prvním kole je možné po-
dat až tři přihlášky (přihlášky lze obstarat ve
školách, v prodejnách SEVT nebo na webu mi-
nisterstva školství www.msmt.cz). Přihlášky
je třeba vyplnit a prospěch si nechat potvrdit
na příslušné základní škole. Přihlášky pro prv-
ní kolo se odevzdávají na požadované střed-
ní škole do 15. března, ke stejnému datu je
nutné vyzvednout si na své základní škole zá-
pisový lístek.

Přijímací řízení: přijímací zkoušky proběh-
nou v termínu od 22. 4. do 7. 5., přičemž po-

zvánka ke zkoušce bude uchazeči doručena
nejpozději 14 dní před určeným termínem.
V případě, že se termíny zkoušek na školy kry-
jí, je nutné se rozhodnout pro jednu z nich. Po-
kud se uchazeč nemůže z vážných důvodů
zkoušky účastnit, je třeba se omluvit nejpo-
zději 3 dny od termínu zkoušky a očekávat
sdělení náhradního termínu.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: do 3 pra-
covních dnů po ukončení zkoušky je vydáno
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (nebo dříve, po-
kud nebyla zkouška podmínkou). Rozhodnutí
je nutno vyzvednout co nejdříve – na poště je
uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-
li se, pak se považuje za doručené).

V případě přijetí je třeba do 5 pracov-
ních dnů od doručení rozhodnutí zaslat ředi-
teli SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový
lístek v této lhůtě škole doručen, je možné

místo obsadit jiným uchazečem. V případě
nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od
doručení rozhodnutí podat řediteli SŠ odvo-
lání. Naskýtá se i možnost přijetí na uvolně-
ná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale
rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápi-
sový lístek). Nevyjde-li odvolání, doporuču-
jeme podívat se na další možnosti ve 2. ko-
le na webových stránkách krajského úřadu
nebo dalších škol.

Odpovědi na různé otázky můžete získat pří-
mo na internetové adrese pražského školství
http://skoly.praha-mesto.cz nebo na webových
stránkách MŠMT http://www.msmt.cz.

Informace o počtu volných míst v dalších
kolech přijímacího řízení na pražských školách
naleznete na http://skoly.praha.eu/.

Ivana Guthová, 
odbor školství a kultury

Přehled středních, vyšších odborných a vysokých škol na Jižním Městě

Jak se hlásit na střední školu

ŠKOLSTVÍ

8 www.praha11.cz
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Divadelní sezonu v Zahradě zahajují hosté
ze Slovenska
V Zahradě se bude 5. února hrát o největším
sídlišti ve střední Evropě. Slovenský režisér
Ján Šimko, který patří mezi nejzajímavější tvůr-
ce mladé generace divadelníků, vytvořil vynika-
jící divadelní představení Petržalské príbehy.
Dokumentární metodou nasbíral konkrétní pří-
běhy lidí, jejichž osudy byly a jsou spojeny
s bratislavskou čtvrtí Petržalka. Velkou i malou
historii autentických výpovědí hrají herci vtip-
ně, přesvědčivě a dojemně. „Ačkoli je Petržal-
ka synonymem pro největší panelové sídliště
ve střední Evropě, má také pohnutou historii
bratislavského předměstí se vším, co s tím
souvisí, což vytváří zajímavé paralely s Jižním

Městem. Především to je důvod, proč jsme to-
to vynikající představení pozvali,“ říká progra-
mový ředitel Zahrady David Kašpar. 

Představením Petržalské príbehy zároveň
Zahrada startuje debatu o veřejném prostoru
sídliště, která bude pokračovat také předsta-
vením Separatisté Činoherního studia 16. dub-
na při zahájení festivalu Země–město. Debata
vyvrcholí v květnu v průběhu festivalu Street
For Art, kdy německá umělecká skupina Raum
Labor rozvine v Centrálním parku svůj průhled-
ný nafukovací objekt Monumentální kuchyň.
V rámci divadelní sezony se můžete těšit také
na pokračování populární hry Vše o ženách
s názvem Vše o mužích s Marošem Kramárem
a Filipem Blažkem nebo na inscenaci Kráska
z Moulin Rouge s Janem Potměšilem v roli
slavného malíře Toulouse Lautreca.

V únoru se v Zahradě můžete kromě diva-
dla těšit také na folk. 17. února bude po del-
ší době v Praze hrát folkrocková kapela Jar-
ret, která nedávno vydala nové živé CD Jarret
sobě. Jarret patří mezi špičky české hudební
scény. Nezapře folkové kořeny ani inspiraci
Neilem Youngem nebo Bobem Dylanem. Je-
jich koncert bude jistě skvělým hudebním
předkrmem před březnovou návštěvou Žal-
mana & spol. V únoru také v Zahradě koncer-
tuje kapela KK Band předního českého hráče
na mandolínu Martina Krajíčka. Ten zároveň
celý den před koncertem 14. února povede

workshop hry na mandolínu pro začátečníky
i pokročilé.

Únorový program pro děti bude mít svůj
vrchol už 7. února. Na akci Workshopping, kte-
rá je přehlídkou všech kurzů a dílen otevře-
ných po celý rok v Zahradě, si budou moci
všichni zdarma vyzkoušet jednotlivé disciplíny
a kurzy a vyhrát i malé dárky nebo získat sle-
vu na zápisné do druhého pololetí. Workshop-
ping navíc bude tentokrát mít i mezinárodní
účast – představí se na něm výsledky divadel-
ní dílny, kterou pro děti ze ZŠ Campanus
a z Klokánku připraví a povede francouzský
soubor Image Aigue. Zahrada s Francouzi při-
pravují na květen společné představení, do
kterého se možná zapojí právě i děti z Jižního
Města. Jiří Sulženko
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Tomáš Krampl – Krajina a portréty
Obrazy a kresby

od 2. do 28. 2. 2009
Zahájení výstavy 2. února v 18.00.
Otevřeno: po–pá 9.00–19.00 hod., 

so 9.00–15.00 hod., 

tel.: 272 918 759.

Petržalské príbehy inspirované bratislav-
ským sídlištěm uvidíte v únoru. 
FOTO: KATARÍNA KRIŽANOVIČOVÁ

Základní umělecká škola Jižní Město připravi-
la na letošní únor česko-japonskou výstavu
s názvem Vycházející slunce na Jižním Městě.

Výstava představí vybrané dětské výtvarné
práce v prostorách malé galerie Chodovské tvr-
ze. Škola zde bude vystavovat v premiéře a tak
jsme se zeptali ředitele školy Mgr. Františka
Hlucháně na pár zajímavostí o celé akci.

„Výstavu pořádáme ve spolupráci s japon -
ským sdružením IKA (INTERNATIONAL KIDS
ART ASSOCIATION) a naší městskou částí, kte-
rá výstavě poskytla výstavní prostory v galerii
Chodovské tvrze. K účasti jsme přizvali i Ja -
ponskou školu v Praze. Akce se koná pod čest-
nou záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR, ná-
městkyně primátora pro oblast školství, vzdě-
lávání a volný čas Ing. Marie Kousalíkové
a starosty městské části Praha 11 Mgr. Dalibo -
ra Mlejnského. Cílem výstavy je představit dět-
skýma očima dvě naprosto rozlišné kultury.
Osloveny byly děti z Japonska, japonské děti
žijící v České republice a žáci Základní umělec-
ké školy Jižní Město,“ řekl Hlucháň.

