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PO LOŇSKÉM ÚSPĚŠNÉM PLESE ZVOLILA
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 PRO POŘÁDÁNÍ
TOHO LETOŠNÍHO OPĚT KRÁSNÉ PROSTO-
RY OBECNÍHO DOMU.

Slavnostní večer nastal v pátek 6. února
a obyvatelům Jižního Města se otevřely
všechny prostory nádherné secesní budovy.
O naladění návštěvníků do příjemné pohody
se hned v úvodu svým předtančením postara-
li účastníci televizní soutěže Star Dance, he-
rečka a moderátorka Mahulena Bočanová
a semifinalista mistrovství světa v tancích Ja-
roslav Kuneš. Ladně propluli parketem k dal-
šímu bodu programu, kterým byl slavnostní
křest CD souboru Hájíček ze Základní umělec-
ké školy Křtinská. Kmotry jejich desky se kro-
mě moderátorů Mahuleny Bočanové
a Vlastimila Korce stali starosta městské čás-
ti Praha 11 Mgr. Dalibor Mlejnský a ředitel
školy Mgr. František Hlucháň.

Poté večer společně slavnostně zahájili
starosta Mlejnský a poslanec a radní Jiří Jane-

ček. Všem přítomným zahrál swingový big-
band Zatrestband Petra Píši a zazpívala Das-
ha.

Mezi tím už ve Sladkovského a Grégrově
sále vyhrávala hudba a střídali se interpreti
– Night and Day Band se Zuzanou Bubení-
kovou, Věra Špinarová, Cimbálová muzika Ji-
řího Janouška, Hájíček a znojemský Burana
Orffchester. Ve Smetanově síni krátce po půl
jedenácté pozval starosta Mlejnský na pódi-
um Petera Nagyho, který nadchl všechny ta-
nečníky i posluchače a sklidil obrovské ova-
ce.

Po dalším krátkém tanečním vystoupení
Mahuleny Bočanové a Jaroslava Kuneše se již
všichni těšili na tombolu a ostravskou skupi-
nu Buty. Závěr patřil souborům Limbora
a Burana Orffchester.

Ples skončil a organizátoři se společně
s vámi mohou těšit na ten následující.

Josef Škvor, 
vedoucí odboru kanceláře starosty

TÉMA

PLES
Přiznám se, že tanec není mojí doménou

ani zálibou. Rozhodně jsem v tomto oboru
lepší teoretik než praktik. Tanec a jeho histo-
rie je totiž zajímavé téma. Všichni víme, že je
to jeden z nejstarších oborů umění. Tancem
a pohybem sděloval člověk dříve než řečí svo-
je zážitky, přání, pocity, radost z úlovku, chuť
k boji, obavy před osudem. Doklady
o rituálních tancích pravěkých lidí, zmínky

o průvodech bakchantek, satyrů a silenů, kte-
ří ve starém Řecku tancem vyjadřovali radost
z úrody známe také všichni z hodin dějepisu.
Přestože si lidé postupem doby osvojili i další
druhy umění, tanec nezmizel, jen dostával ji-
nou funkci. Co se týká plesů (či chcete-li bálů)
nejbouřlivější rozvoj nastal v 19. století. Ra-
kouskem zněl valčík, Poláci se bavili u ma -
zurky a v Čechách taneční slavnosti zažívaly
také největší rozmach . Obrozenci, kteří je ze-
jména organizovali, jim vtiskli další rozměr. Na
bálech se nejen tančilo, ale také zpívalo, reci-
tovalo, odehrávaly se různé vlastenecké pro-
dukce, ale hlavně – mluvilo se česky. Od té do-
by se konají plesy snad v každém městě
a vesnici. Organizují je různé spolky, školy,
radnice i firmy … a to nejen pro zábavu, ale

zejména na podporu pospolitosti a pro udrže-
ní tradice, poděkování lidem, kteří pro nás ně-
co znamenají. A to jsou hlavní důvody, proč
plesy pořádá i naše městská část. Letošní, už
čtrnáctý reprezentační ples městské části
Praha 11, byl jedním z vrcholů pražské pleso-
vé sezony. S potěšením jsem sledoval veliký
zájem o náš ples. V Obecním domě se na par-
ketu i na jevišti setkávali, hovořili a tančili
spolu lidé z různých oborů, mladí i staří,  ale
všichni se společným jmenovatelem – Jižní
Město. Doufám, že se vám ples líbil stejně ja-
ko mně a že budeme mít možnost setkat se
i na dalším – už 15. ročníku této společenské
události, kterou si naše městská část a její ob-
čané jistě zaslouží. Mgr. Dalibor Mlejnský,

starosta MČ Praha 11
t
t
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Sloupek 
starosty

Praha 11 tančila v Obecním domě

Součástí plesu byl 
i slavnostní křest nového CD souboru
Hájíček. Jeho vystoupení si s chutí vy-
slechli všichni hosté. FOTO: RONALD HILMAR
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
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ORANŽOVĚ. Východ 
slunce umí být barevný, hřejivý a úžasný. 
Dokáže změnit horizont i pohled na krajinu. Jižní Město v oran-
žové záři musí při ranní cestě do práce každého příjemně nastartovat.

TARZAN. 
Neobvyklý 
obrázek se na-
skytl návštěvní-
kům úřadu
v Ocelíkově uli-
ci. Muž na stro-
mě nebyl Tar-
zan, jen kole-
ga, který 
svědomitě 
přidělával
v mrazivých
dnech 
krmítko 
pro ptáky.

EKOLOGIE BUDE DOTOVANÁ.
Ministr životního prostředí Martin Bursík vyhlásil dotační 
program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009. Lidé, 
kteří chtějí přejít na ekologičtější způsoby vytápění, jakými jsou např. solární
panely či kotle na biomasu, tak mohou získat od státu až 50 % uznatelných
nákladů. Více informací: www.sfzp.cz

NEUVĚŘITELNÉ.
Paní Anna Schall-
mannová oslavila
23. ledna 103.
narozeniny. Při-
pojujeme se ke
gratulantům
a přejeme hod-
ně zdraví do 
dalších let.

POHODA. Chviličku si po 
obědě zdřímnout je snem nás všech pracujících. 
Polední klid ve školce už je dávnou minulostí a tak vám pro osvěžení 
paměti přinášíme malé spáče z jedné jihoměstské školky.

PSÍ MÓDA. Co je 
in a co je out hodnotí módní specialisté 
v každém časopisu. Nám stačila chvilka v Centrál-
ním parku a ulovili jsme hned čtyři psí manekýny. 
Hodnocení? Bez ohledu na rasu, jdou všichni s módou.
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REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH
HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ
Budování multifunkční sportovní haly
a horolezecké haly. Kromě toho bude pokra-
čovat regenerace škol a domů ve správě
městské části.

NABÍDKA VOLNÝCH BYTŮ
MLADÝM RODINÁM
Preferuje mladé rodiny s trvalým bydlištěm na
Jižním Městě, jejichž věk nepřesahuje 35 let.

ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY
MATEŘSKÝCH ŠKOL 
Městská část vytvoří v nevyužitých prosto-
rách základních škol detašovaná pracoviště
škol mateřských. Dále zřídí nové prostory pro
mateřské školy v budovách, které původně
sloužily pro účely předškolních zařízení. Letos
se navýší počet o 350 míst, z čehož vyplývá,
že 350 maminek bude moci jít do zaměstnání.

OZDRAVNÉ POBYTY 
Pro všechny děti, které navštěvují základní
školu na území Prahy 11, jsou ZDARMA.
Městská část Praha 11 každému dítěti hra-
dí pobyt v hodnotě 4 000,- Kč, čímž pomá-
há rodinám s často napjatým rozpočtem.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
Dotované městskou částí. Jedná se o další so-
ciální opatření vstřícné k rodinám, při němž

městská část hradí 90 % nákladů na účast dě-
tí.

