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Úřad městské části Praha 11 vypsal odměnu 100
tisíc korun pro toho, kdo poskytne Policii České

republiky klíčové informace vedoucí k dopadení
muže, který v pondělí 6. srpna na Jižním Městě zná-
silnil desetiletou dívku.

„Odměnu jsme se rozhodli vypsat, neboť máme
zájem na urychleném dopadení pachatele tohoto
odporného činu,“ uvedl starosta Dalibor Mlejnský
s tím, že po dohodě s vyšetřovatelem byla pro podá-
vání informací doporučena jako nejvhodnější policej-
ní tísňová linka 158.

Starosta Mlejnský současně požádat ředitele měst-
ské policie Prahy 11 o zvýšení počtu hlídek na území
Jižního Města. Po násilníkovi pátrá i Policie České
republiky.

Vedení městské části považuje bezpečnost Jižního
Města za jednu z priorit. Na zvyšování bezpečí svých
obyvatel i jejich majetku přispívá Praha 11 z rozpočtu

vysokou finanční částkou. „V rámci schváleného pro-
jektu nazvaného Bezpečné Jižní Město, připravujeme
již v letošním roce rozmístění kamer na objektech,
které jsou ve správě městské části. V první řadě se
jedná zejména o základní a mateřské školy. Kamery
napojené na dohledové centrum na ně budou umístě-
ny již v průběhu letošního a příštího roku,“ uvedl
Mlejnský.

V rámci tohoto projektu městská část Praha 11
nechala vybudovat také služebnu pro městskou policii
v Centru Chodov a vybavila strážníky několika jízd-
ními koly tak, aby mohli aktivněji zasahovat i v par-
kových a lesních plochách.

Kromě toho má městská část projektově připrave-
nu rekonstrukci objektu v Markušově ulici, v němž se
počítá s umístěním strážníků, kteří by měli posílit sou-
časný početní stav. ◗

Josef Škvor
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TÉMA

Studie regenerace
Jižního Města.

INFORMACE

KULTURA

KC Zahrada pokračuje
s novým vedením.

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci kontrolovali, zda
mladiství nepijí alkohol.

Praha 11 vypsala odměnu
za dopadení násilníka

POPIS PACHATELE:

střední,
175 cm vysoká postava,
silné paže
obličej souměrný,
eliptický, čelní vrásky
obočí středně husté,
obloukovité
zaoblený nos
ústa střední,
rty světle červené
středně husté,
hnědočerné vousy, strniště
silnější postava bez břicha
v levém uchu
drobný kroužek
z bílého kovuREPRO POLICIE ČR11 dnů

Prahy 11
Jižní Město
slaví 31. narozeniny.



■ Prázdniny se nachýlily ke konci a s nimi
také bude končit jedna z největších inves-
tičních akcí letošního roku, kterou je rege-
nerace mateřských školek.

Regeneraci školek jsme věnovali opravdu hodně
úsilí, ale věřím, že se to vyplatí. Pokud vezmu nej-
prve, estetickou stránku věci, tak víme, jak pro-
středí dokáže na člověka působit. A pokud naše
děti budou vyrůstat v kulturním prostředí, které
budou pozitivně vnímat, myslím, že se to na nich
projeví. Když vezmu otázku ekonomickou, tak
regenerace sice znamenala velký zásah do rozpo-
čtu městské části, ale do budoucna přinese zejmé-
na díky zateplení úspory na energiích.

■ Jaký bude další osud budovy bývalé škol-
ky v Janouchově ulici, kde dosud sídlil
Dům dětí a mládeže Jižní Město?

Na posledním jednání rady městské části bylo
rozhodnuto, že celý objekt necháme zrekonstru-
ovat. Na přípravu projektové dokumentace pro
rekonstrukci a sanaci byly již nyní vyčleněny dva
miliony korun. Důvod tohoto kroku je poměrně
jednoduchý. Na Jižním Městě se počítá s další
bytovou výstavbou a požadavky na zvýšení počtu
míst ve školkách se zanedlouho projeví. Na vyšší
počet zájemců se musíme připravit.

■ V nadcházejícím období také nastane
poměrně zásadní změna v činnosti kultur-
ních zařízení na Jižním Městě.

Chodovská tvrz a Kulturní centrum Zahrada pře-
stanou působit jako příspěvkové organizace měst-
ské části a jejich provoz plně převezme obecně
prospěšná společnost KULTURNÍ JIŽNÍ
MĚSTO. Tím se změní i způsob financování.

■ V čem bude změna financování spočívat?
Hlavní změna bude spočívat v tom, že obě kul-
turní zařízení budou moci čerpat finance z dalších
zdrojů, které jsou k dispozici, například z grantů.
To příspěvková organizace nemohly. Ze strany
městské části se výdaje na kulturu snižovat nebu-
dou, změní se ale jejich využití. Budeme podpo-
rovat především dobře připravené projekty a akce.
Ve vedení kulturních zařízení jsou lidé, kteří, pře-
stože jsou mladí, mají s přípravou takových akcí
zkušenosti.

■ Jak to poznají obyvatelé?
Poznat by to měli především tím, že se na Jižním
Městě budou konat akce, které naše kulturní

centra dosud nepořádala. Z představ obou šéfů
zařízení vyplývá, že se více produkcí objeví zejmé-
na na veřejných místech tak, jak je to běžné napří-
klad v historických centrech ostatních měst.

■ Před nedávnem skončila soutěž o nové
logo městské části a radní na svém
posledním jednání vybrali vítěze. Můžete
prozradit jak logo vypadá a kde ho bude
Praha 11 používat?

Jeho podobu ještě popisovat nebudu, jen řeknu,
že jsme je vybrali ze tří stovek návrhů. Občanům
ho chceme představit společně s dalšími návrhy
při zahájení akce 11 dnů Prahy 11, které se usku-
teční od 13. září. Logo bude městská část použí-
vat na všech propagačních předmětech a dalších
materiálech, jimiž bude oslovovat veřejnost. Jed-
nodušší bude i jeho užívání pro další subjekty,
neboť při každém užití současného znaku museli
žádat o souhlas radu městské části.

■ Rada přijala ještě další ne tak obvyklá roz-
hodnutí. Myslím tím nákup koní…

Na základě dohody z městskou policií Prahy 11
jsme se rozhodli koupit pro její hlídkovou čin-
nost jednoho koně a dalšího pronajmout. Jeli-
kož je na Jižním Městě hodně parkových ploch
a v nejbližším okolí i poměrně dost lesů, určitě
strážníci koně dobře využijí. Městská část hra-
dila tento první krok, zbylé náklady včetně veš-
kerého provozu bude financovat městská
policie.

■ Kdy koně na Jižním Městě poprvé uvidí-
me?

Nyní se vyřizují veškeré potřebné dokumenty,
koně za sebou mají již podrobnou veterinární
prohlídku a obyvatelé je uvidí 13. září. Doplním
jen, že se jedná o koně kladrubské.

■ Městská část bude také podporovat jedno
zvíře z pražské zoo..?