„Z Japonska bylo zasláno 40 dětských vý-
tvarných prací, z Japonské školy v Praze jsme
jich vybrali kolem 20 a zhruba stejné množství
zastoupí i naší školu,“ dodal Hlucháň.

Výstavu odborně zaštiťují Šárka Hayashi –
dobrovolná pracovnice IKA jako koordinátor-
ka umělecké spolupráce mezi Japonskem

a Českou republikou a MgA. Jan Hlavatý – vý-
tvarný pedagog ZUŠ, kurátor výstavy. Pokud
máte rádi neobvyklé akce a láká vás jiná kul-
tura, nenechte si ujít tuto výstavu, která bu-
de k vidění od 3. února do 1. března v malé
galerii Chodovské tvrze. Vernisáž se uskuteč-
ní 3. února v 17 hodin. Dana Foučková

Vycházející slunce na Jižním Městě

Ředitel Hlucháň 
má v rukou ručně psaná PF 
od japonských dětí. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Výtvarné práce 
malých Japonců na nás 
dýchnou exotikou. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Z PROGRAMU NA ÚNOR 2009:
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do
2 let, denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let,
po, st odpol.
Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, 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 2,5–7 let, 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.

Více na http://benjamin.webpark.cz

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, jazyko-
vých kurzů, workshopy streetartových
a cirkusových disciplín.

PROGRAM V ÚNORU 2009:
3. 2., 17.30 a 18.30: Drum circle, skupinové bub-
nování.
3. 2., 18.00: Vrať nám, ptáku, hastrmana, Disma-
nův rozhl. dětský soubor, dětská opera. 
3. 2., 19.00: Cestovatelská přednáška – Nepál.
4. 2., 10.00: H. Ch. Andersen: Ošklivé káčátko, di-
vadlo Piškot.
5. 2., 19.00: Ján Šimko a kol. – Petržalské príbe-
hy (SK), dokumentární představení o největším síd-
lišti ve střední Evropě.
7. 2., 13.00: Výtvarná dílna.
7. 2., 14.30: Workshopping, prezentace kurzů a
dílen, které se po celý rok konají v Zahradě.
7. 2., 15.00: Princezna na hrášku, Dřevěné diva-
dlo Honzy Hrubce.
11. 2., 10.00: Na salaši draci jsou, Divadelní spo-
lečnost Fr. Kreuzmanna.
12. 2., 20.00: Jižní JaM č. 13 (folk edition), Dana
Houdková a Nikola Brasko.
13. 2., 21.00: Kozy v korzetu (SKA) + DJ's.
14. 2., 10.00: Kreativní dílna, kostýmy a masky z
krepového papíru.
14. 2., 15.00: O Sněhurce, Malé divadélko Praha.
14. 2., 10.00: Celodenní workshop hry na mando-
linu s Martinem Krajíčkem.
14. 2., 20.00: KK Band, koncert, instrumentální
skladby ve směsici jazzu, rocku, bluegrassu i funky. 
15. 2., 15.00: Taneční odpoledne s Orchestrem
Blažeje Zemana.
17. 2., 14.30: Klub aktivního stáří, host Milan Čer-
nohous.
17. 2., 20.00: Jarret, koncert vynikající folkrockové
kapely.
18. 2., 10.00: O červené Karkulce, Malé divadélko
Praha.
18. 2., 14.30: O kohoutkovi a slepičce, Malé diva-
delko Praha.
18. 2., 19.00: Cestovatelská přednáška, Maurici-
us a Réunion.
21. 2., 13.00: Výtvarná dílna.
21. 2., 15.00: Choboťáci, velryba a darebáčci, Ha-
fan studio.
25. 2., 10.00: Aby to čert vzal, Hafan studio.
26. 2., 20.00: wrgha POWU orchestra, koncert.
28. 2., 13.00: Výtvarná dílna.
28. 2., 15.00: Dlouhý, široký a bystrozraký, Stu-
dio Damúza.
1. 3, 15.00: Taneční odpoledne s Orchestrem Bla-
žeje Zemana.

Připravujeme:
17. 3.: Žalman a spol., koncert folkové legendy.
18. 3.: Moravské pašije, pražská premiéra nové in-
scenace Víti Marčíka.
26. 3.: Vertigo Quintet & Dorota Barová, jazzová
hudební lahůdka.

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., 
www.chodovskatvrz.cz
e-mail: info@chodovskatvrz.cz

PROGRAM V ÚNORU 2009:
KONCERTY:
4. 2., 19.00: Njorek, Jaroslav „Olin“ Nejezchleba –
violoncello, Michal Müller – citera, Stanislav Barek
– kytara, prolínání hudebních stylů, neobvyklé po-
dání českých lidových, cizích a vlastních písní, to je
Njorek.
5. 2, 19.00: Večer známých operních árií, In Ca-
mera Caritatis trio a Markéta Halířová Bechyňová
– soprán (Dana Mimrová – flétna, Jan Mareček –
viola, Václav Vomáčka – violoncello), výborná česká
mezzosopranistka Markéta Halířová Bechyňová
účinkuje jako sólistka s řadou orchestrů
a komorních souborů při provedení oratorií, kantát,
mší a na sólových koncertech v Čechách
i zahraničí. Na koncertě zazní mimo jiné například
operní árie Rosiny z opery Lazebník Sevillský (G.
Rossini), árie Noriny z opery Don Pasquale (G. Do-
nizetti) a Chrámová sonáta (W. A. Mozart).
11. 2., 15.00: Tajemství žesťů, druhý koncert
z cyklu Středeční hudební odpoledne pro seniory,
Pražské žesťové trio symfoniků (V. Kozderka –
trubka, P. Šrejma – pozoun, T. Kyral – lesní roh,
A. Bílek – klavír, Zdena Zvěřinová – průvodní slo-
vo), na programu: J. D. Zelenka, G. P. Telemann, W.
A. Mozart, G. Gershwin. Vstupné 50,- Kč.
12. 2., 19.00: Trio Amadeus, Martina Kociánová
– mezzosoprán (Karel Dohnal – 1. klarinet, Franti-
šek Hlucháň – 2. klarinet, Peter Hlucháň – fagot),
na programu: W. A. Mozart, G. Bizet, G. Rossini, G.
Donizetti.
16. 2., 19.00: Šansonové setkání z cyklu Šanson,
věc veřejná, účinkují Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan
Petránek, v alternaci Marta Balejová nebo Filip
Sychra a host pořadu. 
19. 2., 19.00: Alexander Shonert – Geniální přá-
telé Antonín Dvořák a Petr Iljič Čajkovskij (Ale-
xander Shonert – housle, Natália Shonert – klavír,
vypráví Jiří Klapka), mistrovsky interpretované
skladby geniálních skladatelů jsou provázeny vy-
právěním o jejich lidských a uměleckých osudech,
o zajímavých a málo známých stránkách jejich ži-
votních příběhů. 
23. 2., 19.00: Vojtěch Eckert trio – Brazilské sam-
by a bossanova (Vojtěch Eckert – klavír, Petr Dvor-
ský – kontrabas, Vesna Vasco de Caceres – harmo-
nika, zpěv, ak. malíř Pedja Djaković – obrazy), vyni-
kající jazzový pianista Vojtěch Eckert s chariz -
matickou zpěvačkou a akordeonistkou Vesnou
a kontraba sistou Petrem Dvorským vás nenechají
v klidu při brazilských sambách a bossanovách.
Hostem večera je akademický malíř Pedja Djaković.
Můžete se těšit nejen na skvělou muziku…  

GALERIE:
Velká galerie: 
4. 2.–1. 3.: Ota Janeček – Krajina v proměnách,
v pořadí osmá tematicky zaměřená výstava nesmr-
telného českého malíře, grafika, sochaře
a ilustrátora je zaměřená na krajinu v proměnách
desetiletí jeho tvůrčí činnosti umělce. 
Malá galerie: 
4. 2. –1. 3.: ZUŠ Křtinská – Vycházející slunce na
Jižním Městě, Česko-japonská výstava dětských
výtvarných prací. Návštěvu této výstavy doporuču-
jeme základním školám, skupinové návštěvy ohlaš-
te prosím předem na telefonu 267 914 831.
Vstupné do galerie 50 Kč/30 Kč (studenti, senioři).