VÍKENDOVÉ POBYTY 
Pro děti z Jižního Města v rámci Projektu
Bezpečné Jižní Město, hrazené z grantu
hlavního města Prahy. Tedy pro všechny při-
hlášené děti jsou pobyty zdarma.

ŘEŠENÍ BYTOVÉ
PROBLEMATIKY SE
SOUČASNÝMI NÁJEMNÍKY
OBECNÍCH BYTŮ 
S Magistrátem hl. města Prahy připravuje-
me od 1. 6. 2009 program podpory bydle-
ní. Např. nižší nájemné pro vybrané skupiny
osob a individuálním případům, pomoc při
výměnách bytů (seznam zájemců o výměnu
bytu na bytovém oddělení, bezplatné inze-
ráty do Klíče pro nájemce obecních bytů MČ
Praha 11, pronájem menšího bytu, celkové
posouzení a konzultace podmínek bydlení
nájemce bytu se zaměstnanci bytového od-
boru). Možnosti příspěvků na bydlení, stano-
vení výše nájemného v bytech ze sociálních
důvodů apod.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ 
městské části Praha 11 je připraven na vět-
ší zájem klientů. Stejně tak Centrum sociální
služeb. V této souvislosti a na podporu čin-

nosti v sociální oblasti byly zřízeny bezplat-
né linky a poradna Systému sociální inter-
vence (SISI).

BEZPLATNÉ INFORMAČNÍ
LINKY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Se svými dotazy se mohou občané obracet
na nezávislou informační a antikorupční lin-
ku: 800 104 300. K dispozici je také nonstop
bezplatná linka  Systému sociální intervence
SISI: 800 212 218, jejímž smyslem je mimo
jiné také snadnější dostupnost informací
o potřebných institucích a službách.

PORADNA SISI
Ledvinova 1709/2, Praha-Chodov. Pro obča-
ny městské části Praha 11 mimo jiného po-
skytuje sociálně-právní poradenství zdarma.
Hodiny pro veřejnost (bez objednání): úterý
10.00–18.00 hod, čtvrtek 13.00–20.00
hod.

SYSTÉM PREVENTIVNÍ ZUBNÍ
PÉČE
Na druhou polovinu roku připravujeme pro
děti (ZŠ, MŠ) a seniory z Jižního Města zdar-
ma tuto preventivní zdravotní službu, rsp. tu-
to péči bude hradit městská část Praha 11.
V rámci grantových programů městská část
Praha 11 cíleně podporuje kulturní, sportov-
ní a volnočasové aktivity – zejména dětí
a seniorů.

PROHLÁŠENÍ STAROSTY 
Mgr. DALIBORA MLEJNSKÉHO 
Ke snížení dopadů ekonomické krize na život občanů městské části Praha 11
HOSPODÁŘSKÁ KRIZE. TÉMA, KTERÉ SE BOHUŽEL A NE ZPO CHYBNITELNĚ PROMÍTNE DO ŽIVOTA KAŽDÉHO Z NÁS.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 SE SNAŽÍ ELIMINOVAT DOPADY KRIZE NA KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL JIŽNÍHO MĚSTA, A TO
JAK PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH OPATŘENÍ, TAK POKRAČOVÁNÍM V DOSUD ZAPOČATÝCH PROJEKTECH A AKTIVITÁCH. VEDENÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI BUDE NA SVÝCH JEDNÁNÍCH PRAVIDELNĚ DISKUTOVAT O KROCÍCH UMOŽŇUJÍCÍCH ZMÍRNĚNÍ DOPA-
DU HROZÍCÍ EKONOMICKÉ KRIZE. PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ SE STANOU PRAVIDELNÝM BODEM JEDNÁNÍ RADY MĚST-
SKÉ ČÁSTI PRAHA 11. NEJVĚTŠÍ DŮRAZ BUDE KLADEN NA OBLAST SOCIÁLNÍ A BYTOVÉ POLITIKY, PODPORU SENIORŮ
A RODIN S MALÝMI DĚTMI, ALE TAKÉ PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY, SPORTU A VOL NOČASOVÝCH AKTIVIT. HOSPO-
DAŘÍME S VYVÁ ŽENÝM ROZPOČTEM, KTERÉHO BY SE KRIZE V ZÁSADĚ NEMĚLA DOTKNOUT, PROTO MOHOU I NADÁLE
POKRAČOVAT PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE A DALŠÍ ČINNOSTI.

Odbor dopravně správ-
ních agend Magistrátu
hlavního města Prahy
upozorňuje řidiče, kteří
jsou držiteli řidičských
průkazů vydaných
v době od 1. ledna
1994 do 31. prosince
2000, že podle zákona o silničním provozu
jsou povinni tyto doklady vyměnit do 31. pro-
since 2010.

Vzhledem k tomu, že k výměně zbývá cca
150 000 řidičských průkazů, žádá Odbor do-
pravně správních agend Magistrátu hlavního
města Prahy držitele těchto starších typů prů-
kazů, aby výměnu neodkládali na poslední
chvíli, ale řešili ji průběžně již v současné do-
bě a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy
na konci roku 2010.

Řidiči s trvalým nebo přechodným poby-
tem na území hl. m. Prahy, jichž se povinná
výměna týká, si podávají žádost o výměnu do-

kladu v registru řidičů Magistrátu hl. m. Prahy
v Praze 1, Jungmannova 35/29.

Úřední doba: pondělí–čtvrtek
7.00–20.00 hodin

Podrobné informace včetně možnosti re-
zervace termínu na určitý den a hodinu lze
nalézt na www.magistrat.praha-mesto.cz
v rubrice Jak si zařídit – Dopravně správní
agendy – Registr řidičů.

Další etapa povinné výměny řidičských průkazů 
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-
ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. úno-
ra nedostali do schránek, nebo byl poho-
zen na zemi, napište nám do redakce na 
e-mail: klic@p11.mepnet.cz a uveďte ulici
a číslo popisné. Můžete volat i na bezplat-
nou linku 800 104 300.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI BY SE MĚNIT
NEMĚLA
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyslyše-
lo mé apely, aby v novele zákona o sociálních
službách upustilo ze svého návrhu snížení
příspěvku na péči v I. stupni ze dvou tisíc ko-
run na 800 korun měsíčně. Přes půl roku
jsme intenzivně bojovali o změnu tohoto roz-
hodnutí ministerstva. Nakonec jsme jeho zá-
stupce přesvědčili, že tento krok by poškodil
zdravotně handicapované lidi a zejména se-
niory, kteří tyto dávky využívají k nákupu so-
ciálních služeb nebo finanční pomoci od
svých blízkých.

Navrhovaná novela by se tak ještě před
jejím schválením měla změnit. Příspěvek na
péči se podle dohody s ministrem práce
a sociálních věcí Petrem Nečasem bude vy-
plácet zčásti v hotovosti a dále pak v rámci
čerpání takzvaného kreditu. Tím by mělo
z velké části dojít k omezení zneužívání toho-
to příspěvku. V hotovosti by mělo být vyplá-
ceno 800 korun a 1200 zase v bezho -
tovostní formě v rámci kreditu, který bude
moci využít na nákup služeb každý pobírající
tyto dávky. 

Senioři a zdravotně handicapovaní občané
nejen z Prahy 11 by tedy o své finance potřeb-
né k jejich životu neměli přijít. Chceme těmto
lidem umožnit prožít klidné stáří v jejich přiro-
zeném prostředí. Je to první větší úspěch, kte-
rého se mi podařilo dosáhnout během mého
krátkého působení v Poslanecké sněmovně.
Připravuji však i další věci, které by měly při-
spět k zlepšení životních podmínek lidí zejmé-
na v Praze, jako zákon o bez domovectví, ne-
bo v oblasti nájemního bydlení.