Rozhodli jsme se, že městská část tzv. adoptuje
slona indického, jehož chov bude podporovat
částkou 50 tisíc korun. Není to pouze formální
příspěvek, neboť současně jednáme ze zoo o tom,
že se žáci z našich škol a školek budou moci pra-
videlně zúčastňovat osvětových programů, které
zahrada pro školáky pořádá. Pokud by padla otáz-
ka, proč právě slona, tak kromě jiného i proto, že
je symbolem štěstí. ◗

Josef Škvor

Otázky pro starostu
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Narodil se u nás. Tenhle
roztomilý Čejen stojí zatím doce-
la vratce. Pečlivě ale nad ním bdí
matka Nikita a oba mají dobrého
přítele v ošetřovateli panu Oldři-
chovi. Málem se ani nechce věřit,
že hřebeček přišel na svět ani ne
čtyři a půl hodiny před vznikem
fotografie. Stalo se koncem červ-
na v našich Hájích, v těsném sou-
sedství Opatovské ulice. Ovšem
ve speciálně upravené maringot-
ce lunaparku, který v těch mís-
tech rozdával pár týdnů radost
dětem. ◗

Stoleté výročí.Helena Dobíhalová, narozená v srpnu 1907 nyní žije
v Domově důchodců v Donovalské ulici. K životnímu jubileu jí přišel
poblahopřát místostarosta MČ Praha 11 Jan Meixner. Paní Dobíhalová
dokáže i jít ve svém požehnaném věku s dobou a používá mobil. ◗

Právník se dožil sta let. Sto let oslavil v Domově důchodců
KMilíčovu pan JUDr. Ladislav Hanuš. Poblahopřát a předat mu dárky
a kytici přišel radní MČ Praha 11 Pavel Veselý. ◗

Vernisáž. Výtvarník Robert Pleskač vystavuje grafiku a pastely
do 2. září v Malé galerii Chodovské tvrze. Při vernisáži s ním hovořil
zástupce starosty Milan Česal. ◗

SvětováMiss neslyšících. VTopHotelu Praha se v sobotu 14. čer-
vence rozhodlo o volbě nejkrásnější neslyšící ženy světa. Stala se jí 25letá
Číňanka Bao Quing Ling. Na vítězku čekala unikátní křišťálová korunka
v hodnotě 300 000 korun. „Tato společenská akce je významná událost
z hlediska integrace sluchově
postižených do společnosti.
Je to skvělá příležitost, jak
upozornit na problémy nesly-
šících a zdravotně znevýhod-
něných lidí nejen v České
republice. Cílem je i snaha
pomoci jim získat atraktiv-
nější zaměstnání třeba
v modelingu,“ řekl pražský
radní pro sociální oblast Jiří
Janeček, který nad akcí pře-
vzal záštitu a po soutěži
vydražil menší korunku urče-
nou pro vítězku finále. ◗

Vytrvale úspěšný. V Obláčkovém domě u autobusové stanice Ke
Kateřinkám žije a pracuje Václav Řehák. O víkendech tam ale chybí.
V ty dny jeho motocykl s číslem 139 burácí někde na závodní dráze.
V kategorii amatérů veteránů nad padesát roků získal Václav Řehák
letos již dvě třetí ceny. Loni, kromě jiného, také dva poháry vítěze mist-
rovství České republiky. ◗
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Rada MČ Praha 11 dne 13. 8. 2007
na své 20. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ sazebník úhrad služeb v Sociálně ošetřovatel-
ském zařízení Janouchova 670

■ ceník úhrad služeb poskytovaných pečova-
telskou službou

■ oznámení o zakázce dle § 27 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách –
Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ s RvJ,
Praha 4, K Milíčovu 674 – pavilon A2

■ zadávací dokumentaci veřejné zakázky
Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ s RvJ,
Praha 4, K Milíčovu 674 – pavilon A2

■ rozpočtové opatření č. 66/07 – přesun
finančních prostředků ve výdajích rozpočtu
MČ Praha 11 na rok 2007 ve výši 2 000
tis. Kč na projektovou dokumentaci rekon-
strukce a sanace MŠ Janouchova 671

■ zadání přípravy projektů pro čerpání finanč-
ních prostředků z fondů EU a jiných dotač-
ních zdrojů

■ poskytnutí věcného daru v hodnotě 48,6
tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru hl.
m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, IČ
70886288 na profesionální cyklistický tre-
nažér a dovybavení posilovny

■ rozpočtové opatření č. 72/07 – přesun
finančních prostředků ve výdajích rozpočtu
MČ Praha 11 na rok 2007 v celkové výši 206
tis. Kč, na nákup jednoho služebního koně,
pronájem jednoho služebního koně pro
Městskou policii Praha 11 a na úhradu výda-
jů s tím souvisejících

■ jako vítěze soutěže logo studia Lemon
design, Dobrovského 20, PSČ 170 00,
Praha 7

■ rozpočtové opatření č. 69/07 – přesun
finančních prostředků v běžných výdajích
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2007 ve výši
50 tis. Kč jako finanční dar (neinvestiční
příspěvek) příspěvkové organizaci ZOO hl.
m. Prahy, U Trojského zámku 3/120, Praha
7, IČ 00064459; na adopci zvířete

■ poskytnutí finančního daru (neinvestičního
příspěvku) ve výši 50 tis. Kč Zoologické
zahradě hl. m. Prahy, U Trojského zámku
3/120, Praha 7, IČ 00064459; na adopci
zvířete – slona indického

■ pastvu a přezimování zvířat na území MČ
Praha 11

SOUHLASILA:
■ s poskytnutím finančních darů vybraným
subjektům na realizaci projektů v rámci
Grantového programu MČ Praha 11 pro
oblast kultury v celkové výši 282 000,- Kč

■ s poskytnutím finančních darů vybraným
subjektům na realizaci projektů v rámci
Grantového programu MČ Praha 11 pro
oblast sportu a tělovýchovy v celkové výši
231 400,- Kč v odd. 34 sport a tělovýchova

■ s návrhem na zvolení paní Milady Zajícové,
Ing. Jiřího Zajíce, paní Zuzany Semelové
a JUDr. Jany Spilkové přísedícími Obvod-
ního soudu pro Prahu 4

■ s rozpočtovým opatřením č. 59/07 – zvýše-
ním rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2007
o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50
tis. Kč na provoz SDH Praha 4 – Chodov

VZALA NA VĚDOMÍ:
■ doporučení hodnotící komise pro výběr loga
MČ Praha 11

■ rezignaci Leony Koutenské na funkci členky
zdravotní a sociální komise

■ rezignaci Václava Bílka na funkci člena kul-
turní komise

■ informaci o přípravě projektových záměrů
MČ Praha 11 pro čerpání finančních pro-
středků z fondů EU a jiných dotačních zdro-
jů

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:

■ v informačním centru MČ Praha 11,
stanice metra Háje, tel.: 272 913 168,
tel./fax: 272 913 284

■ 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

Výběr z jednání rady městské části Velkoobjemové
kontejnery – září 2007
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
(VOK) na občanský odpad budou přistaveny
na Jižním Městě v níže uvedených termínech.

Přistavení VOK do 14.00 hod., odvoz VOK
následující den (v případě přeplněnosti bude
VOK odvezen dříve).