POHÁDKY (vstupné 50 Kč): 
1. 2., 15.00: Cirkus Kus Kus, Divadlo Damm, cirku-
sové představení přináší spoustu veselých loutek

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje, tel.: 272 912 124,
603 468 151, benjamin@cmail.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

Z PROGRAMU V ÚNORU 2009:
4. 2., 19.00: Mayská astrologie – 20 období vývo-
je lidské duše, přednáší Ing. Adolf Inneman, Ph.D.
5. 2., 19.00: Problém třetí kultury. S Johnem
Brockmanem za hranice vědecké revoluce, před-
náška doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.
8. 2., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry,
zhudebněné psychologem a terapeutem H. Mars-
hallem aj., na kytaru hraje, zpívá a slovem dopro-
vází Richard Holický.

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 P11-Chodov
tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz 

Kulturní přehled

II www.praha11.cz

a s nimi taky spoustu legrace. Klauni, tanečnice,
mluvící husa, cirkusová muzika. Dostanete legrační
čepici a hudební nástroj do ruky a zpívat budeme
společně. Pro děti od tří let.
8. 2., 15.00: O Červené Karkulce, Malé divadélko
Praha, pořad pod společným názvem obsahuje dvě
pohádky, klasickou O Červené Karkulce
a Krabičková, kde místo loutek účinkují malované
dřevěné krabice. Pohádka zároveň slouží jako cvi-
čení na výslovnost pro děti, které spolutvoří před-
stavení. Pro děti od tří do osmi let. Délka předsta-
vení: 45 minut.
15. 2., 15.00: O Sněhurce, Malé divadélko Praha,
klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi tr-
paslících je určena pro nejmenší diváky. Text je do-
plněn písničkami a živým doprovodem houslí, kyta-
ry, zobcové flétny a rytmických nástrojů. Pro děti
od tří do devíti let. Délka představení 45 minut.
22. 2., 15.00: Nejkrásnější narozeniny – Tonda
Novotný, narozeniny jsou jeden z nejkrásnějších
dnů v roce, všichni jsou na nás hodní, ale hlavně
dostaneme spoustu dárků. Jaké budou? Co to asi
je v té krabičce? Čím nás překvapí babička
s dědou? O tom všem je naše představení. 

Více na www.chodovskatvrz.cz,
www.webticket.cz
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KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY
U Modré školy 2337/1, Praha 11-Háje
731 625 970, info@kcmt.cz, www.kcmt.cz

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Út–pá 9.30–12.30: Denní klub pro maminky
s dětmi. 
Po 8.30–11.30: Denní klub pro děti, hlídání dětí,
info: M. Mrázková 732 468 648. 
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.
Anonymní alkoholici, každé pondělí 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 V ÚNORU 2009:
2. 2., 19.00: Večer na téma: Věda a víra,
Mgr. Marek Orko Vácha.
8. 2., 14.00: Karneval pro děti.
9. 2., 16.00: Ing. J. Kasal, místopředseda posla-
necké sněmovny PČR: 90 let ČSL – úvod besed
o vývoji křesťanské politiky, přednáška v rámci Klu-
bu seniorů.

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

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

ZUŠ KŘTINSKÁ
3. 2.–1. 3.: Vycházející slunce na Jižním Městě,
Česko-japonská výstava dětských výtvarných prací,
Chodovská tvrz.
8. 2., 17.00: Pocta tvůrcům, koncert k nedožitým
80. narozeninám P. Ebena, Pražská kantiléna, Ru-
dolfinum.
7. 2. a 14. 2.: Jižní Město Music 2009, soutěž
mladých hudebníků ve hře na dechové nástroje
a v sólovém zpěvu.
19. 2., 18.30: Koncert žáků školy.
23. 2.–1. 3.: Můj svět v Evropě, mezinárodní vý-
tvarná výstava při příležitosti předsednictví České
republiky v Radě EU, Staroměstská radnice. 
ZUŠ J. RŮŽIČKY
16. 2., 18.30: Koncert žáků školy.

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

Z PROGRAMU V ÚNORU 2009:
5. 2.: Stolní hry.
11. 2.:  Filmový klub.
18. 2.: Turnaj ve fotbálku.
Změna programu vyhrazena.
Připravujeme: Výjezd na hory, 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 19.00: Přemýšlíme nad Biblí. 
Mateřské centrum Pramínek: po 14.00–17.30, út
9.00–12.30.

Z PROGRAMU V ÚNORU 2009:
7. 2., 14.00: Vítězný ÚNOr (turnaj ve hře UNO
a dalších stolních hrách).  

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 ÚNORU 2009: 
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, povídání, duchovní zamyš-
lení, promítání filmů. 
Výuka angličtiny pro začátečníky i pokročilé:
Jednou týdně do konce května 2009, po každé ho-
dině následuje pro zájemce kurz seznámení s Biblí.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

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

Vladimír Cerha
Když něco končí 
Výstava ilustrací a obrazů 

pořádaná společně 
s Nakladatelstvím BALT-EAST

3.–26. 2. 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.

Z PROGRAMU V ÚNORU 2009:
7. 2., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise, jed-
notlivci. DDM JM, Šalounova.
12. 2., 16.30: Koulování, miniturnaj v kulečníku,
DDM JM, Šalounova, klub.
14. 2., 9.30–11.00: Hlavolámání, tradiční i netra-
diční stolní hry a hlavolamy. DDM JM, Šalounova.
14. 2., 14.30–15.30: Odpoledne pro mě, cvičení
pro ženy a dívky. DDM JM, Šalounova.
14. 2., 10.00–12.00: Výtvarná dílna s Majkou,
Pastelka, Máme rádi zvířata. DDM JM, Šalounova.
14. 2., 14.00–16.00: Výtvarná dílna s Majkou, vý-
roba svíček. DDM JM, Šalounova.
14. 2., 15.00–17.00: Masopust, veselice se sou-
těžemi pro děti i pro rodiče, DDM JM, Květnového
vítězství.
15. 2., 14.00–16.00: VOSA, otevřený volejbalový
turnaj. ZŠ Ke Kateřinkám.
16. 2., 17.30: Pexesování, netradiční turnaj v pe-
xesu. DDM JM, Šalounova, klub Beroun.
23.–27. 2., 10.00–15.00: Jarňáky v klubu Be-
roun, DDM JM, Šalounova. 