Jiří Janeček 

Slovo 
poslance

Termíny konání
poslaneckých dnů 
v I. pol. roku 2009
Ing. Eva Štampachová 4. března

Mgr. Milan Česal 1. dubna 

Daniel Urban 6. května 

Ing. Oleg Rybnikář 3. června

V Centrálním parku se právě dokončuje hřiště
pro velké děti. Bude to tak trochu adrenalino-
vá zábava, jelikož se jedná o vysoká lana. Bu-
de to o šplhání do poměrně vysokých výšek
a najdete tu bezvadné lanové trasy. 

Hned v bezprostřední blízkosti je klasické
obecní sportovní hřiště s volejbalem a mož -
ností hry basket apod. V budoucnu by se mě-
la tato lokalita celkově propojit pomocí cyk-
lostezky, takže by opticky vznikla ucelená
a hlavně větší plocha. Tato možnost se tady
v Centrálním parku vyloženě nabízí. 

Celkový projekt je tak velký, že se buduje
na etapy, a to tak, aby jednotlivé části byly po
dokončení ihned funkční, řekla místostarostka
Eva Štampachová. 

První bylo v této lokalitě zprovozněno loni
v létě dětské hřiště. Hned jakmile to počasí do-
volí, budeme dodělávat hřiště na petangue
a koutek na kuličky. Slavnostní otevření by
mohlo být v květnu a spojit bychom ho mohli

s nějakým pěkným turnajem a současně otev-
řít i lanové hřiště. Chtěli bychom letos dobudo-
vat cyklostezku, aby tato část Centrálního par-
ku byla dobře průjezdná v trasách západ vý-
chod a sever jih, a cyk lodoprava sloužila nejen
jako sport, ale jako doprava, na což klademe
velký důraz. A právě Centrální park je klíčové
místo.

Centrum parku je naplánováno jako po-
slední. Dáváme přednost centrálnímu korzu
a osvětlení parku. Celková investice je větší
než 120 milionů, a proto nelze přesně odhad-
nout dokončení. Budeme se však snažit, aby
to bylo v co nejkratším termínu, dodala Štam-
pachová. Dana Foučková

Do Centrálního parku 
za adrenalinem i kuličkami

O tom, že v rámci projektu Bezpečné Jižní
Město provozuje radnice jedenácté městské
části bezplatnou informační a antikorupční lin-
ku (tel.: 800 104 300, e-mail: otevrenyu-
rad@p11.mepnet.cz), jsme vás v průběhu
uplynulých dvou let informovali nesčetněkrát
a nutno dodat, že je občany Prahy 11 hojně
využívaná. Díky podaným podnětům se nám
daří vylepšovat práci úřadu. Od začátku letoš-
ního roku jsme službu ještě rozšířili
o Schránky důvěry, které najdete před všemi
budovami Úřadu městské části Praha 11. Po-
kud vás trápí problém týkající se bezpečnosti
na Jižním Městě, nebo nejste spokojeni
s prací Úřadu MČ Praha 11 a nemůžete či ne-
chcete tyto problémy řešit osobně - vhoďte
své podání do některé z těchto schránek.
V zákonné lhůtě vám na uvedenou adresu od-
povíme. Věříme, že se schránky stanou do-

brým prostředníkem i pomocníkem v ko -
munikaci mezi vámi, občany Jižního Města,
a Úřadem městské části Praha 11.

Andrea Wolfová, tisková mluvčí

Schránky důvěry jsou tu pro vás

Jedna ze schránek je na úřadu městské
části v Ocelíkově ulici. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Od loňského roku 
je funkční hřiště pro nejmenší (foto nahoře). 
Adrenalin najdou jeho milovníci od jara na lanovém hřišti. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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DOŽENEME LONDÝN S VÍDNÍ?
Nedávno jsem s jedním moudrým pánem dis-
kutoval na téma pořádek, slušnost, úcta k
hodnotám a já si zoufal proč to někde jde
a jinde je to problém. Proč jsou města, kde ne-
ní problém sednout si v parku na trávník, kde
nejsou frekventované prostory posety nedo-
palky a obaly od všeho možného a kde nema-
jí počmárané fasády domů. Jeho trápil u nás
rozšířený zvyk sedět v parku na opěradle la-
vičky a na sedadle mít nohy a k šílenství ho
přiváděli chlapci, oslovující své dívky „vole“.
Mluvili jsme o Vídni, Londýně a Praze a říkali
si proč…

A v té zadumané chvíli můj společník zve-
dl obočí a povídá: „Ale lepší se to, sice poma-
lu, ale někde je to už vidět. Nedávno jsem sle-
doval maminku, která v parku poslala svého
synka do stojanu pro sáček na hovínka, zatím-
co ona hlídala výtvor jejich miláčka, aby ho
pak nemusela hledat. Jo a od té doby, kdy
jsme „koupili panelák“ nemáme počmárané
výtahy a schránky.“

A potom mi vyprávěl, jak se před časem
bavil se svým přítelem v Londýně o tom, že
i oni prošli naší dnešní etapou, že i oni řešili
lhostejnost, nepořádek a hodnotové žebříčky.
Já sám mám podobnou osobní zkušenost
z Vídně, i jejich cesta byla podobná.

Oni prostě měli štěstí v tom, že jejich vý-
voj se ubíral trochu jiným směrem a úplně ji-
nou rychlostí.

A tak se už moc těším na jaro. Třeba to při-
jde už letos…?

Jan Meixner

Sloupek 
zástupce starosty

V druhé polovině února odvysíláme:

■ 16. 2. Ples MČ Praha 11 v Obecním
domě

■ 16. 2. Výstava ZUŠ JM v Chodovské
tvrzi

■ 16. 2. Keramická dílna DDM JM (hlavní
budova)

■ 16. 2. Rozhovor s Antonií Hegerlíko-
vou, držitelkou Ceny JM

■ 16. 2. Památky JM – sv. Izidor
■ 23. 2. SISI
■ 23. 2. Workshopping v KC Zahrada
■ 23. 2. Výstava Oty Janečka v Chodov-

ské tvrzi
■ 23. 2. Rozhovor s Helenou Hrabalovou

a Pavlem Majerem, držiteli Ceny JM
■ 23. 2. Památky JM – Pumpa

Televizní Aktuál ve vysílání

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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Z Mendelovy ulice na pochozí zónu Háje ob-
čany vozil svého času zde umístěný eskalátor.
Dnes je však mimo provoz a uzamčený za mří-
žemi. Tento stav trvá již delší dobu a přes veš-
kerou snahu se nepodařilo městské části při-
mět další tři spoluvlastníky, aby plnili své po-
vinnosti správců a podíleli se na nákladech
spojených s úklidem a údržbou pochozí zóny.
Městská část jako jediný spolumajitel své zá-
vazky plní, a to bez spolupráce a finančního
podílu ostatních spoluvlastníků, tedy České
pošty a společností M.A.R.S. a Veronex. Na
nefunkčnost eskalátoru si rovněž stěžovali
občané Jižního Města. Městská část se nako-
nec rozhodla řešit otázku jezdících schodů na
Hájích sama, neboť ostatní spoluvlastníci na
její výzvy a návrhy nereagovali.

V září minulého roku byla z rozpočtu měst-
ské části vyčleněna částka 5 mil. Kč na výmě-
nu eskalátoru za nový. Odbor správy majetku
úřadu městské části vypsal výběrové řízení,
z něhož jako vítěz vyšla firma ThyssenKrupp
Výtahy, s.r.o. Ta nový eskalátor vyrobí
a instaluje s tím, že do provozu by měl být
uveden na začátku července tohoto roku. 