Jižní Město I
A.Malé 19.–20. 9., Bachova ■Mikulova 18.–19.
9., Blažimská ■ Klapálkova 18.–19. 9., Brandlo-
va (za Startem) 28.–29. 8., 11.–12. 9., 25.–26.
9., Brodského (vedle č. p. 1671) 18.–19. 9.,
Doubravická 19.–20. 9., Hlavatého 19.–20. 9.,
Chomutovická 5.–6. 9., Konstantinova 29.–30.
8., 12.–13. 9., 26.–27. 9., Kryštofova 5.–6. 9.,
Křejpského 29.–30. 8., 12.–13. 9., 26.–27. 9.,
Ledvinova 28.–29. 8., 25.–26. 9., Majerského ■

Samohelova 28.–29. 8., 25.–26. 9., Matúškova
(u Blankytu) 28.–29. 8., 11.–12. 9., 25.–26. 9.,
Michnova (vedle č. p. 1603) 4.–5. 9., 18.–19. 9.,
Mnichovická 29.–30. 8., 12.–13. 9., 26.–27. 9.,
Modletická 5.–6. 9., 19.–20. 9., Mokrá ■ Zimá-
kova 18.–19. 9., Plickova 29.–30. 8., 12.–13. 9.,
26.–27. 9., Rujanská ■ Donovalská (u TS)
18.–19. 9., Schulhoffova (u č. p. 794) 28.–29. 8.,
25.–26. 9., Stachova 4.–5. 9., Štichova 29.–30.
8., 12.–13. 9., 26.–27. 9., Valentova (parkoviště
proti č. p. 1737) 18.–19. 9., Ženíškova ■ Květ-
nového vítězství 28.–29. 8., 25.–26. 9.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova x Filipova 10.–11. 9., 24.–25. 9. ■

Gregorova x Hrudičkova 10.–11. 9., 24.–25. 9.
■ Hráského x Šustova 3.–4. 9., 17.–18. 9. ■

Hrdličkova x Blatenská 10.–11. 9., 24.–25. 9.
■ K Dubu 3.–4. 9., 17.–18. 9. ■ Krejnická za
OC Chrpa (chodník) 10.–11. 9., 24.–25. 9. ■

Láskova x Malenická 3.–4. 9., 17.–18. 9. ■

Lažanského 3.–4. 9., 17.–18. 9. ■ Nechvílova
1826–29 3.–4. 9., 17.–18. 9. ■ Petýrkova 1953
10.–11. 9., 24.–25. 9. ■ Pod Vodojemem 3.–4.
9., 17.–18. 9. ■ Vojtíškova za OCMeinl (chod-
ník) 3.–4. 9., 17.–18. 9.

Upozorňujeme, že velkoobjemové kontejnery
jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, určeny pouze pro velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze ukládat do běžných
kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při
podnikatelské činnosti. Do VOK neodkládejte
stavební suť a nebezpečné složky komunálního
odpadu jako jsou ledničky, televizory, zářivky,
akumulátory, staré barvy, ředidla apod.

Bližší informace získáte na odboru životní-
ho prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325,
Praha 11. Pro oblast JM I u pana ing. Mareše,
tel. 267 902 367 a pana ing. Balocha, tel. 267
902 514; pro území Jižního Města II a starého
Chodova na tel. čísle 267 902 320 u pana
Doubravského. ◗

Petr Doubravský,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

Informujeme žadatele o finanční výpomoc
z Fondu podpory regenerace (FPR) Městské

části Praha 11, že i nadále zůstávají v platnosti
stávající pravidla pro poskytování půjček a přís-
pěvků z FPR. Termín pro podání žádostí
o finanční výpomoc pro rok 2008 je 30. září
2007.

Platné znění statutu a zásad hospodaření
FPR a formulář žádosti získáte na odboru územ-
ního rozvoje, ve všech informačních centrech
a na internetových stránkách. www.praha11.cz
– v sekci Jižní Město/Regenerace Jižního
Města/Fond podpory regenerace. ◗

Informace pro žadatele o finanční výpomoc
z Fondu podpory regenerace MČ Praha 11

Z fondu lze získat finance na regeneraci
panelových domů. FOTO: JOSEF ŠKVOR
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Penziony pro seniory budou do budoucna
sloužit jako takzvané ústupové bydlení, ve

kterém vedle seniorů budou moci bydlet i soci-
álně slabší Pražané, které by připravovaná dere-
gulace nájemného přivedla do nelehké životní
situace. Zároveň chce hlavní město v co největ-
ší míře zachovat standardy seniorům, aby nedo-
pláceli na nově zavedený zákon o sociálních
službách schválený minulou vládou sociální
demokracie, která tuto kategorii Pražanů úplně
ignorovala. „Podle tohoto zákona není možné
nadále provozovat penziony seniorů, jejich sta-
tut se totiž z nového zákona vytratil. Proto jsme
nemohli od nového roku do těchto zařízení při-
jímat nové klienty,“ vysvětluje důvody změn
radní pro sociální oblast Jiří Janeček.

Podle něj by podle nového zákona o sociál-
ních službách zůstali obyvatelé těchto penzionů
po přechodném období tří let bez střechy nad
hlavou. Z uvedeného důvodu je nutné tato
zařízení převést pod bytový odbor, jako klasic-
ké malometrážní byty, na které by se vztahova-
la pravidla hlavního města přijatá pro nájemní
vztahy.

„Zvýhodnit v nich chceme dosavadní klien-
ty, i když i oni budou muset uzavřít nájemní
smlouvy na dobu určitou,“ popisuje radní Jane-
ček.

„Nemusejí se však obávat, že by je někdo
chtěl po jejich vypršení vyhazovat z bytu.
Pokud budou plnit všechny stanovené podmín-

ky, bude jim původní smlouva automaticky
prodlužována a po devíti letech s nimi bude
uzavřena smlouva nová. Zároveň seniorům
zaručujeme v případě náhlého zhoršení zdra-
votního stavu přechod do domova seniorů dle
vlastního výběru, ve kterém jim bude nabídnu-
ta adekvátní péče,“ nastiňuje radní Janeček.
Ten zvažoval i možnost nájemních smluv na
dobu neurčitou, ale z hlediska možných speku-
lací s těmito byty od této alternativy nakonec
ustoupil.

Vzhledem k legislativním změnám – záko-
na o sociálních službách a zákona o deregulaci
nájemného – je však hlavní město nuceno zvý-
šit klientům nájem a to z 34 Kč postupně až na
60 Kč za metr čtvereční podlahové plochy bytu.
„Je to v souvislosti se zvyšujícími se náklady na
provoz těchto domů. Přesto nechceme navyšo-
vat nájemné najednou, ale postupně v průběhu
tří let. V případě, že někdo bude mít kvůli níz-
kému příjmu problémy, má ze zákona možnost
si požádat o příspěvek na bydlení,“ objasňuje
záměry radní Janeček.

Po schválení nových pravidel Radou hlavního
města a Zastupitelstvem hlavního města Prahy
bude současným klientům nabídnuta nájemní
smlouva. Pokud ji uzavřou do konce roku, tak se
jim nájemné začne postupně navyšovat až od
začátku roku 2008. „Samozřejmě počítáme
i s alternativou, že se někdo může rozhodnout
nepodepsat,“ dodává radní Janeček. Podle něj

bude mít čas pokud bude chtít ve svém bytě
zůstat, přehodnotit svůj názor až do konce roku
2009. V těchto případech už bude ale muset
počítat s doplatkem za dobu platnosti navýšené-
ho nájemného zpětně. „Nechceme v tomto
směru nikoho zvýhodňovat,“ dodal Janeček.
Chce naopak ve spolupráci s řediteli domovů
seniorů, v jejichž kompetenci provozování
penzionů bylo dosud, rozšířit nabídku služeb
zejména o služby pečovatelské, ale i jiné. ◗

Miroslav Šmíd

Penziony pro seniory
se mění v ústupové bydlení

Přenos nemocí, cizopasníků, znečišťování
fasád, památek a budov holubími exkre-

menty, to je jen malý výčet problémů, které
způsobuje holubí populace.

Na základě požadavku městské části Pra-
ha 11 se ve spolupráci s Dopravním podnikem
hlavního města Prahy, který celou akci zainve-
stoval, podařilo v srpnu dokončit zasíťování
konstrukcí nad nástupišti autobusových zastá-
vek u stanice metra Opatov i stanice samé
a vyhovět tak častým oprávněným stížnostem
cestujících.

„Investice na tuto akci se pohybují kolem
devíti set tisíc korun,“ upřesnila Eva Dydová
z tiskového oddělení Dopravního podniku.