Více na www.ddmjm.cz

10. 2., 18.30: Sádhana a práce. Duchovní cesta
a zaměstnaný člověk, přednáší filozof, jogín, PhMr.
Rudolf Skarnitzl.
11. 2., 19.00: Naše animální Já, jak přistupovat 
k vlastním pudům a nižším formám svých emocí.
Jak je přijmout a rozpustit, přednáší Mgr. Alžběta
Šorfová Kalousková.
12. 2., 19.00: Léčivé účinky rostlinky Aloe vera,
přednáší poradce sdružení Život a zdraví Zdenka
Hoffmanová.
17. 2., 19.00: Setkání se sv. Františkem z Assisi
6, poslední setkání bude věnováno recitaci Františ-
kových textů, jemné hudbě i chvílím ztišení v Boží
blízkosti, recituje Mgr. Alena Ryšanová, dobovou
hudbu na historické nástroje zahraje Dr. Hana Blo-
chová, večerem provází Jan František Tichý, člen
sekulárního františkánského řádu.
18. 2., 19.00: Přemůžeme autismus? 2, Přednáš-
ka bude zaměřená na první opatření, která mohou
udělat rodiče, aniž by jakýmkoliv způsobem mohli
ohrozit zdraví svých dětí, seznámí se s vědeckými
důvody, s praktickými výsledky ameliorace autismu
i s metodickými postupy, přednáší prof. RNDr. Anna
Strunecká.
19. 2., 19.00: Jak předcházet a jak také léčit pří-
rodní cestou onkologická onemocnění pomocí fy-
tofarmak, přednáší specialista na fytofarmaka Pe-
tr Kasabov.
25. 2., 19.00: Odkaz manželů Tomášových, osob-
ní vyznání Richarda Holického, jeho dík Míle
a Eduardu Tomášovým, v pořadu budou uvedeny
ukázky z jejich duchovního dědictví.
26. 2., 19.00: Máme moc vítězit, je lehké upad-
nout do tísně a bolesti pro svá pochybení nebo ne-
příznivé životní okolnosti. Je však důležité se zved-
nout a místo výčitek najít motivaci k řešení, víře
a naději, že díky správným změnám můžeme být
opět šťastni, jak vrátit vztahy k radosti, přednáší
etikoterapeutka Zdenka Hoffmanová.

Galerie – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 
budou otevřeny i v úterý
st-ne 15.00: Vesmírná píseň, hudebně obrazová
projekce.
so-ne 17.00: Putování vesmírem, hudebně poetic-
ká projekce.
Galerie a prodejna: út-ne 14.00-19.00.
Křišťálová čajovna: út-ne 14.00-19.00 a dle večer.
pořadů, so 19.00-22.00, vstup zdarma.

Více na www.cestykesvetlu.cz

12. 2., 10.00: Jak předcházet potížím v učení ješ-
tě v mateřské školce, speciální pedagog
a sociolog Mgr. H. Otevřelová, přednáška v rámci
Denního klubu.
15. 2., 16.00: Sněhurka trochu jinak, divadlo pro
děti.
19. 2., 19.00: Filmový klub, promítání s následnou
debatou.

Více na http://chodovska.farnost.cz
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Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA.
Doprava ZDARMA. 
Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092

VZORKOVNA: Šircova 204/8, Praha 9-Třeboradice
Po, Út, Pá 9–12.30, 14–18 hod. St, Čt 14–18 hod. (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 88 000 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

INZERCE

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

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

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Skříně na míru
Kvalitní montáž

100% servis
Možnost prodeje

na splátky

Prodejna: 150 00 Praha 5, Radlická 2018/78 ● Tel.: 235 300 220, 739 034 488
e-mail: balkony@sintras.com www.sintras.com

Doprava 

po celé Praze

ZDARMA!

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Prodejna: 150 00 Praha 5, Radlická 2018/78 ● Tel.: 235 300 220, 739 034 488
e-mail: balkony@sintras.com www.sintras.com

Dodání a montáž žaluzií, sušáků
na prádlo, malování balkonů
● Kvalita, 100% servis
● Slevy pro družstva
● Zaměření a kalkulace zdarma
● Splátkový prodej
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

V Chodovské tvrzi zní varhany. Věra a Jiří De-
wetterovi mají svatbu, ale již diamantovou.
Manželka a dcery Ilona a Ivana po obřadu na
staronového ženicha prozradily, že stále rád
jezdí na kole. Je ročník 1921, jde možná
o nejstaršího cyklistu Prahy 11, a tak jsme se
později sešli a povídali o životě.

„Bydlíme na Opatově už sedmadvacet ro-
ků. Od počátků zabydlování. Pamatujeme i ta
bláta, ale jinak dobrý,“ vyprávěl Jiří Dewetter,
čilý muž s pozornýma očima. „Jsem po celý
život Pražan. Na rodném listu ale najdete na-
rozen na Proseku, soudní okres Karlín, kraj
Kouřimský. Velká Praha byla totiž zřízena
v roce 1922. Pak to byla Praha IX.“ Na bicyk-
lu jezdil od patnácti, už asi dvaasedmdesát
roků. 

„Otec, podepisoval se Josef Václav De-
wetter, byl předsedou ČKS Karlín 1885, byl to
Český klub sportovní… a měli v názvu i rok
založení. Pořádali závody Praha–Mo chov–
Praha. První vlastní kolo jsem měl takové po-
lozávodní, značky AVON, výrobcem byl Au-
gustin Vondřich. V Karlíně u viaduktu je prodá-
val Gustav Augustin, obchod s koly. Vydrželo
mi dlouho. Nesu vám do muzea hustilku, jaké
se tehdy užívaly.“

Pracoval u Dopravních podniků, manželku
si našel ve Státním ústavu dopravního projek-
tování. V roce 1948 se konala jejich svatba
v Lučici u Havlíčkova Brodu. 

„Co byla vaše práce?“ 
„Dalo by se říci obstaravatel, dnes se to-

mu říká inženýrink. Zprostředkovávání.“ 

„A konkrétně?“
„Když vyjede

vlak metra ze stani-
ce, vidíte na stě-
nách tunelů tlusté
černé kabely. Jsou
různého druhu, ale
hlavně jde o silno -
proudé kabely. Tak
ty jsem organizačně
zajišťoval od tehdej-
ší firmy ČKD Praha.
Nebo třeba ‚sahary‘
při zřizování trafo-
stanic a měníren.“

„…?“ 
„Trafostanici má

každá stanice met-
ra, v každé je přece
osvětlení, větrání,
někde jsou eskalá-
tory. Měnírny pře-
vádějí střídavé vy-
soké napětí na stejnosměrný proud. Jsou na
trase z Florence na Kačerov asi tak u každé
druhé nebo třetí stanice. V Jižním Městě na-
příklad v Hájích. A ‚sahary‘ byly výkonné elek-
trovysoušeče, které bylo potřeba zajistit,
aby se v dokončovaných a zatím vlhkých sta-
nicích mohly měnírny a trafostanice zřizo-
vat.“

„A na kolech jste tady taky jezdili?“
„Samozřejmě. Naše časté výlety vedly do

Průhonic, kolem rybníků. Cyklistiku jsem měl

v rodu. „Pak jsem přesedlal na moped… i na
auto, a dnes mám horské kolo Eweri Bicrs.“

„Zajedete ještě i do těch Průhonic?“
,Ano, vždyť to tam a zpátky není ani dva-

cet kilometrů.“
Paní Věra ale je při nynějších výpravách Ji-

řího Dewettera už trochu nesvá. Nenosí totiž
přilbu. 