Potřeba nahrazení původního eskalátoru
novým je dána nedostupností náhradních dílů
na tento již nevyráběný typ a jeho porucho-

vostí, kterou za svého provozu vykazoval. No-
vé moderní schodiště, které musí být individu-
alizované vzhledem k nestandardnímu sklonu
spojnice mezi pochozí zónou a přilehlou ulicí,
bude mimo jiné vybaveno plně automatickým
spouštěním a reverzním chodem, jenž umož-
ní provoz oběma směry.

Daniel Potocký

Eskalátor na Hájích bude jezdit v červenci

Koncem minulého roku obdržel starosta měst-
ské části Dalibor Mlejnský otevřený petiční do-
pis podepsaný jihoměstskými občany a pod -
nikateli působícími na pochozí zóně Háje
a v jejím bezprostředním okolí. Vyjádřili v něm
své znepokojení nad stavem bezpečnosti
a čistoty prostranství v této lokalitě, kde došlo
k četným pokusům o vloupání, poškozování
soukromého majetku i přepadením občanů.

Starosta Mlejnský se po obdržení dopisu
podrobně informoval o všech skutečnostech
u Policie ČR i městské policie a ihned požádal
ředitele městské policie na Praze 11 Petra
Schejbala, aby strážníci zvýšili dohled v loka -
litě metra Háje a zintenzivnila se četnost po-
chůzek. Strážník okrskář také navštívil jedno-
tlivé místní provozovny a zjišťoval stav jejich
zabezpečení a konzultoval s podnikateli mož-
nosti dalších bezpečnostních opatření. Rovněž

byla prodloužena doba služeb strážců Systé-
mu integrované sociální intervence (SISI), kte-
ří mají za úkol kontrolu vymezených lokalit
včetně okolí metra Háje.

Starosta Mlejnský navíc zaslal podnikate-
lům podepsaným pod peticí dopis, v němž jim
oznámil záměr vytvořit poradní sbor, který bu-
de situaci ve zmiňované lokalitě dále řešit,
a nabídl jim možnost aktivně se podílet na je-
ho činnosti. K problematice čistoty veřejných
prostor starosta v dopise také upozornil, že
městská část není jediným vlastníkem prostor
u pochozí zóny Háje a že se o prostranství ve
svém vlastnictví řádně stará prostřednictvím
společnosti Jihoměstská majetková a. s.
Ovšem další spoluvlastníci tak nečinní, své
povinnosti správců neplní, jak by měli,
a s městskou částí přes její snahu dostateč-
ně nekomunikují. Daniel Potocký

Zvýšení bezpečnosti v okolí metra Háje

Nefunkční eskalátor 
na pochozí zónu. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Hezkou památku na vstup do školy budou mít
i letošní předškoláci, kteří u nás na jedenáctce
přišli k zápisům. Na všechny čekal stejně jako

v loň ském roce kufřík plný věciček, které
upotřebí jak ve škole,
tak i ve svém volném
čase. Každá škola si
připravuje každoroč-
ně vlast ní „zápisový“

scénář. My jsme letos
navštívili Základní ško-

lu Donovalskou, kde
budoucí prvňáčky 21.

a 22. ledna vítali námořní-
ci, víly a spousta nápadi-

tých pohádkových postav,
jak už to u zápisů bývá zvy-

kem. Milou a přátel skou atmo-
sféru využilo v doprovodu rodi-

čů přibližně 70 kluků a holčiček, kteří 1. září zased-
nou na 9 let do školních lavic. Přejeme všem bu-
doucím prvňáčkům ať je škola učí, ale hlavně  baví.

Dana Foučková

OPRAVA: v minulém čísle jsme
na straně 8 u školského zařízení
CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ OD-
BORNÁ ŠKOLA spol. s r. o. uvedli
kontaktní adresu Donovalská
1684, jež je zapsána v rejstříku
podnikatelských subjektů. Výu-
kové prostory školy však sídlí
v ulici Květnového vítězství
1554, 149 00 Praha 4, zřizovate-
lem je sama společnost a bližší
informace lze získat i na telefonu:
724 005 409 nebo 267 227 563.
Termíny přijímacího řízení: 1. ter-
mín 17. a 18. června nebo dle te-
lefonické dohody.

Kufříky si i podruhé našly majitele

Tandem námořníků vítal 
zvesela své budoucí spolužáky. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Začátkem ledna jsme uvítali v naší škole rekord-
ní počet předškoláků z pěti mateřských školek
– z MŠ Jažlovické, MŠ Konstantinovy, MŠ Křej-
pského, MŠ Madolinky a MŠ Sulanského. Téměř
180 budoucích prvňáčků postupně zasedlo do
lavic prvních a druhých tříd a vyzkoušelo si, jaké
to je být opravdickým školákem. Děti se hned
pustily do skládaček, doplňovaček, poznávání
písmenek, čísel i písniček a nijak si nezadaly se
současnými prvňáky a druháky. Pracovaly
s radostí a šlo jim to opravdu dobře. Dík patří
dobrému vedení učitelek mateřských škol, zdá
se, že jejich svěřenci jsou opravdu dobře připra-
veni ke vstupu do školy.

Největší radost z návštěvy mateřských
škol však měli naši současní žáci, když se set-
kali se „svojí“ paní učitelkou a mohli se pochlu-
bit, co už všechno umí. Paní učitelky z MŠ i ZŠ
si vzájemně předávaly své zkušenosti a byly
potěšeny, že se jejich bývalým svěřencům ve
škole daří. A protože povídání nebralo konce,
plánujeme během jara návštěvu našich prv-
ňáčků do „svých“ MŠ. Spolupráce se všemi
školkami nese své ovoce a my si jí nesmírně
vážíme. Těšíme se na další společné akce
v letošním kalendářním roce.

Alena Fuhrmannová, 
zástupce ředitelky pro 1. stupeň

Den otevřených dveří pro MŠ
v Tvořivé škole Kateřince

Keramika v ZŠ Campanus
ZŠ Campanus nabízí možnost navštěvování
keramického kroužku pro dospělé, který se ko-
ná vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hodin. Vítáni
jsou i rodiče s dětmi. Cena za lekci je 50 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu, bližší informace
najdete na www.campanus.cz, nebo nás 
kontaktujte na olga.sejkotova@seznam.cz,
barbora.svozilova@seznam.cz.

FOTO: ARCHIV ZŠ CAMPANUS

VÝTVARNÉ ROJENÍ. Jedněmi 
z výherců výtvarné soutěže o zvířatech byli druháci ze 
Základní školy Chodov. Jejich zajímavé práce mačkanou technikou získaly za-
slouženou cenu a právě oni  se přišli v lednu podívat se svojí kreativní učitelkou na úřad 
v Ocelíkově ulici do výstavních prostor, jak se jejich práce vyjímají v rámech. Za redakci sli-
bujeme, že další výtvarnou soutěž s hezkými cenami vyhlásíme v Klíči č. 6.
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Řádky z kroniky Hájů
Další část kroniky Hájů obsahuje drobné nad-
pisy a za nimi krátké texty, oddělené navzá-
jem linkami: 

„Polní cesta na větrník. 
Na základě přídělů pozemků zvaných na

´větrníku´ zřízena jest pozemkovým úřadem
polní cesta pro vlastníky přídělů tamtéž
a zájemci tito zaplatili každý stejný díl 18,- Kč
za tuto cestu. 

Hasičská stříkačka obecní. 
Obecní zastupitelstvo objednalo a zakou -

pilo v tomto měsíci prosinci 1923 novou stří-
kačku čtyřkolovou pérovanou se 120 m hadic

a příslušenstvím za cenu 21.000,- Kč od fmy
Smekal na Smíchově. 