Opatov se tak stal po pochozí zóně Háje
druhým místem v Praze 11, které je zajištěno
nejen ochrannými sítěmi, ale i speciálními ost-
rými hroty. Ty znemožňují vlet a hnízdění
holubů. Na pochozí zóně zaplatila umístění sítí
a hrotů městská část. Ukazuje se, že v místech,
kde byly sítě s menšími oky nainstalovány, se
situace výrazně zlepšila. ◗

Dana Foučková

Nástupiště autobusů na Opatově chrání sítě

Sítě zabrání vletu holubů a tím i znečišťování nástupiště na Opatově jejich výkaly.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Radní hl. města Prahy Jiří Janeček.



Klíč 9/2007 www.praha11.cz

8 INFORMACE ÚMČ

Moje maminka se čím dál častěji zlobí nad
rostoucím množstvím zpráv o násilí

u nás i ve světě a dodává, že za jejího mládí to
takové nebylo. Má pravdu. Svět se mění, agre-
sivita a neúcta ke zdraví a životu se stupňuje.
Časy rady Vacátka jsou v tomto ohledu nená-
vratně pryč.

Dva příklady z dnešního léta, které se ode-
hrály na Jižním Městě: jedenadvacetiletý mla-
dík byl na přechodu sražen projíždějícím
osobním automobilem. Zemřel na místě.
Pachatel ujel! Desetileté děvče bylo za bílého
dne znásilněno v domě, ve kterém bydlí. Pacha-
tel uprchl!

Oba případy řeší policie a aniž bych předjí-
mal výsledek jejího vyšetřování, běží mi hlavou
myšlenky, stejné jako mojí mamince a stejné,

jako zřejmě většině našich spoluobčanů: Kam
ten svět spěje a dá se něco dělat?

Musí! S rostoucí agresivitou pachatelů musí
stejně tak intenzivně růst ochrana obyvatel. Pot-
řebujeme více a lépe vybavených policistů. Pokud
jde o městskou policii na Jižním Městě, kterou
můžeme ovlivnit, tak mohu bez obav prohlásit,
že se tak děje a dít bude i v příštích letech. A to
i díky jejímu skvělému novému řediteli.

Dalším z významných prvků ochrany, ale
i prevence je zavedení kamerového systému,
který tam, kde se používá, stále častěji přispívá
k odhalování trestných činů a díky němu je kaž-
doročně odhalena řada silničních pirátů i násil-
níků. Je třeba rozptýlit obavy těch, kteří se
domnívají, že využívání kamerového systému je
zásahem do svobody občana. Do jisté, a trou-
fám si říci, že zanedbatelné míry ano, ale v této
souvislosti si vzpomínám na větu, která zazně-
la po zavedení přísných bezpečnostních opatře-
ní v New Yorku v souvislosti s teroristickým
útokem 11. září 2001. „Kdo nechce obětovat
část své svobody pro zajištění vlastní bezpeč-
nosti, nezaslouží si ani jedno!“

Nechci, aby se moji sousedé na Jižním
Městě báli, nechci, aby se tu bály všechny
maminky o své děti! ◗

Jan Meixner

Zástupce
starosty
Jan Meixner
(ODS)
komentuje

Individuální setkání
občanů

se zástupci radnice
se bude konat 5. září 2007

od 16.00 do 18.00 hod. v budově
Úřadu městské části Praha 11

v Ocelíkově ulici.

Návštěvníci webových stran
městské části Praha 11, od

konce července máte možnost vyu-
žívat aktuální i archivní videoin-
formace TV Aktuál Prahy 11. Tuto
funkci si můžete aktivovat pomocí
modré ikony se žlutým označením
VIDEO AKTUÁL PRAHY 11,
která se nachází v levé části hlavní
strany. Po otevření se zobrazí vze-
stupně řazené informace, to zna-
mená od nejaktuálnější po
nejstarší. Přehrát si je můžete buď
ve standardní, nebo ve vysoké kva-
litě. ◗

TV Aktuál si můžete pustit z webu Prahy 11

I vy můžete přispět do týdeníku Aktuál Prahy 11
Pokud víte o zajímavé akci či námětu na reportáž z Prahy 11 do televizního magazínu Aktu-
ál Prahy 11, můžete poslat svůj tip na adresu info@11tv.cz.

Budeme rádi, pokud budete posílat své nápady s kontaktem na osobu, která může naše-
mu štábu poskytnout k danému tématu relevantní informace. Děkujeme za vaše nápady
a těšíme se na spolupráci s vámi. ◗

Tým pořadu Aktuál Prahy 11

Ověřit podpis
a pravost listin lze
opět i v Ocelíkově ulici
Informační kancelář v budově Úřadu městskéčásti Praha 11 v Ocelíkově ulici 672/1 opět
občanům poskytuje službu ověření podpisu
a pravosti listin. V informační kanceláři je
v provozu také Czech Point, kde lze získat ově-
řený výpis z katastru nemovitostí, z obchodní-
ho rejstříku a z živnostenského rejstříku.
Informační kancelář je pro veřejnost otevřena
v pondělí a středu od 8 do 17.30 hodin, v úterý
a čtvrtek od 8 do 15.30 hodin a v pátek od 8
do 12 hodin. Polední přestávka pracovníků je
od 11.30 do 12 hodin. ◗

Josef Škvor

Kolik nás v Praze 11 žije?

Podle údajů Českého statistického úřadu žilo
na území Prahy 11 k 31. prosinci loňského

roku 78 772 obyvatel. Z toho bylo 40 816 žen.
Průměrný věk obyvatel činil 41,4 roku. Dětí ve
věku od 0 do 14 let bylo 11 procent, 77,4 pro-
centa obyvatel bylo ve věku 15–64 let. Obyva-
telé nad 64 let věku tvořili 11,6 procenta
celkového počtu. V roce 2006 se v Praze 11 živě
narodilo 835 dětí, v témže roce zemřelo 664
obyvatel. Praha 11 drží 6. příčku v počtu oby-
vatel a rozlohou je z celkového počtu 57 měst-
ských částí metropole na 17. místě.

Zdroj: Český statistický úřad

Informační kancelář v Ocelíkově ulici.
FOTO: JOSEF ŠKVOR

Městské části se podařilo dohodnout se
s dopravním podnikem na zřízení nové

školní autobusové linky 556. Autobus bude
vyjíždět ze zastávky Knovízská přes Městský
archiv a Blažimskou do Brodského. Tam by měl

dojet přesně v 7.46 hodin tak, aby žáci stihli
začátek vyučování v ZŠ Donovalská. ◗

Linka bude v provozu
pouze ve dnech školního vyučování.

Školáci mají novou autobusovou linku 556
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Městská část Praha-Újezd informuje
Tel.: 272 690 545, 272 690 692 • e-mail: info@praha-ujezd.cz • www.praha-ujezd.cz

Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd
dne 12. 6. 2007

SCHVALUJE:
■ úpravy rozpočtu k červnu 2007,
■ prodej pozemků parc. č. 283/3a 278/2 panu
Korotkovi za cenu stanovenou znaleckým
posudkem,

■ realizaci sadových úprav na újezdském
náměstí firmou Quercus, Průhonice.