„Kolik jsem najezdil kilometrů? Kdysi jsem
užíval tachometr se záznamem… No tisíce.“

Jiří Bartoň 
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Kronikář Jan Pexider ukončil vzpomínání na
tradiční zvyky řádky: „Tolik již jen, co dosud po
praotcích se zde zachovalo. Setrvačností vě-
ků vžily obyčeje ty tak se v lid zdejší, že nerad
se jich zříká, třebaže myšlenkový svět nyněj-
šího lidu je rozdílný od myšlenkového světa
našich dědů. Naši předkové vložili do nich nej-
krásnější svou poesii, a proto snad zvyky ty
jsou nám tak milé, tak drahé!“

Následuje podkapitola, která není uvedena
žádným nadpisem ani poznámkou: Ze zkazek
a pověstí místních bájí se nejvíce o zdejším zá-
mečku. Příčina bájí těch jest v tom, že záme-
ček dlouhou řadu let byl neobydlen a okolnost
ta dala vznik různým strašidelným historiím.
(Půlnoční strašení.) Nynější pokolení báje již
nezná, neuchovaly se, a proto jen zmínku či-
ním a zaznamenávám to, co v lidu ze zkazek
o zámečku se uchovalo.

Bohužel, že ani původy různých jmen zdej-
šího katastru jako U krkavčí hrušky neb
V Opatově, k čemuž jistě kus zdejší historie
se vázalo, se neuchovalo.

Zachovala se však dosud pověst o původě
jména osady Litochleb, třebaže zub času jis-
tě z ní již mnoho a mnoho snad ohlodal. By
však i to, co se zachovalo, nezaniklo, rád zde
zaznamenávám:

Kdysi v Čechách zuřila velká vojna
a nepřítel vtrhl i do zmíněné osady. V jednom
statku selka právě měla na ošatkách chléb,
připravený k dávání do pece. Vojáci však chléb

z ošatek vyházeli. Selka naříkala velmi, bylo jí
‚líto – chlebů‘, a odtud prý název osady Li-
tochleby.“ (Pokračování.)

Vypsal Jiří Bartoň 

Řádky z kroniky Chodova

Nejstarší cyklista?

Diamantové novomanžele 
doprovázely obě dcery, Ilona a Ivana. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Dobové foto 
z dnešní ulice Květnového vítězství.  FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

10 www.praha11.cz

Stará píseň Přijde jaro, přijde pomáhala více-
krát za tísnivých období našeho národa a státu
vzbuzovat naději. Za vnuceného protektorátu,
do jehož let 1939–1945 jsme minule vstoupi-

li, neminulo desítky obyvatel Chodova a Hájů
vyšetřování a věznění a některým přineslo do-
konce smrt. Vývoj 2. světové války však brzy
směřoval k definitivnímu konci „tisícileté“ hitle-
rovské říše. Nálet na Prahu 14. února 1945
ukázal, že protektorátní území již leží v dosahu
spojenců, bojujících proti nacistům, a brzy po-
tom opravdu nové jaro přišlo. Než ale byla vál-
ka konečně u konce, přinesla ještě mnoho dra-
matických událostí i do Chodova.

Vydejme se nyní podstatně hlouběji proti
neklidnému toku času. S březnem roku 1848
je spojen počátek tzv. Jara národů v Praze.
Vznikla petice k císaři a poslednímu korunova-
nému českému králi, zahajující národně politic-
ké probuzení. Panovník ve Vídni prováděl kro-
ky k proměně státu z absolutistického na kon-
stituční – ústavní. Vývoj v hlavním městě krá-
lovství vyústil do červnových bouří, potlače-
ných armádou. Politické „jaro“ tam končilo, za-
tímco český venkov dosud neměl podmínky
pro nějaký politický život. Lidé, včetně obyva-
tel Chodova a Hostivaře, k níž tehdy náležely
Háje, byli stále ještě řazeni do postavení pod-
daných svých vrchností. Teprve září přineslo
ve vídeňském parlamentu zrušení roboty. 

(Pokračování.) 
Jiří Bartoň

Proti toku času (9) 

Přišlo opět jaro k nám

S nezapomenutelnými zážitky a obrovským
úspěchem se vrací z Argentiny česká automo-
bilová posádka Offroad Centrum Praha Jiří Ja-
neček a Viktor Chytka. Nejtěžší závod
v dakarské historii, který se poprvé jel v Jižní
Americe nejen dokončili, ale dosáhli i vý -
borného výsledku, když skončili celkově na je-
denapadesátém místě ze 180 startujících au-
tomobilů. Mezi nováčky Dakaru se umístili ja-
ko pátí, mezi amatéry pětatřicátí a ve třídě sé-
riově vyráběných dieselových vozů devátí.

„Po tom co jsme zažili, jsou pocity z do -
končeného závodu jen stěží popsatelné. Má-
me obrovskou radost, protože jsme se doká-

zali vyrovnat s velmi těžkou tratí v písku, ho-
rách a vodních tocích,“ popisoval radní hlavní-
ho města a poslanec Jiří Janeček. O tom, jak
těžký to byl závod svědčil i fakt, že závod ne-
dokončili takoví favorité jako Španěl Sainz ne-
bo Francouz Peterhanzel.

Namále měla několikrát i česká posádka,
která měla nejdříve problémy s převodovkou
a spojkou. Kvůli tomu strávila i několik nocí
v poušti. Ani to ji však nezastavilo v po -
kračování v závodě. Nejkrizovější se jí stala
dvanáctá etapa, kde deset kilometrů před cí-
lem zapadla do písečného zvonu. „Auto se ne-
chtělo v jemném písku pohnout ani o milimetr.

Bylo strašné horko a nedařilo se nám vůz lo-
patkami vykopat. V té chvíli jsme závod po-
malu vzdávali. Viktorovi už tekly slzy z té bez-
naděje, ve které jsme se nacházeli. Téměř po
čtyřech hodinách jsme z písečné pasti vyjeli
a etapu dokončili,“ líčil Janeček s tím, že
s odstupem času a s ohledem na celkový ús-
pěch týmu už na tyto strastiplné zážitky
vzpomíná s úsměvem. „Získali jsme obrovské
zkušenosti, na kterých se dá stavět. Viktor se
ukázal jako skvělý parťák a poděkování patří
i celému týmu, bez kterého bychom to nedo-
kázali,“ dodal Janeček.

Miroslav Šmíd

Památné kameny u nás
Zapomenutý menhir?
Připomínali jsme si trojboký památník
v Michelském lese, na obvodové cestě tímto
a Kunratickým lesem. Jen o kousek dál zhru-
ba severozápadním směrem se nachází další
kámen, ale neopracovaný. Nejde však
o přírodní památku, určitě byl uměle vztyčen
lidským úsilím. Trochu připomíná hranečník,
trochu menhir z pravěkých megalitických kul-
tur. Zdá se ale, že jde o novodobý pokus roz-
šířit řady kamenných památníků. Prý je to pro
někoho taková móda. No alespoň lepší než
ta, která vede k odcizování kulturních pamá-
tek. O jiných domněnkách se zmiňovat nebu-
deme. Pokud někdo má skutečně reálné infor-
mace, rádi se jimi budeme zabývat.

Jiří Bartoň

Dobové boje 
u Karlova mostu. DETAIL Z GRAFICKÉHO LISTU

Únavu, beznaděj a radost zažil Janeček s Chytkou na Dakaru

Osamělý kámen. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ     

FOTO: ARCHIVFOTO: ARCHIV
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•Rekonstrukce
bytů, koupelen,
bytových jader,
kompletní
servis – projekt,
stavební pov-
olení, dozor,
kolaudace.

•Kuchyňské
linky, vestavěné
skříně, dveře,
podlahy.

•Grafický návrh,
cenová kalku-
lace, zamě ření,
poradenství
zdarma, cena
včetně mon táže
a dopravy, široká
škála povrcho -
vých materiálů.