Hasičská zbrojnice.
Obecní zastupitelstvo nechalo postaviti

hasičskou zbrojnici pro uschování stříkačky
a hasičské výzbroje. Kolnu tuto postavil sta-
vitel František Dvořáček z Průhonic za cenu
7.000,- Kč a 26. července 1924 jest předána
veliteli hasičského sboru p. Kutinovi.

Volby (druhé) do obecního zastupitelstva.
Dne 16. září 1927 byly opět volby do

obecního zastupitelstva. Do těchto voleb po-
staveny jsou tři kandidátní listiny. 1.) Poplat-
níci (bývalá kandidátní listina Domoviny). 2.)
Jednota československých malozemědělců.

3.) Strana komunistická. Mandátů připadlo: 
6 poplatníkům, 3 jednotě malozemědělců, 
3 komunistům. Za starostu zvolen byl opět
p. Václav Plíva, rolník z čísla 4.“ 

Vypsal: Jiří Bartoň

ROZHOVOR

KLÍČ 4/2009 9

Herečka, kurátor Chodovské tvrze, známý ar-
chitekt, cestovatelé za Eskymáky a spousta ji-
ných zajímavých osobností. Co je spojuje? Se
všemi jste se mohli v Klíči seznámit díky roz-
hovoru. Dnes to bude maličko o něčem jiném,
jelikož dívce, kterou vám představíme, je pou-
hých 13 let. Sympatická Maruška Černá je na
první pohled stejná jako její vrstevníci, studu-
je gymnázium, má mladšího brášku, ráda cho-
dí do kina s kamarádkami. Čím se tedy od nich
odlišuje? Je spisovatelka. 

Maruško, jak to všechno začalo?
Myslím, že někdy v 1. třídě. Dostala jsem

krásného plyšového psa a napsala o něm po-
hádku. Psala jsem si jen tak do šuplíku, nejdřív
na papír a potom na mámině počítači. Vzpo-
mínám si, jak se bavila, protože jsem psala
velkými písmeny, tenkrát pro mě byla klávesa
Caps Look  (pozn. aktivuje velká písmena na
počítači) a vůbec počítač velká neznámá. 

Začalo to pohádkami a jaká je současnost?
Ráda píšu básničky a účastním se soutěží,

potěšilo mě loňské Čestné uznání v literární
soutěži pořádané městskou částí Praha 11
O Zlatý klíč, kde jsem soutěžila s o pět let
staršími dětmi. Letos v lednu se mi podařilo
získat cenu pro nadané a talentované děti
Zlatý oříšek. Taky píšu recenze pro interneto-
vý magazín pro ženy.

Magazín pro ženy? V tvém věku?
Jasně, zní to trochu zvláštně, ale vyhlásili

v létě literární soutěž pro dospělé a já se jí ta-
ké zúčastnila. Moje věci se jim zalíbily a nabídli
mi spolupráci. Píšu víkendové příběhy a knižní
recenze. Je fajn, že si knížky můžu z nabídky
vybrat sama. 

A co jsi hodnotila naposledy?
Byla to recenze knížky Co nám šeptá oce-

án od Sergia Bambaréna. Novinkově píšu také
recenze na filmy, třeba na film 10 000 př. n. l.
od režiséra filmů Den nezávislosti a Den poté
Rolanda Emmeriche.

Prozradíš nám své oblíbené autory?
Mám ráda právě Sergio Bambarénu a jeho

knížky Svět může být i jiný a Delfín: Příběh jed-
noho snílka. Líbí se mi, že stejně jako hrdino-
vé jeho knih nepřestává snít. Také mám ráda
Bruno Ferrera a knížku Paprsek slunce pro du-
ši, jeho příběhy nám četl učitel na základní
škole, který hodně změnil můj pohled na svět.
A pořád mám ráda pohádky od Hanse Chris-
tiana Andersena.

A co čeští autoři a knížka, ke které se ráda
vracíš?

Tak to jednoznačně vedou Postřižiny od Bo-
humila Hrabala, které jsem právě dočetla.
A ráda se vracím ke Knize ztracených věcí od
Johna Connollyho. Zaujala mě hned při prvním
pročítání. Bylo mi od začátku jasné, že tohle
pro mě bude to pravé. Jde o zvláštní temný
a hodně procítěný příběh. Ze všeho co jsem za-
tím přečetla, jsem tohle asi nejvíce prožívala.

Maruško, děkuji za rozhovor a přeji ti spou-
stu fantazie při psaní a hlavně, aby ti to vydr-
želo. Dana Foučková

Myslím, že život je krásný

Restau-
race
u Jelínků
v Hájích
(mladší
stav).
FOTO
Z FONDŮ
MUZEA 
PRAHY 11           

Život je krásný
Marie Černá

Život je krásný, protože život je snění,
které smutné okamžiky mění,

Život je krásný, protože život je síla,
není v tom kouzlo, to jenom víra.

Život je krásný, protože život je smích,
radost a štěstí, tak vyber si z nich.

Život je krásný, protože život je skok,
přes jámy či přes potok.

Život je krásný, protože život je vnímat,
hledět kolem sebe a sladce líbat.

Život je krásný, protože život je dýchat,
vdechovat vzduch a vůně míchat.

Život je krásný, protože život je láska,
není to hra a není to sázka.

Život je krásný, to život je krása,
je to lilie, úsměv, spása.

Život je krásný, protože život je žít…

Nad šálkem
čaje mi malá
spisovatelka

povídala
o svých 
plánech. 
FOTO: DANA 

FOUČKOVÁ
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
NEPŘÍČETNÝ ROZBÍJEL. Večer 15. led-
na strážníci na lince 156 obdrželi ozná-
mení, že na křižovatce ulic
Opatovská a Ke Kateřin-
kám neznámá osoba
rozbíjí vozidla a ničí au-
tobusovou zastávku.
Po příjezdu na místo
hlídka nalezla muže, který
rukou a hlavou tloukl do označení zastáv-
ky MHD. Ten, jakmile strážníky spatřil, ro-
zeběhl se proti nim a snažil se je fyzicky
napadnout. Proto hlídka za použití donu-
covacích prostředků muže omezila na
osobní svobodě a jelikož jeho chování vy-
kazovalo znaky nepříčetnosti, přivolala
na místo rychlou záchrannou službu. Ta
jej poté za asistence příslušníků Policie
ČR převezla na ošetření do Fakultní ne-
mocnice Krč a celý případ byl předán 
k šetření republikové policii.

ODCIZENÝ CITROËN. Jihoměstští stráž-
níci v dopoledních hodinách 20. ledna  na-
lezli na parkovišti v Zdiměřické ulici odci-
zené vozidlo Citroën Xsara. Stalo se tak
za pomoci speciálního vyhledávacího za-
řízení zakoupeného městskou částí Pra-
ha 11. Pro podezření ze spáchání trest-
ného činu krádeže byla celá věc předána
k dalšímu šetření Policii ČR.

HLEDANÝ DOSTAL BOTIČKU. Na Ope-
rační středisko OŘ MP Praha 11 odpoled-
ne 20. ledna zavolal muž, který žádal od-
stranění botičky, kterou strážníci kvůli spá-
chání přestupku umístili na jeho vozidlo.
Po příjezdu na místo a následné lustraci
strážníci zjistili, že se jedná o republikovou
policií celostátně hledanou osobu. Proto
jej strážníci předvedli k dalšímu šetření na
místní oddělení Policie ČR.