SOUHLASÍ:
■ s prováděním průzkumných prací na po-
zemcích ve správě městské části v rámci stav-
by obytného souboru „Milíčovský háj jih
a východ“,

■ s náhradní výstavbou dřevin podle doku-
mentace „Projekt ÚSES“ v biokoridoru
mezi Milíčovským lesem a údolím Botiče,

■ s předloženou projektovou dokumentací
„Stavba č. 0101 – TV Újezd. Etapa 0004 –
komunikace ke změně územního řízení
s požadavkem MČ o zapracování cyklistické
stezky do projektové dokumentace,

■ s projektovou dokumentací stavby „MČ
Praha 11-Újezd u Průhonic, ul. Josefa
Bíbrdlíka. Komunikace a IS – II. Etapa“
k územnímu řízení s požadavkem MČ
o doplnění cyklistické stezky,

■ s předloženou projektovou dokumentací
k územnímu řízení na 5 rodinných domů na
parc. č. 676/52 a 676/53.

NESOUHLASÍ:
■ s uzavřením Smlouvy o spolupráci s firmou
Tempus Investmen, a. s.

BERE NA VĚDOMÍ:
■ zprávu o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní v městské části za období od 1. 1. 2006
do 31. 12. 2006.

UKLÁDÁ STAROSTOVI:
■ zrušit výběrové řízení na akci „Rekonstruk-
ce Milíčovské ulice – první etapa“ a vypsat
nové v termínu do 16. 7. 2007

■ jednat s firmami Onex, spol. s r. o., a Dani-
el Hakl, které byly vybrány jako nejvhodněj-
ší pro realizaci investiční akce „Studie
a projektová dokumentace polyfunkčního
domu a mateřské školy“.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd
dne 7. 8. 2007

SCHVALUJE:
■ schvaluje zadání kompletních projekčních
prací „Polyfunkčního domu s mateřskou
školou“ firmě Daniel Hakl, Kladská 3,
Praha 2 za konečnou cenu 1 400 000 Kč,

■ zápis z kontroly kontrolního výboru,
■ souhlasné prohlášení o narovnání vlastnic-
kých vztahů mezi účastníky tak, že výluč-
ným vlastníkem pozemku parc. č. 615/4 v k.
ú. Újezd u Průhonic je hl. m. Praha, svěře-
ná správa nemovitostí MČ Praha-Újezd,

■ budoucí darovací smlouvu o darování
pozemku parc. č. 325/3 o výměře 150 m2

v k. ú. Újezd u Průhonic od firmy JMH
Development, a. s., na rozšíření části ulice
Ke Mlýnu,

■ žádost o projednání změny ÚP hl. m. Prahy
na pozemcích parc. č. 328, 306, 606/10
z ZMK (zeleň městská a krajinná) na OB
(čistě obytná),

■ zadat opravu vedlejších komunikací firmě
Zarea – stavební a obchodní, s. r. o., za cenu
398 Kč/1 m2 bez DPH.
Požaduje:

■ doplnit cyklostezku v ulici J. Bíbrdlíka, do
DÚR etapa stavby č. 0101 – TV Újezd –
komunikace, neboť se jedná o páteřní trasu
A23 celoměstského systému.

NESOUHLASÍ:
■ s předloženou studií Vestecké spojky a kři-
žovatky na 3,7 km na D1 (exit 4) a požadu-
je zapracovat požadavky: viz zápis ze ZMČ.

BERE NA VĚDOMÍ:
■ plnění rozpočtu 1.–6.,
■ žádost Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, MČ
o informace o připravovaných rozvojových
záměrech a o podněty pro jeho zpracování,

■ rozpracovanost Generelu cyklistické dopra-
vy.

UKLÁDÁ STAROSTOVI:
■ shromáždit podněty od zastupitelů pro jed-
nání se zpracovatelem nového ÚP SÚ HMP
(územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy)
v termínu do 3. 9. 2007,

■ ve spolupráci s projektantem předjednat plá-
nované umístění hlavních cyklistických tras
s vlastníky pozemků. ◗

Julie Mikolášová, zástupce starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva Kontejnery na nadměrný
komunální odpad

Kontejnery na nadměrný komunální odpad
budou přistaveny v termínu od pátku 14.

září do pondělí 17. září na tato místa:
Kateřinky – křižovatka ulic Vodnická–Na

Křtině, ulice U Močálu u trafostanice, ulice
Proutěná u novinového stánku, ulice Forman-
ská u čísla 223, křižovatka ulic Remízková–Pas-
tevců.

Újezd – ulice Formanská u č. p. 63, ulice
Formanská u Návesního rybníku, ulice
K Motelu u č. p. 7.

Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoob-
jemový odpad z domácností, nikoli pro odpad
vznikající při podnikatelské činnosti. ◗

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

V rámci rekonstrukcí komunikací byl v ulici
Ke Mlýnu vybudován zpomalovací práh,
který by měl v kombinaci s novým doprav-
ním značením přispět ke zklidnění dopravy
v této ulici. FOTO: PAVEL STANĚK

V krátké době přibudou v naší městské
části nové odpadkové koše a koše na psí
exkrementy. FOTO: PAVEL STANĚK
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Studie regenerace Jižního Města – díl 6.
Vminulém čísle jsme vás seznámili s problematikou dopravy podle Studie regenerace Jižního Města. V dnešním čísle bychom chtěli začít

s představováním jednotlivých lokalit.

LITOCHLEBY SEVER
Vymezení území a charakteristika stavu
Tato část území Jižního Města I o rozloze 23,12 ha
a s 2668 byty je vymezena ulicemi Hviezdoslavova, Ke
Stáčírně, Květnového vítězství a Prašná. Na západě na ni
navazuje zlomkovitá zástavba panelových domů
u Litochlebského náměstí a dále výběžek zástavby rodin-
ných domů. Na severovýchod navazuje celek Háje sever,
oddělený širokým koridorem ulice Květnového vítězství.
Na východě odděluje Litochleby sever ulice Prašná od
rodinné zástavby starých Hájů, které jsou rovněž úze-
mím zcela jiného charakteru.

Zástavbu tvoří několik skupin objektů. Domy
v ulici V Průčelí vymezují ze dvou stran prostor dosti
otevřený jak směrem k vilkám, tak na jih ke komuni-
kaci. Dvě skupiny po obou stranách ulice Machkova
rovněž zakládají relativně dobře vymezené poloveřej-
né prostory. Prostor s parkovým charakterem, vyme-
zený skupinami domů 4 a 5 (viz schema členění
řešeného území), je otevřen na jihu do ulice Brandlo-
va, na sever pak k areálu školy. Na něj navazuje dále
skupina domů při ulici Chalupkova s vlastním vnitř-
ním prostorem. Domy před školou v ulici Květnové-
ho vítězství vymezují prostor dnes spojující prvky
poloveřejného prostoru i veřejného prostranství.
Uvnitř skupiny při ulici Prašná je situován bodový čtr-
náctipodlažní dům s kotelnou ve vnitřním prostoru
skupiny. V části území, navazující na areál školy, není
členění skupiny zřetelné.

Koncept regulace
Nosným prvkem v regeneraci struktury tohoto celku
se může stát protažení dvou uličních prostorů napříč
severojižním směrem, navazujícím na podobné osy
v celcích jižnějších i směrem na sever. Důležitým prv-
kem se může stát přehodnocení prostoru před školou
ve veřejné prostranství městského typu a dotvoření
prostoru severně od ulice Brandlova do podoby míst-
ního parku.

Řešení vyžaduje i problematická skupina obytných
objektů na východním konci ulice Brandlova při ulici
Prašná s věžovým domem a kotelnou ve vnitřním pro-
storu. Optimální varianta řešení dle studie znamená
demolici kotelny. Na jejím místě by pak bylo možno
vybudovat klidový prostor s hřištěm. Druhou varian-
tou je ponechání kotelny a v tomto případě je klíčo-
vé rozhodnutí o jejím využití. Studie doporučuje ji
v části, kde je to efektivní, využít na garáže a ve zbyt-
ku pro funkci nerušící a dopravně nezatěžující vnit-
roblok, tj. nejlépe pro potřeby přilehlých domů.