Bytová jádra
Modernizace bytů

PANELREKO Křejpského 1523
Praha 4-Opatov Tel.: 272 657 912

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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INZERCE

Ota Janeček – Krajina 
Únor na Chodovské tvrzi je tradičně ve znamení výstav Oty Janečka
a nebude tomu jinak ani tento rok. Po Anglických kresbách v roce 2000
následovaly v únorových termínech výstavy obrazů a kreseb Oty Ja-
nečka řazené chronologicky vždy po desetiletích. Minulý rok Chodov-
ská tvrz uspořádala z díla Oty Janečka tematickou výstavu Ota Jane-
ček – Žena, na kterou tento rok navazuje novým tématem krajinou.

Ota Janeček /1919–1996/ je v obecném povědomí snad nejvíce
spojován s obrazy s přírodní tematikou a s lineárními kresbami dívek.
Je to jen určitá výseč jeho nesmírně
rozsáhlé tvorby. Od modiglianovských
portrétů žen a kubistických zátiší, přes
obrazy Rájů a Trav, přes obrazy České-
ho středohoří, přes obrazy velkoměst
a předměstí až k zobecněným rostlin-
ným motivům v cyklu Flóry, k základu ži-
vota – k buňce, k prazákladu vesmíru,
až ke struktuře hmoty v šedesátých le-
tech. Je to vývojová cesta od figurální
malby, od zátiší, od krajiny viděné mno-
ha rozličnými způsoby k nefigurální mal-
bě, k malbě, jež vykazuje všechny znaky abstrakce až na jednu drob-
nost. Ota Janeček odmítal tyto obrazy označit za abstraktní. Jsou to
obrazy světa kolem mne, obrazy věcí jak je vidím i co o nich vím. A je
to také cesta zpět ke krajině, viděné však tentokrát v symbolické po-
době plné náznaků a jinotajů, jež se v tvorbě umělce postupně prosa-
zuje od prvé poloviny sedmdesátých let. Tak jako futuristé byli fasci-
nováni světem techniky – auty, telegrafními sloupy, komíny továren,
tak Ota Janeček je okouzlen přírodou, všemi jejími formami, živými
i těmi zdánlivě neživými, mikrosvětem i makrosvětem. Buňka, struk-
tura krystalu, vysněné obrazy dalekých světů, let semínek krajinou ne-
bo svět zpěvavých ptáčků a vran, to všechno jsou jen různé pohledy
na jednu a tutéž přírodu. Tomáš Janeček

Obrazy plné fantaskních 
námětů dávají prostor fantazii. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Co má rád výtvarník 
Michal Tomek
Výběr z poslední Tomkovy tvorby je do začátku února k vidění ve vel-
ké galerii Chodovské tvrze. Hned při vstupu vás naprosto pohltí svět
úžasných fantaskních figur. Přehrávají nám širokou paletu charakterů
a návštěvníkům s velkou fantazií dávají prostor pro domýšlení neuvě-
řitelných příběhů. Autor – pražský rodák je absolventem Akademie vý-
tvarných umění v Praze a studijní pobyt absolvoval na Ecole des Be-
aux-Arts v Paříži.

Na tvrzi jsou vystavena jeho díla provedena klasickou technikou
vrstvené olejomalby na plátně a také drobné akvarely mající charak-
ter miniatury nebo iluminace zhotovené na pergamenu a ručním papí-
ru. Tomkova tvorba je jiná než ta, kterou nastavují současné trendy.
Jde o konkrétní malbu, inspirovanou klasickými příklady, ovšem se
současným obsahem a formou. 

A jak to vidí autor? „Mám rád zámecké galerie, zapomenuté depo-
zitáře a všechny malé mistry, jejichž díla jsou v nich skryta. Mám rád
všechny obrazy a nástěnné malby, které jsem směl v minulosti res-
taurovat. Mám rád klid v ateliéru a sou středěné chvíle, kdy se mi před
očima objevuje kus nového obrazu.“ Dana Foučková

KADEŘNICTVÍ
➨ Dámské

➨ Pánské 

➨ Dětské

Ceny, které ustojíte!

Jarníkova 1899/1 ● Tel.: 271 910 235

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
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
UKRADENÉ AUTO. V Mikulově ulici na
parkovišti 1. ledna dopoledne strážníci
městské policie nalezli od-
cizené vozidlo VW Pas-
sat, a to za pomoci vy-
hledávacího zařízení za-
koupeného městskou
částí Praha 11. Kvůli po-
dezření ze spáchání trest-
ného činu krádeže byla celá věc
předána k dalšímu šetření Policii ČR.
ZLODĚJ NA BALKONĚ. V odpoledních
hodinách 1. ledna bylo na operační stře-
disko městské policie oznámeno, že
v Bachově ulici se neznámý muž snaží
vloupat do bytu. Po příjezdu na místo
hlídka zadržela muže, který se snažil přes
balkon ve druhém patře násilně vniknout
do obytných prostor. Pro podezření ze
spáchání trestného činu strážníci muže
omezili na osobní svobodě a předali k dal-
šímu šetření Policii ČR.
OPĚT KRADL. Hlídka strážníků byla 
2. ledna vyslána do provozovny Potravi-
ny Řehák v Chilské ulici, kde byl zjištěn pa-
chatel krádeže. Kontrolou strážníci zjistili,
že podezřelý muž je recidivista, a proto jej
předali k dalšímu šetření Policii ČR.
MRTVÝ U METRA HÁJE. Na žádost re-
publikové policie vyjela 5. ledna hlídka
strážníků do Opatovské ulice na rampu
metra Háje kvůli oznámení, že u Pivnice
na Pavlači leží bezvládné tělo muže.
Strážníci muže nejevícího známky života
nalezli v uzavřeném prostoru u schodiště
pod rampou metra Háje. Okamžitě začali
s resuscitací až do příjezdu záchranky. Bo-
hužel však již nebylo možné obnovit život-
ní funkce a lékař konstatoval smrt. O celé
události byla vyrozuměna Policie ČR, kte-
rá převzala případ k dalšímu šetření.

12 www.praha11.cz

Pomozte kriminalistům 
při pátrání

Jihoměštští uživatelé bytů ve správě MČ Pra-
ha 11 dostali k vánočním svátkům originální
dárek - tzv. Evidenční list pro výpočet nájem-
ného dle obecně platných předpisů platný od
1. 1. 2009. Dárek byl dokonce tak pěkně na-
časovaný, že si jej mohli mnozí nájemníci vy-
zvednout ze svých poštovních schránek na
Štědrý den! 

Obsah evidenčního listu byl jasný: razantní
zvýšení nájmu v bytech, které jsou ve správě
naší městské části. Koaliční rada městské čás-
ti, složená ze zástupců ODS a ČSSD, v květnu

toto zdražení schválila a věru troškařem neby-
la. Když nájem zdražit, tak pořádně. A tak jest-
liže občan před posledními komunálními vol -
bami platil za 1 m2 45,75 Kč, v roce 2008 již
59,20 Kč, tak letos to bude již 80,33 Kč!

Zastupitele zvolené za KSČM nenechává
toto asociální rozhodnutí rady MČ lhostejný-
mi. Nicméně komentář k tomuto rozhodnutí
rady si jistě každý uživatel bytu ve správě
městské části udělá sám.                                                       

Luděk Vařbuchta, 
předseda Klubu zastupitelů KSČM

Stanovisko klubu KSČM 
ke zvýšení nájemného

Všechno má svou cenu a každá cena má svou
kalkulaci. Bez znalosti kalkulace se ta či ona ce-
na může jevit jako nepřiměřená. Nájemné je ce-
na a jakkoli se částka 80,33 Kč/m2 může zdát
přehnaně vysoká, vychází
ze zákona č. 107/2006 Sb.,
který popisuje metodiku
výpočtu nájemného, a kaž -
do roční vyhlášky minister-
stva pro místní rozvoj. Lo-
gicky zohledňuje i růst cen
stavebních prací a mate -
riálů, které se za poslední čtyři roky zvýšily
o více než 60 %.