OPĚT SE DOPUSTIL KRÁDEŽE. V pro -
vozovně Hypernova byl v odpoledních
hodinách dne 24. ledna zadržen pachatel
krádeže. Následnou lustrací městští
strážníci zjistili, že dotyčný se již dříve do-
pustil stejného činu a byl za něj pravo-
mocně odsouzen. Pro podezření ze spá-
chání trestného činu a recidivy byl muž
omezen na osobní svobodě a předán 
k dalšímu šetření na Policii ČR.

JELI BEZ JÍZDENKY A DOKLADŮ. Pra-
covníci dopravní kontroly MHD 26. ledna
odpoledne oznámili na operační středis-
ko městské policie, že zadrželi pasažéry
cestující na černo, kteří se snaží utéci.
Strážníci se dostavili na místo a požádali
zadržené, aby se prokázali příslušnými
doklady. Mladá žena ani muž však nemě-
li čím hodnověrně prokázat svou totož-
nost, proto je hlídka ke zjištění totožnos-
ti předvedla na Policii ČR. Dopravní pod-
nik hl. m. Prahy bude posléze způsobe-
nou škodu od černých pasažérů vymáhat.

Ulice V parku má jméno odvozené z názvu
charakteristického komplexu budov The Park
v Jižním Městě II., díla ateliéru Cigler/Marani
Architects. Areál, komerčně využívaný, v sou -
časnosti asi pětatřiceti nájemci, vytváří osobi-
tý uzavřený celek. Pravoúhlé prosklené fasá-
dy se tváří východním směrem, k dálnici, věc-
ně stroze. Od zástavby v západním soused-
ství je dělí příjemně řešené vodní plochy. Sa-
mozřejmě v létě. Areál vyrůstal postupně,
a tak jsme hledali místo jeho počátků. Do
vstřícného jednání vstoupil i marketingový ře-
ditel Tomáš Grepl. Existenci základního kame-
ne se doložit nepodařilo, podle charakteru

areálu by se beztoho víc hodilo sklo nebo kov,
zato místo zahájení stavby známe. Nachází
se v základech objektu číslo 2, na fotografii je
to prostřední z těch napravo. Práce započaly
v září 2001. Jiří Bartoň

Památné kameny u nás 

V parku

Tým Offroad Centrum Praha splnil v 31. roč-
níku Rally Dakar stanovené cíle. Automobilo-
vá posádka Jiří Janeček – Viktor Chytka před-
sevzetí spatřit cíl naplnila. Nutno dodat, že se
značnou dávkou sportovního štěstí. „Viktor
Chytka se ukázal jako skvělý parťák, proto

s ním počítám i do budoucna,“ hodnotil Dakar
Jiří Janeček, který společně s Chytkou obsadil
celkové 52. místo, 5. příčku mezi nováčky
soutěže, 9. místo v kategorii sériově vyrábě-
ných dieselových vozů T2 a 35. příčku mezi
amatéry. red

Od listopadu 2008 funguje na adrese Ledvi-
nova 2 u zastávky Chodovská tvrz Poradna
SISI. Jejím smyslem je pomoci občanům
v situacích, kdy potřebují poradit s něčím ze
sociálně-právní oblasti nebo využít služeb
psychologa. Poradna je otevřena v úterý
10.00–18.00 a ve čtvrtek 13.00–20.00.

O Systému integrované sociální interven-
ce jsme psali v loňském Klíči č. 19. Dneska
vás budeme informovat o 2 případech
z Poradny SISI. 

1. Přišel muž, okolo 60 let, že má
z důvodů částečné nepohyblivosti bezmoc-
nost prvního stupně. Chtěl vědět, zda může
získat vyhrazené místo pro vozíčkáře před
domem a příspěvek na benzín. Bohužel muž
ještě neměl posudek od lékaře, tudíž neměl

nárok na vyhrazené místo. Dostal kontakt
na lékařskou posudkovou službu, kde může
potvrzení získat a pracovníci mu nabídli do-
provod k lékaři. Další řešení je tedy odsunu-
to do doby, než bude získán posudek. 

2.  Mladá paní navštívila psychologickou
poradnu, aby vyřešila své dlouhodobější sta-
vy deprese. Ve spolupráci s psycholožkou
pracují na odstranění depresivních nálad
a změně náhledu na život. 

Pod projektem SISI také funguje bezplat-
ná telefonní linka na pomoc občanům, kdy se
cítí ohrožen nebo potřebuje informace
o institucích a službách z oblasti sociální, práv-
ní či školství. Občan může linku kontaktovat
i při problémech s vyhledáním kontaktů na růz-
né státní instituce. Tel.: 800 212 218. red

SISI radí, informuje a pomáhá

Cílem bylo spatřit cíl 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 
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Křížovka s METAFOROU
Výherci tajenky z Klíče číslo 2: Eva Vokounová,
Jana Malečková, Ondřej Manych, Karel Hanžl
a Jana Vacínová.
Správné znění tajenky bylo: Leden studený, du-
ben zelený. 
V dnešní tajence na vás čeká únorová pranos-
tika. Na pět výherců čeká opět pěkná kniha
z nakladatelství Metafora a na pět dalších kni-
ha o Praze 11.
Odpovědi zasílejte do konce února na adresu 
redakce Klíč – Ocelíkova 672, e-mailem:
klic@p11.mepnet.cz, nebo osobně do redakce.
Nezapomeňte uvést jméno a kontakt na vás.

www.metafora.cz

PRO VOLNÝ ČAS

KLÍČ 4/2009 11
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TÉMA

Začátkem února byla v Malé galerii Chodov-
ské tvrze zahájena výstava nazvaná Vycháze-
jící slunce na Jižním Městě. Slavnostní verni-
sáže se za hlavní město Prahu zúčastnila ná-
městkyně primátora pro oblast školství Marie
Kousalíková, která projektu udělila čestnou
záštitu, a také starosta naší městské části
Dalibor Mlejnský. 

Vznik výstavy se datuje do doby před dvě-
ma lety, kdy se žáci Základní umělecké školy
Jižní Město zúčastnili výstavní akce v ja -
ponském přímořském městě Nagoja ve spo-
lupráci s japonskými kulturními institucemi,
jež mají zájem vytvářet v Japonsku povědomí
o českém umění a kultuře.  

„Jsem velmi rád, že se výstavu s japon -
skými kolegy podařilo zrealizovat, kvalitní
vzdělání, všeobecný přehled o celosvětovém
dění, historii, jiných kulturách a tradicích – to

jsou jedny ze základních atributů společen-
ského člověka dnešní doby. A pokaždé, když
slyším o mezinárodní spolupráci některé ze
škol tady u nás, vím, že je to cesta správným
směrem,“ řekl ve svém úvodním projevu sta-
rosta Dalibor Mlejnský.

Vystavené práce žáků ze vzdálených krajin
a všech věkových kategorií jsou si ve výtvar-
ných představách velmi blízké. Existují však
zvláštnosti při ztvárnění například krajinných
motivů nebo věcí nás obklopujících, jež mají
v představách i zobrazeních u obou národů ji-
ný výraz. 

Tato různost mnohdy probouzí v lidech zá-
jem o bližší poznání zdánlivě vzdáleného
a exotického.

Výstavu Vycházející slunce na Jižním Měs-
tě si návštěvníci mohou v Chodovské tvrzi
prohlédnout do 1. března 2009. Red

Vycházející slunce na Jižním Městě Originální ja-
ponské zaháje-
ní v malé vý-
stavní síni 
tvrze a spous-
ta českých i ja-
ponských hos-
tů včetně ná-
městkyně pri-
mátora Kou-
salíkové a sta-
rosty Mlejn-
ského. Za-
končení bylo 
v režii hudeb-
ního soubo-
ru Hájíček.