Další potřebné úpravy jsou stejné jako na celém
Jižním Městě – regenerace objektů, dořešení polove-
řejných prostorů skupin, dotvoření uličních prostorů,
doplnění uliční zeleně aj. V tomto celku se navíc
může jednat i o zhodnocení stávajících výtvarných
objektů.

Ortofotomapa – Litochleby sever.

Schéma členění řešeného území.

Základní schéma funkční a prostorové regulace.

Situace – návrh.
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V Průčelí 1652–1653. Hněvkovského 1377–1379.

Hněvkovského 1377. Dětské hřiště – V Průčelí.

Machkova 1644–1645. Brandlova 1382.

Vybrané části ze Studie regenerace Jižního Města jsou uveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11 – www.praha11.cz – v sekci Jižní
Město/Regenerace JM. Kompletní vyhotovení studie je k nahlédnutí na odboru územního rozvoje MČ Praha 11, Ocelíkova 672.
V příštím čísle – JM I – Litochleby jih

Odbor územního rozvoje
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13. 9. Čtvrtek

■■ Zahájení Dnů Prahy 11
■■ Vyhlášení výsledků soutěže 

o logo MČ Prahy 11
■■ Zahajovací koncert

U metra Opatov, směr Centrální park
Skupina Professor, Ivan Mládek and Banjo Band,
Laura a její tygři, Vlasta Horváth s kapelou
17.00–21.00 hod.

14. 9. Pátek

■■ Pojďte s námi do zeleně
Milíčovský les
Ekologický program pro děti 
s předvedením ovčího stáda

■■ Výstava nových projektů Prahy 11 
v OC Chodov
Pasáž OC Chodov
Po celou dobu konání 11 dnů Prahy 11

■■ Otevřená škola
Zahrada Soukromé ZŠ Klíček, Donovalská 1863
Soutěže, keramika, zábavné programy pro děti 
ze školy i pro veřejnost
10.00–13.00 hod.

15. 9. Sobota

■■ Jižní Město na kolech
Centrální park
Vyjeďte s námi po Jižním Městě na všem, 
co má kola. Soutěže pro nejmenší i dospělé 
v místě startu a cíle
9.00–17.00 hod.

16. 9. Neděle

■■ Pražské cyklozvonění
Centrální park
Společná akce Prahy 11, Prahy 12, Prahy 5 
a Prahy 4 v rámci týdne mobility
Sraz 8.30 hod., odjezd účastníků v 10.00 hod.
směr Modřany, kde bude hlavní program

■■ Jižní Město hraje, zpívá, tancuje
Centrální park u Komunitního centra Matky Terezy,
v případě nepříznivého počasí koncert uvnitř
Koncert s průvodem folklórních souborů
16.00–18.00 hod.

17. 9. Pondělí

■■ Slavnostní vyhlášení výsledků 
a vítězů V. ročníku literární soutěže 
O zlatý klíč
KC Zahrada
16.30 hod.

18. 9. Úterý

■■ Den na dopravním hřišti
Pod valem poblíž Chilské ulice
Poučení i zábava pro děti pod dohledem 
Městské policie hl. města Praha

8.00–12.00 hod. základní školy 1.–5. třída
14.00–17.00 hod. mateřské školy

19. 9. Středa

■■ Balonstory 2007
Centrální park u stanice metra Opatov
Tradiční akce s představením tanečních 
a hudebních souborů Prahy 11

15.00–21.00 hod.

14.00 hod. Zahájení
15.00–16.00 hod. Blok Praha 11 – taneční

a hudební soubory
16.00–17.00 hod. Představení složek záchranného

systému
17.00–18.00 hod. Vzlety horkovzdušných balonů

(za příznivého počasí)
18.00–19.00 hod. Koncert Michala Davida
19.00–21.00 hod. DJ’s

20. 9. Čtvrtek

■■ Koncert učitelů ZUŠ Jižní Město
Křtinská 673
18.30–19.00 hod.

■■ Zvířátka s námi na Jižním Městě
Městská knihovna Praha, pobočka Opatov, 
Opatovská 1754, Praha 4
14.00–17.00 hod.

21. 9. Pátek

■■ Mendelánkování
■■ Soutěžní dopoledne pro děti z MŠ

ZŠ Mendelova 550, Praha 4
8.30 hod.

22. 9. Sobota

■■ Výročí mobilizace
Centrální park u stanice metra Opatov
Ukázky historické vojenské techniky 
a simulace boje

■■ Posvícení
Centrum sociálních služeb JM Křejpského 1502
11.00 hod.

■■ Fotbalový turnaj Prahy 11 v malé kopané
ZŠ Pošepného
9.00–16.00 hod.

■■ Festival Dobytí Jižního pólu, 7. ročník
Centrální park u stanice metra Opatov
14.00–22.00 hod.

■■ Volejbalový turnaj smíšených družstev
ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 4
9.00 hod.

(Turnaj je určen pro předem přihlášená družstva)

23. 9. Neděle

■■ Oslava 10. narozenin 
mateřského centra Domeček
Mateřské centrum Domeček, Modletická 1401

■■ Chodovská pouť
Chodovská tvrz a okolí
10.00–20.00 hod.

■■ Vyhlášení výsledků soutěže Velké malování
Chodovská tvrz a okolí

■■ Závěrečný ohňostroj
Centrální park, poblíž stanice metra Opatov
19.00–21.00 hod.

Starosta MČ Praha 11 Mgr. Dalibor Mlejnský 
si vás dovoluje pozvat na

11DNŮ PRAHY 11
JIŽNÍ MĚSTO SLAVÍ 31. NAROZENINY

PROGRAM:

Podrobnější informace získáte na letácích, v informačních centrech, 
na vývěskách Úřadu městské části Praha 11 a na www.praha11.cz

Změna programu vyhrazena
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■ V pozdních nočních hodinách 10. června
dostalo operační středisko městské policie
Prahy 11 hlášení, že u vestibulu metra Háje
v Opatovské ulici dva mladíci demolují reklam-
ní výlohu. Zdemolovali ještě telefonní budku
a s veřejným telefonním automatem odcházeli
pryč. Po krátké honičce strážníci oba vandaly
zadrželi a předali Policii České republiky.
■ Okrsková služebna v OC Chodov přijala
21. června oznámení, že v přilehlém parku
leží na zemi muž. Strážníci na místě našli bez-
vládného muže středního věku, který nejevil
známky života. Lékař přivolané záchranné
služby na místě konstatoval smrt. Záležitost
vyšetřuje policie.
■ Strážníci zadrželi 23. června asijskou ženu,
která kradla v prodejně potravin. Přestože se
při lustraci vydávala za někoho jiného, bylo
zjištěno, že již od roku 2006 má na území ČR
zakázán pobyt. Z tohoto důvodu byla předá-
na policii k dalšímu šetření.

■ V Novomeského ulici 4. července chodil
nahý muž, který urážel a napadal kolemjdou-
cí. Přivolanou hlídku křičící podnapilý muž
fyzicky napadl. Z tohoto důvodu byl muž
omezen na osobní svobodě a pro podezření ze
spáchání trestných činů předán policii.
■ Ve večerních hodinách 22. července strážní-
ci zadrželi tři muže, kteří v Roztylské ulici roz-
krádali materiál ze stavby The Park. Hlídka je
omezila na osobní svobodě a předala policii.
U jednoho z mužů bylo zjištěno, že patří
k celostátně hledaným. ◗

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA 11

Týden před koncem školního roku, v sobo-
tu 22. června, vyrazili strážníci městské

policie Prahy 11 společně s kolegy z Policie
České republiky a starostou Daliborem Mlejn-
ským na kontrolu vytipovaných restaurací
a barů v Praze 11. Od osmé hodiny večerní do
jedné hodiny po půlnoci zkontrolovali devět
provozoven.