Zastupitelé KSČM však rozhodně nejsou
jedinými, koho zdražení nájmů nenechává lho-

stejným. Spolu s vědomím nezbytnosti toho-
to kroku jsou koaliční zastupitelé připraveni
vytvořit aktuální a účinný systém pomoci těm,
kteří na tuto cenu prokazatelně nedosáhnou,

kteří o tuto pomoc budou
stát a osloví nás. V příštím
čísle Klíče zveřejníme po-
stup jak se chovat v ta -
kové situaci.

Způsobů je totiž obec-
ně několik. Výměnou bytu
za menší počínaje, přes

možnost čerpání příspěvku na bydlení, či do-
platku na bydlení, odevzdání bytu až po kom-
binaci zmíněných možností.

Luděk Zítka, zástupce starosty

V první polovině února se můžete těšit na
reportáže:

■ Jižní Město na ledě.
■ Křest CD Hájíček (ZUŠ Jižní Město).
■ Sportování s překvapením (ZŠ Campa-

nus).
■ Den s pohádkou – DDM Jižní Město.
■ Památky Jižního Města – Kaplička

v Hájích.
■ Novinky v Centrálním parku – hřiště,

petangue, lanové atrakce.
■ Zápisy do škol na ZŠ Donovalská.
■ Jihoměstský zástupce na Rallye Dakar.
■ VIII. ročník mezinárodního šachového

festivalu – OPEN PRAHA 2009.
■ Památky Jižního Města – Sokolovna.

Televizní Aktuál ve vysílání
Zvyšování nájmů je středem
pozornosti městské části

Kriminalisté pátrají po neznámém muži, který
v úterý 18. listopadu 2008 ve 12.30 hodin
v Jašíkově ulici na Jižním Městě bodnul po
otevření dveří bytu ženu do břicha a z místa
činu utekl.

Jednalo se o muže ve věku přibližně 35 let,
tmavší pleti s dolíčky po neštovicích v obličeji.
Muž měl nápadně hubenou, asi 175 centimet-
rů vysokou postavu. Typickým rysem obličeje
byla výrazná brada s vystouplými lícními kost-
mi, velký a široký nos. Vlasy měl střižené na-
krátko. V době činu měl modré džíny a še -
divou mikinu s kapucí. Vypadal velmi zanedba-
ně, byl cítit odpudivým pachem jako člověk,
který dlouhodobě zanedbává základní hygie-
nické návyky. 

Podle jedné z kriminalistických verzí je
možné, že se jedná o uživatele drog, který se
snaží vloupávat do bytů a pohybuje se
v lokalitách hustě zalidněných. V případě mož-
ného poznatku k osobě pachatele či pohybu
podobné osoby v inkriminovaném místě po-

dejte zprávu na operační středisko Policie
České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV.
na tel. čísla: 974 854 101 nebo 974 854 105.

red
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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
● 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.
● OPRAVY PRAČEK+MYČEK zn.: PHILCO,
CROSLEY, KONRAD, ZANUSSI, ELECTRO-
LUX, WHIRLPOOL, GORENJE, ARISTON, IN-
DESIT. Tel.: 603 276 606, p. Podlipný.
● 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
● ADVOKÁTKA JUDR. EVA BROWN – právo
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy, tel.: 603 835 609,
www.advocate-brown.eu
● MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.

● STAVEBNÍ DOZOR-STAVEBNÍ ÚPRAVY, re-
konstrukce, modernizace, novostavby... 
e-mail: s.dozor@seznam.cz, telefon: 
603 410 400.
● ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, ve-
dení účetnictví, daňové evidence. Docházka na
úřady. Tel.: 604 618 298, 222 364 018.
● REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÝCH JA-
DER, zednické a obkladačské práce, malování,
plovoucí podlahy. Kvalita a rozumná cena. Tel.:
720 391 187, e-mail: skutchan@seznam.cz
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, MYTÍ OKEN
a žaluzií. Tel.: 272 910 345, 723 836 001.
● PŮJČKA PRO KAŽDÉHO.
E-mail: NEBANKOVNI.UVERY@GMAIL.COM,
telefon: 737 318 568.
● STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští pracovníci,
specialisté na stěhování bytů. So–Ne stejné ce-
ny. Přistavení, odstavení + km po Praze zdar-
ma. Tel.: 723 809 137 www.stehovanibytu.cz
● ČÍNSKÉ, KLASICKÉ REGENERAČNÍ MASÁŽE
a shiatsu při problémech s pohybovým apará-
tem, únavě a snížené imunitě nabízí zkušená
masérka ve studiu u metra Háje. Objednávky
na tel.: 773 203 325.
● PORADENSTVÍ V OBLASTI ROZVOJE osob-
nosti, předškolní, speciální pedagogiky. Konzul-
tace poskytuje rodinná psychoterapeutka.
www.rodinna-terapie.eu, tel.: 605 461 494.
● NABÍDKA ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ evidence
+ účetnictví včetně mezd a co se účta týče. Te-
lefon 602 133 841.
● MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ, LAKÝRNICKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 227 390.

● 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.
● KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+KK, 3+1, druž-
stevní nebo osobní vlastnictví, platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
● * HLEDÁM BYT 3+1 (KK) KE KOUPI, osob-
ní i družstevní vlastnictví v Praze 4-JM a okolí.
T.: 605 246 386. 
* HL. BYT 2+KK NA JM + OKOLÍ, i družstev -
ní. Tel.: 723 626 166.

● KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, kdekoliv
v Praze, i ve špatném stavu, na vel. ani vlast.
nezál., i za odstupné – náj., družst., LBD,
i nečlena družst., služeb., podnik. apod., de-
kret do výměny mám. Uhradím za vás dluhy,
vyřídím i právně komplik. případy, stáhnu
soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i byt ne-
opráv. obsaz., s nežád. nájemníkem, příp. dám
náhr. byt či domek mimo Prahu a doplatek
apod. Platím v hotovosti, záloha možná ih-
ned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
● 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.
● KOUPÍM  BYT 1+KK, (1+1) V PRAZE 4. Nej-
lépe v dobré dostupnosti na metro. Družstev-
ní vlastnictví nevadí. Tel.: 720 188 568.
● PRODÁME DR. BYT 3+1/L NA JM I. Nízký
třípatrový dům, blízko Milíčovský lesopark.
Bližší informace na tel.: 607 746 253.
● 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.

● ANGLICKY, FRANCOUZSKY VÝUKA pro za-
čáteč. i pokročilé, včetně business. Široké za-
hran. zkušenosti a praxe. ÚVODNÍ LEKCE
ZDARMA pro jednotliv. i skup. v dopol. i odpol.
termínech dle dohody. Tel.: 602 612 181.
● ITÁLIE – CAORLE – SAN FRANCESCO, Je-
solo… Chorvatsko – Istrie, Dalmácie – chaty,
mobilhome, apartmány. CA INTERCITY, Mar-
kušova 14, P-11. www.intercity-praha.cz, tel.:
603 161 288.
● HLEDÁME PANÍ/SLEČNU NA HLÍDÁNÍ
dvou děvčátek (3 a 5 let). V případě vašeho zá-
jmu volejte tel.: 775 145 489.
● ANGLIČTINA NA MATEŘSKÉ S HLÍDÁNÍM
dětí, KC Zahrada, 4 úrovně v pátek dopoledne,
zahájení v únoru 09, tel.: 605 461 494,
www.agentura-hermes.cz, kurzy též na P-2. 