INZERCE
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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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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

Dílů, přileb, doplňků, dětských kol, pneu a duší i na kočárky – výplety
Metro C – Háje, Kosmická 744 u České spořitelny
Otevřeno: Po–Pá 10.00–12.30, 13.00–18.00 hod.; So: 9.00–12.00 hod.
Tel.: 272 931 689    www.kolasara.cz    Založeno v r. 1991

AUTHOR bike centrum – KOLA ŠÁRA
SERVIS a PRODEJ KOL
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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

Ceník (50 min):
■ Dospělí 160 Kč. 
■ Permanentka na 10 vstupů 1250 Kč.
■ Děti 6–15 let, důchodci a ZTP 120 Kč.

■ Permanentka na 10 vstupů 1000 Kč.
■ Dítě do 6-ti let v doprovodu dospělého

zdarma, druhé dítě do 6-ti let 40 Kč.
■ Pronájem jeskyně max. 9 osob 1000 Kč.

www.jeskyne.ueuroparku.cz ● K Valu 9, 102 00 Praha 10 Štěrboholy ● tel.: 720 186 200

Otevírací doba: po–pá: 10:00–20:00, so–ne: 14:00–19:00

PROJEKTANTA elektro
přijme firma z Prahy 4, dobré platové podmínky
projektování: elektrických zařízení a rozvaděčů

podmínka: §10 Vyhl. č. 50/1978 Sb. 
a řidičský průkaz sk. B

informace na telefonu 602 396 080

Solná jeskyně U Europarku

V r. 09/10 otvírá dvě třídy 1. ročníku. Den otevřených dveří: 
18. 2. 2009 od 16:30 do 18:00 hodin.

Donovalská 1684 – pavilon C, 149 00 Praha 4-Chodov.
Tel.: 271 751 459, 731 193 472. 

E-mail: info@gymnaziumcognos.cz, www.gymnaziumcognos.cz

Všeobecné, čtyřleté gymnázium. 
Povinný Aj, volitelný Šj, Frj, Nj.
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Tajnosti za humny (11)

Nuselský Přemysl 
Po připojení Chodova a Hájů k hlavnímu měs-
tu v roce 1968 bylo jejich území včleněno do
obvodu Praha 4 s radnicí v Táborské ulici
v Nuslích. Nusle vplynuly do metropole již ro-
ku 1922, při vzniku tzv. Velké Prahy. Předtím
na konci roku 1898 stačily dosáhnout statu-
tu samostatného města a nyní si připomínají
110. výročí této události. Krátká éra města
byla dobou velké stavební proměny Nuslí.
Zmizela původní venkovská stavení, rozsáhlý
hospodářský dvůr i zámek s proslulou zahra-
dou a s nimi zanikla stará místní tajemství. Za-
to vyrůstaly uliční řady víceposchoďových by-
tových domů Nuslí, které známe dnes. Na no-
vém náměstí, nyní nese jméno bratří Synků,
vystavěli jako společenské centrum Národní
dům. Prý místo domu, považovaného za vů-
bec nejstarší stavbu. Mezi výzdobou  průčelí
najdeme i sochy Libuše a Přemysla Oráče.
Modely soch jsou k vidění ve sňatkové síni
radnice. Zaujme, že jen málo odlišnou sochu
muže lze spatřit také na nárožním domě ná-
městí I. P. Pavlova. Jiří Bartoň

Socha Přemysla 
v radnici. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Naše městská část má
další vlastivědný sborník
Občanskému sdružení Chodov se podařilo
vydat druhý Vlastivědný sborník Jižního
Města. Sborník shrnuje vlastivědné bádání ji-
homěstských dobrovolných nadšenců pro
historii a přírodu našeho města. Celkem
sborník obsahuje 64 stran textů, 14 příloh
a 3x samostatné Supplementum o 67 stra-
nách. 

Zájemci o něj mohou požádat na e-mailu:
oschodov@seznam.cz.

Jarní kurzy aranžování
Již pátým rokem otvíráme nové kurzy pro za-
čátečníky i pokročilé. Cyklus je sestaven ze 
6 lekcí, které na se-
be navazují. Kurzy
probíhají v KC 
Zahrada v pon -
dělí a pátek
od 17 a 19
hod., 2x
v měsíci,
1,5 hod.
Přihlásit se
můžete do
konce úno-
ra.

Podrobnost i
najdete na našich strán-
kách www.kvetinybabeta.cz, Křížová, tel.:
603 791 609.

Zima je v plném proudu, ale naplánovat pro
své děti prázdninový pobyt není na škodu již
teď. Letní dětský tábor Hryzely s dlou -
holetou tradicí je vhodnou alternativou pro
prázdninový čas dětí všech věkových kate-
gorií.

Pobyt je možný  i při bezlepkovové dietě,
případně s mírným zdravotním omezením. 

Ubytování mladších dětí je v chatkách,
starších v podsadových stanech. 

Strava je 5x denně. Jídelníček je sestavo-
ván hlavně s přihlédnutím na zdravou výživu.
Termíny a témata dětských pobytů v roce
2009:

I. běh 1. 7.–18. 7. Pod pirátskou vlajkou,
HV Pavel Céza.

II. běh 19. 7.–1. 8. Shrekův les, HV
Ing. Šárka Jedličková.

III. běh 2. 8.–15. 8. Simpsonovi  přicháze-
jí,  HV Marek Vondráček.

Cena pobytu v I. běhu (18 dnů) 4 380 Kč,
ve II. a III. běhu (14 dnů) 4 080 Kč. 

V případě příspěvku od zdravotní pojišťov-
ny vystavujeme potvrzení na ozdravný pobyt.
Možnost rozložení platby. 

Informace na: www.ldt-hryzely.cz, tel.:
321 785 486, 603 731 137, 602 818 808,
724 083 304, e-mail: LDT.Hryzely@quick.cz

11. SPOLEČENSKÝ PLES
Občanské iniciativy Čech, Moravy a Slezska

20. února 2009 od 20.00 do 01.00 hod.
v hotelu OPATOV
U Chodovského hřbitova 2141, Praha-Jižní Město

Program
20.00 zahájení
20.05 předtančení
22.00 tombola
01.00 ukončení plesu

Vstupné 150 Kč

Předprodej vstupenek
Hotel OPATOV - recepce, 
U Chodovského hřbitova 2141, Praha 4
paní Kalimonová, tel.: 267 913 681
OI ČMS tel.: 732 770 720

Tip na prázdniny – tábor s padesátiletou tradicí!

ILUSTRAČNÍ FOTO: LDT HRYZELY
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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

KLÍČ 4/2009 15

● 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.
● 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, p. Podlipný.
● 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.
● 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
● DIGITÁLNÍ ANTÉNY – MONTÁŽE společ-
ných i soukromých, přechod z analogového do
digitálního vysílání, profesionalita, příznivé ce-
ny, bohaté zkušenosti. Tel.: 732 270 222, fa.
STAP p. Plichta.