Kontrola se zaměřila zejména na prodej
a podávání alkoholických nápojů a tabákových
výrobků lidem mladším 18 let. V jednom pří-
padě strážníci zjistili, že alkohol koupil svému
synovi sám otec, takže musel zaplatit blokovou

pokutu tisíc korun. V další restauraci sedmnác-
tiletý mladík tvrdil, že mu alkohol nalila obslu-
ha, s níž bylo zahájeno správní řízení. Pro
šestnáctiletou dívku, které displej měřícího pří-
stroje ukázal také pozitivní hodnotu, si do jed-
noho z podniků museli přijet rodiče.

Všechny případy mladistvých předala měst-
ské policie k dořešení odboru sociálních věcí.
Správní řízení týkající se pití alkoholu bylo zahá-
jeno také se třemi pracovníky provozoven, neboť
by v jejich případě by to podle zákona mohlo
ohrozit zdraví lidí. Na další kontrolu vyrazili
strážníci 29. června od 19 hodin do 7. hodiny 30.

června. Téma bylo stejné. Tentokrát zkontrolova-
li pět restaurací, kde však žádné závady nezjistili.

Ve třech případech ale podali návrh na zahá-
jení správního řízení pro podezření z prodání
alkoholu mladistvým (16 let a 17 let), v němž
figuroval prodavač obchodu. V dalším případě
podali návrh na zahájení správního řízení pro
podezření z podání alkoholu sedmnáctiletému
mladíkovi stejně starým vrstevníkem.

Odboru sociálních věcí Úřadu městské části
Praha 11 předali celkem 11 případů, kdy alko-
holu holdovali mladiství. ◗

Josef Škvor

Strážníci a policisté kontrolovali,
zda mladiství nepijí alkohol

Před koncem školního roku strážníci zaměřili kontrolu na podává-
ní alkoholu mladistvým. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Městské policii pomáhala při kontrole
Policie České republiky. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Ze statistiky Obvodního
ředitelství Městské policie
Praha 11 za 1. pololetí
Za 1. pololetí roku 2007 strážníci zkontrolo-
vali na 5 938 osob. Přitom našli 19 celostátně
hledaných osob, 13 osob omezili na osobní svo-
bodě, 24 osob předvedli na Policii ČR. V osm-
nácti případech strážníci zajišťovali místo
trestného činu.
Lustrovali na 3 218 vozidel, z toho ve 3 přípa-
dech nalezli odcizené vozidlo, v 5 případech zji-
stili neoprávněné používání registrační značky.
Odhalili na 6 918 přestupků, z toho 598 pře-
stupků spáchaných ve veřejném pořádku, za ně
bylo uloženo 2 639 pokut, odhalili na 106
vraků a 36 neoprávněných skládek, provedli
2 039 kontrol restauračních zařízení.

Zkontrolovali 283 majitelů psů, z toho v 6
případech zjistili nezaevidování psa, ve 3 přípa-
dech znečišťování veřejného prostranství, rozda-
li 3 168 upozornění na povinnost odstraňovat
exkrementy. ◗

UPOZORNĚNÍ!
Pokud se na Jižním Městě dostanete

do problémů a potřebujete
kontaktovat městskou policii, volejte

přímou linku operačního střediska
v ulici U Přehrady číslo 267 912 348
nebo známou tísňovou linku 156.
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Kompletní rekonstrukce domů pro handica-
pované občany v Petýrkově ulici úspěšně

pokračovala i v prázdninových dnech.
Chceme-li být konkrétnější, jedná se o celko-

vou revitalizaci objektu, který tvoří dva monob-
loky spojené lávkou, a přilehlá garážová stání.
Domy byly cíleně postaveny pro postižené obča-
ny a právě tato skutečnost sebou nese specifické
požadavky na celou rekonstrukci, která počítá
jak s vnějšími, tak i s vnitřními úpravami.

K tomuto tématu nám poskytl informace
jednatel společnosti Vltavín Holding, s. r. o.
Viktor Dvořák, která stavbu provádí. „Při
rekonstrukci celého obvodového pláště obytné-
ho bloku byla vyměněna zbývající část starých
oken za plastová a kompletně se opravují lodžie.
Modernizace se týká také rozvodů elektroinsta-
lace a monitorovacího systému,“ řekl Dvořák.

Po počátečních obavách některých nájemní-
ků z možných problémů v průběhu stavby se
ukázalo, že byly zcela zbytečné. „Hlučnější
práce děláme během pracovního týdne a nála-
da nájemníků je i přes momentálně ztížené
podmínky optimistická,“ uvedl stavbyvedoucí
Zdeněk Šibl. Před začátkem stavby se navíc
podařilo vyřešit vedení kabelových rozvodů tak,
aby obyvatelé mohli sledovat televizní vysílání
i v průběhu rekonstrukce.

Stavební společnost přislíbila dokončení
prací do 22. prosince 2007. Pro nájemníky je
to určitě optimistická vize, která slibuje prožití
Vánoc v novém a hlavně klidném prostředí.

Tato stavba je letos největší investicí měst-
ské části do regenerace bytových domů a zcela
určitě přinese našim handicapovaným obča-
nům možnost bezpečnějšího, modernějšího
a hlavně kvalitnějšího života. ◗

Dana Foučková

Regenerace domů v Petýrkově ulici:
firma slíbila, že do Vánoc bude hotovo

Podnikáte na území hlavního města a máte
zájem dovědět se o nejnovějších trendech

v podnikání s tou kterou zemí? Potom se obrať-
te na Hospodářskou komoru hlavního města
Prahy (HKP), která realizuje projekt JPD 3
EuroChamber Praha.

V rámci projektu se konají mimo jiné téma-
ticky zaměřené workshopy a poradenská setká-
ní, která poskytují pražským podnikatelům
cenné rady o podnikání v konkrétních destina-
cích. Od začátku projektu se uskutečnily
workshopy např. na téma česko-ruský obchod
a jeho financování, Čína – více než obchodní
partner pro import spotřebního zboží, Podni-
kání na Ukrajině a mnohé další.

V současnosti plánuje nositel projektu –
Hospodářská komora hlavního města Prahy –
se svým partnerem ČBL komorou další works-
hop zaměřený na nové možnosti finanční,
obchodní a investiční spolupráce mezi ČR
a Lucemburskem.

Lucembursko je zemí, která patří v Evropě
k ekonomické špičce. Pro české podnikatele
není Lucembursko zatím příliš známou ekono-
mickou destinací, i když nabízí uplatnění
výrobků a služeb mezi nejmovitějšími spotřebi-
teli v Evropě.

Podrobné informace o lucemburském trhu
mohou pražští podnikatelé získat 1. října 2007
v prostorách HKP. Další informace o worksho-

pu najdete na webových stránkách
www.hkp.cz/zahranici, popřípadě vám je
poskytne manažer projektu Ing. Petr Petřík
(tel.: 224 818 197, e-mail: petrik@hkp.cz).

Dalšími plánovanými akcemi ve druhém
pololetí 2007 budou workshopy zaměřené na
obchodní příležitosti v ekonomicky velmi
zajímavých teritoriích jako jsou Turecko či
Indie.