INZERCE

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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Městská část Praha 11 hostila v lednu VIII.
ročník mezinárodního šachového festivalu –
OPEN PRAHA 2009. Šlo o festival, který je
součástí seriálu CZECH TOUR 2008/2009.
Letos se ho zúčastnilo rekordních 214 hráčů
ze 30 zemí a stejně jako minulý rok se ode-
hrával v TOP Hotelu Praha. Od 9. do 16. led-
na se hráči ze čtyř kontinentů utkali v mnoha
turnajích, z nichž dva jsou započítávané do
světového žebříčku ELO FIDE.

Rapid turnaj, který se hraje zrychleným
tempem 2 x 30 minut, bleskový turnaj 2 x 5

minut nebo VIP bleskový turnaj byly pro
všechny příznivce šachového umění zajíma-
vou podívanou. 

„Velmi rád jsem nad tímto turnajem pře-
vzal záštitu,“ řekl starosta městské části Pra-
ha 11 Dalibor Mlejnský a dodal „naší měst-
skou část právě díky festivalu navštívili lidé
z Argentiny, Arménie, Norska, Turecka, USA,
Zambie a mnoha dalších zemí“. Pořadatel fes-
tivalu, agentura AVE-KONTAKT, je zároveň
pořadatelem celého seriálu CZECH TOUR
a také největšího šachového festivalu na svě-

tě CZECH OPEN. Aktuální výsledky najdete na
adrese: http://www.czechtour.net/cz/open-
praha/vysledky-a-partie/. red

RELAX

Šachová klání čtyř kontinentů

TJ Sokol Háje-Jižní Město
Cvičíme v oddíle předškolních dětí (věk
3–6 let), 1 x týdně v úterý od 17.00 do
18.00 hod. ve školní tělocvičně ZŠ Ke
Kateřinkám 1400, Praha 4-Opatov. Dě-
ti cvičí samostatně, bez rodičů. Cvičíme
na nářadí, hrajeme hry, soutěžíme. Od-
díl mladšího žactva cvičí v úterý od
18.00 do 19.00 hod. a ve čtvrtek od
18.00 do 19.30 hod. V úterý cvičíme
na nářadí, ve čtvrtek hrajeme florbal,
věnujeme se míčovým hrám a sou -
těžím. Bližší podrobnosti o cvičení zá-
jemcům ochotně sdělí vedoucí oddílu,
naši cvičitelé před začátkem cvičení.
Kontakt – vedoucí oddílu Ing. Petr ŠTE-
FAN, e-mail: sokol.haje@seznam.cz.

Hájíček křtil své CD
Ve středu 14. ledna si v koncertním
sále Základní umělecké školy Jižní
Město přišli na své milovníci lido-
vých písní a folkloru. V podvečer se
zde totiž konal křest nového CD ji-
homěstského souboru Hájíček.
Folklorní soubor Hájíček vznikl již
v roce 1998 a jeho repertoár je za-
měřen převážně na české a mo -
ravské lidové písně. Soubor již zís-
kal řadu ocenění a zmiňovaný stře-
deční večer dokázal, že to není ná-
hoda. Pod uměleckým vedením Jiří-
ho Janouška Hájíček předvedl velmi
silný umělecký zážitek, který grado-
val při závěrečných působivých tó-
nech Cikánských melodií Pabla de
Sarasateho, po nichž početné obe-
censtvo ocenilo muzikanty skando-
vaným potleskem vestoje. Naše
městská část může být na mladé
umělce pyšná a také si jich cení. Ne-
ní tedy divu, že v obecenstvu byli
mimo jiné také zástupci starosty
Eva Štampachová a Jan Meixner.
Ten také společně s ředitelem ško-
ly Františkem Hlucháněm a Jiřím Ja-
nouškem pokřtili nové CD Hájíčku,
a to stylově – naším pivem Jiho-
měšťan 11°. Daniel Potocký

Soubor Hájíček se před početným
publikem předvedl v tom nejlep-

ším světle. FOTO: DANIEL 
POTOCKÝ

Maximální soustředění šachis-
tů bylo téměř hmatatelné. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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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 ÚNOR:
V. koleno s k. – Ungrman 1 kg 39 Kč

Kuřecí prsa – D. J. Pres 1 kg 129 Kč

Krůtí prsa – D. J. Pres 1 kg 149 Kč

Anglická slanina – Jan Prantl 1 kg 118 Kč

Pečená sekaná – Jan Třešňák 1 kg 98 Kč

Turistický salám – Masna Příbram 1 kg 129 Kč

Drůbeží točený – Masna Příbram 1 kg 59 Kč

Kuřecí pecen – Leco 1 kg 115 Kč

Eidam 30% – D. J. Pres 1 kg 109 Kč

Šunka standardní – Jan Prantl 1 kg 108 Kč

Slovenský točený – Masna Příbram 1 kg 59,90 Kč

Moravské uzené zlaté – Jan Prantl 1 kg 122 Kč

Vysočina salám – Jan Prantl 1 kg 115 Kč

Uz. kuřecí čtvrtka – Rabbit Čáslav 1 kg 69 Kč

Uz. krkovice b. k. – Jan Prantl 1 kg 98 Kč

Šunkové koleno – Leco 1 kg 115 Kč

Pařížský salát – Jan Třešňák 1 kg 89 Kč

Řecký salát – Jan Třešňák 1 kg 49 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.

Vepřová konzerva
415 g 23 Kč
Nowaco Bretaňská zelenina
350 g 17,50 Kč
Jar
1 l 37,50 Kč
Těstoviny Ponte
500 g 23,50 Kč
De Aroma
100 g 19,90 Kč
De Aroma bez kofeinu
100 g 19,90 Kč
Pickwick zelený čaj 29,90 Kč
Houska cereální Benea
60 g 3,90 Kč
Koláč meruňka Benea
80 g 6,90 Kč

INZERCE
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Kontakt: Slezanů 2298/7, 169 00 Praha 6 ● Tel./fax: 233 336 833, 233 326 817 ● GSM: 602 251 088, 603 765 993 ● www.inmes.cz ● e-mail: inmes@inmes.cz

CHRAŇTE SVÉ SOUKROMÍ 
A PLAŤTE JEN SVOU SPOTŘEBU

RÁDIOVÉ INDIKÁTORY TOPNÝCH NÁKLADŮ 
S ODEČTEM BEZ VSTUPU DO BYTU

Servis a montáž vodoměrů a indikátorů ■ Rozúčtování nákladů 
na topení a vodu ■ Instalatérské a topenářské práce na klíč
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Mráz a sníh nám nevadí, u Křečka ceny padají!
U Křečka je stále prima, obzvlášť jeho uzenina!

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

Akční ceny na únor:

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
Vepřová kýta b. k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,90 Kč
Uzená kýta b. k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,90 Kč

NOVINKA
Šunkový kuřecí salám  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,90 Kč

INZERCE

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

CROSS
TRAINING

S
T

O
P

 C
E

L
U

L
IT

ID
Ě

 A
 N

A
D

V
Á
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E

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.

Debrecínka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149,90 Kč
Uzený bok s k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74,90 Kč
Uzená žebírka z krku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,90 Kč
Koňský turista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,90 Kč
Papriková klobása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79,90 Kč
Vídeňské párky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,90 Kč
Vepřová pečeně s k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,90 Kč
Kuřecí prsa s k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89,90 Kč

AKCE

1 min. = 8 Kč
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