● DAŇOVÁ KANCELÁŘ – ÚČETNICTVÍ, mzdy,
nemocenské, všechny druhy daní, práce u vás
nebo u nás. Tel. nonstop: 272 914 821, 
603 461 849.
● KOUPELNY, OBKLADY A DLAŽBY, plasto-
vá okna (dodávka a montáž), instalatérské,
elektrikářské, malířské a veškeré zednické prá-
ce. Telefon: 604 899 079, 606 619 435,
www.koupelny.tk
● OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ. Soudní zna-
lec. Tel.: 737 257 625.
● VÝROBA NA MÍRU A V BARVĚ, DLE PŘÁNÍ.
Kuchyně, vestavěné skříně, dětské pokoje, pra-
covny, komody, botníky, peřiňáky, PC, stoly, atd.
Rychle – levně – kvalitně. Tel.: 739 047 929.
● DIGITÁLNÍ TV DO STA, kompletní nabídka
bez výměny rozvodů, osvědčená kvalita, příz-
nivá cena. Antény Suchochleb, tel.: 602 260
646, 244 460 646, e-mail:anteny@razdva.cz
● KOSMETIKA VENUŠE – galvanická žehlička
pleti, lampa Biopton, hubnoucí kůra – kauču-
kové bandáže. Po–Pá 8–20 hod., telefon: 
267 912 391. Květnového vít. 730, zast.
Šperlova, bus 154.
● BOURÁNÍ JADER, ŘEZÁNÍ PŘÍČEK, jiné
práce dle dohody. Tel.: 777 207 227.
● 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
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, MYTÍ OKEN
a žaluzií. Tel.: 272 910 345, 723 836 001.
● SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON – Spouštěcí
garnyže, žaluzie všech typů. Telefon/fax: 
271 914 222, mobil: 602 371 996.
● SLUŽBY ADVOKÁTA – SMLOUVY a dohody,
rozvody, majetkové spory, exekuce, rozvody,
převody bytů a další. JUDr. Břetislav Kunc, tel.:
602 190 800.
● OPRAVY TELEVIZÍ, DÁLK. OVLADAČŮ
v bytech, prodej setboxů a vnitřních antén pro
digitální TV, včetně instalace, dále kabelů
a ostatního příslušenství. Tel.: 602 832 751 –
J. Kůs.

● 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.

● 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.

● KOUPÍME BYT 3+1/L NA JIŽNÍM MĚSTĚ.
Preferujeme větší byt od 75 m2. Možná výmě-
na za dr. byt 2+kk, také na Jižním Městě. T.:
732 800 431.
● PRODÁM KRÁSNÝ DR. BYT 3+1/L 88 m2,
Praha 4-Chodov, Babákova ul. Anuita 100000
Kč, klidné místo. Cena 2 990 000 Kč  RK-Ne-
volat! Tel.: 603 273 149.

● PRODÁME BYT 4+1/L, OSOBNÍ VLAST. na
JM I. Blízko Hostivařský lesopark, Možnost fi-
nancování  hypotékou. Velký byt  92 m2 v 5. p.
Bližší informace na tel.: 723 239 058.

● KOUPÍM BYT 2+KK/L, 2+KK V PRAZE 11.
V družstevním nebo osobním vlastnictví. Tel.:
607 686 460. 
● NABÍZÍM K PRODEJI BYT 1+1 na Chodově po
rekonstrukci,1800000 Kč. Tel.: 731 127 124.

● PŘIJMEME ZDRAVOTNÍ SESTRU do ambu-
lance na Jižním Městě. Možno i na zkrácený
úvazek. Tel.: 733 315 879.

● KALANETIKA S REHAB. MÍČEM v pondělí
od 19 hodin na Praze 4, sporthotel Oasa, met-
ro Budějovická. Začínáme 16. 2. Info na tel.:
777 190 091.

● TANEČNÍ PŘÍPRAVKA V ANGLIČINĚ pro
dívky od 4-7 let a Bodystyling v angličtině pro
ženy a maminky na MD. Sporthotel Oasa,
metro Budějovická, americká lektorka tance,
Info u Olgy na tel.: 777 190 091.

● HLEDÁME SPOLUPRAC. PRO ROZVOJ ma-
lých domácích kanceláří. Nabízíme: solidní jed-
nání a podmínky, vyšší příjmy, možnost částeč-
né práce doma a využití PC. Požadujeme se-
rióznost. Tel.: 608 323 860.

● ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, začát. i po kro -
čilé. Mgr. Kolářová, U Zeleného ptáka 1160.
Telefon: 244 912 101, www.js-van.cz, e-mail:
js-van@seznam.cz

přestěhována veterinární ordinace z Dědinovy 1998 na Majerského 2034

SALON                          NA JIŽNÍM MĚSTĚ
6 rehabilitačních stolů, Solárium, Cross, Rolletic, Dream healther

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 
od 7.30 do 21.30 hodin
www.sirena.cz, e-mail: salon@sirena.cz
tel.: 272 953 160

Najdete nás:
Anežky Malé 768/5, 

(vchod od Modré školy),
Praha 4-Jižní Město

Háje

AKCE

1 min. = 8 Kč
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16 www.praha11.cz

Zveme vás k ochutnání tradiční
české kuchyně, vybraných evrop-
ských specialit, velkých saláto-
vých mís, gurmánských pochou-
tek, atd. Zajištujeme svatby, rauty,
firemní večírky. Pořádáme country
večery a diskotéky – 80. léta.

Každý den jiná hotová jídla.

Každou středu ŘÍZKOMÁNIE, ně -
kolik druhů řízků. Náš tip vepřový
řízek s bramborovou kaší 49 Kč.

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

Vlastní parkoviště ve dvoře.

VLASTNÍ VÝROBNA
UZENIN 

S VZORKOVOU 
PRODEJNOU

Uzeniny vyráběné podle
starých receptur.

AKCE ÚNOR
Uzená krkovice b.k. 90 Kč/kg
Čertovská klobása 86 Kč/kg
Papriková klobása 69 Kč/kg
Šunkový salám 75 Kč/kg
Moravské uzené maso 99 Kč/kg
Anglický bok 90 Kč/kg
Paprikový salám 65 Kč/kg
Koňský točený salám 55 Kč/kg

Otevřeno: Po-Pá 8.00-17.00

Klinika ESET pečuje o duševní zdraví obyvatel Prahy 11

Vážení spoluobčané! 
Už 15 let poskytujeme Vám i Vaším rodinám zdravotnické služby v oblasti
péče o duševní zdraví. Psychickými poruchami trpí asi 14 % velkoměstského
obyvatelstva. Klinika ESET ošetřila zhruba 7,5 tisíc obyvatel Prahy 11. 

NABÍZÍME:
• komplexnost, která vychází z nejmodernějších našich i zahranič-
ních poznatků
Ta zahrnuje psychoterapeutickou a další odbornou péči v oborech: psy-
chiatrie, klinická psychologie, návyková onemocnění,  ergoterapie, psy-
chiatrické ošetřovatelství.
• návaznost služeb, jež nás staví na špici v oboru
Naše péče je doplňována sociálním poradenstvím a psychiatrickou reha-
bilitací. Spolupracujeme s praktickými lékaři, neurology, internisty a dal-
šími lékaři,  s léčebnami, poradnami a krizovými centry.
• péči o všechny věkové kategorie
Staráme se nejen o dospělé, ale také o děti i mladistvé a v případě potře-
by o jejich rodinné zázemí, dále pak o osoby staršího věku vč. a poúra-
zové stavy mozku.
• snadnou dostupnost, kdy odpadá cestování
Veškerá péče je Vám nabízena na Jižním Městě. 
• snižujeme nutnost hospitalizace v léčebnách
Poskytujeme péči denního stacionáře a terénních služeb. 
• péči ve vlastním prostředí pacienta
Pro obzvlášť potřebné poskytujeme i péči v domácím prostředí našich
pacientů.

KONTAKT: ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika s r.o.,
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, provozní doba příjmové ambulan-
ce: 8,00–16,30 hod., tel.: 272 940 880, 272 940 879. Hekrova 805, 149 00
Praha 4, recepce: 8,00–20.00 hod., tel.: 272 937 500, 272 937 499
E-mail: klinikaeset@volny.cz, www stránky: www.klinikaeset.cz

Ke Mlýnu 1, 149 00, Praha 4, Újezd u Průhonic
tel.: 272 690 002, 777 336 805, 777 333 899 
e-mail: g.radev@seznam.cz, www.radev.eu
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