Pražské firmy mohou výhody projektu vyu-
žít zcela zdarma, projekt EuroChamber Praha
je financován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR. ◗

Ing. Petr Petřík,
Hospodářská komora hlavního města Prahy

Projekt EuroChamber Praha

Můžete získat cenné rady pro podnikání

Viktor Dvořák, jednatel společnosti Vltavín
Holding. FOTO: VLTAVÍN HOLDING

Kromě pláště budov se kompletně opravují
i lodžie. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Lípy stříbrné rostoucí v místě budoucí
výstavby tzv. Obytného souboru Milíčov,

při jižní části Novomeského ulice, budou
v dospělosti stromy téměř až 30 metrů vysoké,
s korunou široce kuželovitou, s krásnými, vel-
kými, okrouhle srdčitými listy. V městském
a průmyslovém prostředí patří k nejodolnější-
mu druhu lip.

Kvůli k jejich vysoké funkční a estetické
hodnotě požadoval odbor životního prostředí
Úřadu městské části Praha 11 jejich zachová-
ní v lokalitě budoucí zástavby. Vzhledem
k současnému vedení tras inženýrských sítí
a úpravě komunikace to však nebylo možné.
Zdejší odbor proto stavebníkovi, kterým je
společnost Skanska Program Domov, s. r. o.,
uložil přesazení osmi stromů, u nichž je po
předcházející úpravě ještě naděje na úspěšné
přesazení.

S přípravou přesazení se začalo v březnu
letošního roku, obrytím kořenového systému.
Účelem je přimět strom k tvorbě funkčně
bohatšího kořenového systému, ve kterém
převažují drobné kořínky, které jsou zejména
v době po přesazení pro život stromu rozho-
dující.

Avšak příprava a přesazení takto vzrostlých
stromů je dlouhodobá, technicky a finančně

náročná operace s těžko předvídatelným výsled-
kem. Výsledek je přímo závislý na preciznosti
přípravy, vlastní technologii přesazení a v nepo-
slední řadě na průběhu aktuálních klimatic-
kých podmínek, zejména v době přesazení
i v období po přesazení.

Věřme, že stavebník dostojí závazkům a stro-
my operaci přežijí a budou tak i nadále chloubou
nového stanoviště, kterým bude travnatá plocha,
směrem k vnitrobloku Stříbrského ulice. ◗

Ing. Michal Vyskočil,
odbor životního prostředí

Lípy stříbrné budou přesazeny k vnitrobloku Stříbrského ulice. FOTO: MICHAL VYSKOČIL

Stříbrné lípy čeká přesazení

Městská část zahájila v srpnu deratizaci
objektů, které má ve svém vlastnictví.

Aby byla tato činnost úspěšná na co největší
ploše Prahy 11, vyzvala majitele ostatních
domů, aby se připojili. V dnešním Klíči tuto
výzvu proto otiskujeme.

Vzhledem ke zvýšenému výskytu myšovi-
tých hlodavců na území Jižního Města si vás
dovolujeme upozornit, že každý vlastník nemo-
vitosti, tj. i vlastník nespecifikovaného pozem-
ku v sousedství, je povinen dodržovat
ustanovení § 55 až § 58 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, která pojedná-
vají mimo jiné i o povinnosti, postupu a zajiš-
tění ochranné deratizace při zvýšeném výskytu
potkanů.

V souladu s ustanovením § 57 zmíněného
zákona uvolnil Magistrát hlavního města Prahy
v letošním roce finanční prostředky na cyklic-
kou deratizaci v objektech a na plochách, jichž
je majitelem, a dále v přilehlých prostorách a na
kanalizační síti. Akce začala v měsíci dubnu,
ukončení se předpokládá k 31. říjnu 2007.

Deratizace je prováděna odborně způsobi-
lou firmou, která používá schválené přípravky
a postupuje podle standardní metodiky speciál-
ní ochranné deratizace. Postup prací při derati-
zaci kontrolují pracovníci Hygienické stanice
hl. m. Prahy.

Deratizace objektů ve vlastnictví městské
části bude zahájena počátkem měsíce srpna a za

účelem maximální úspěšnosti celé akce vyzývá-
me též všechny majitele ostatních bytových
objektů k co největší součinnosti při jejím pro-
vádění, včetně odstraňování zdrojů potravy
v okolí kontejnerových stání a likvidaci míst
vhodných pro hnízdění potkanů. Těmto hlo-
davcům poskytují úkryty a přispívají k vytváře-
ní kolonií zejména různé skládky
a neudržované pozemky.

Žádáme vás o provedení deratizace v objek-
tech ve vašem vlastnictví či správě tak, aby akce
měla celoplošný charakter a tudíž co největší
účinnost.

Za tímto účelemkontaktujte přímo firmuSys-
tems UAU, Ke Kálku 81, 143 00 Praha 4-Cho-
lupice (tel./fax: 261 910 684, mobil: 602
329 275 nebo 603 550 881, e-mail:
uau@uau.cz) a zároveň informujte též Hygie-
nickou stanici hl. města Prahy, Němčická ul.
8/1112, 142 00 Praha 4, tel.: 241 010 333,
která vám doporučí další postup.

Bližší informace poskytne také odbor život-
ního prostředí Úřadu městské části Praha 11 na
tel.: 267 902 331, který však není příslušným
orgánem státní správy v ochraně veřejného
zdraví a nemůže vykonávat dozor nad dodržo-
váním uvedených ustanovení zákona. ◗

Luděk Zítka,
zástupce starosty MČ Praha 11

Jak se zbavit myšovitých hlodavců?Američtí studenti
uklízeli na Opatově
Neobvyklá úklidová akce se uskutečnila

v pondělí 23. července u stanice metra
Opatov. Američtí studenti – dobrovolníci,
kteří byli v České republice na několikadenní
návštěvě, se chopili igelitových pytlů, které pro
ně připravila městská část Praha 11, a uklízeli
nepořádek v okolí stanice metra. To se během
odpoledne podařilo zcela vyčistit od odpadků
a nedopalků. Iniciátorem akce bylo sdružení
Pražské fórum, jehož zakladatelem je Marek
Fajfr. Studenti v následujících dnech posekali
zahradu v mateřských školkách v Šeberově.
Aby nezůstalo je u práce, o víkendu vystoupi-
li s hip hopovým a baletním repertoárem
v šeberovském kostele. Na závěr své návštěvy
měli možnost navštívit i jeden z koncertů fes-
tivalu Tóny Chodovské tvrze. ◗

Dana Foučková, foto: autorka
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Vzhledem k tomu, že se na Úřad městské
části Praha 11 obracejí občané s častými

dotazy co s nalezenými zvířaty (ať zdravými či
poraněnými), poskytujeme vám následující
informace.

■ Co mám udělat, když najdu opuště-
né, nebo evidentně zatoulané zvíře
(psa, kočku)?

• volejte útulek Magistrátu hl. města Prahy:
Útulek pro opuštěná zvířata v Troji pro
psy, Troja, V Zámcích 56, Praha 8, tel.:
233 554 242, 283 011 711,

• pro kočky – Útulek pro opuštěná zvířata,
Dolnoměcholupská 58, Praha 10, tel.:
272 701 819, 272 705 656,

• volejte Městskou policii hl. města Prahy:
tel.: 156,

• volejte odchytovou službu Lary pro Prahu
a Střední Čechy, tel.: 605 189 844,
odchyt psů za úplatu, v provozu 24 hodin
denně, e-mail: odchyt.lary@seznam.cz,

• obraťte se na Pražský spolek ochránců zví-
řat Pujmanové 1219/8, Praha 4, tel.: 241
731 609, e-mail: psoz@seznam.cz, odchyt
psů za úplatu, kastrace a vakcinace koček,

• obraťte se na Azyl pro opuštěná zvířata, pí
Jaroslava Kladivová, U soutoku 10, 140 00
Praha 4, tel.: 603 932 930, záchytná stani-
ce určená pouze pro malá plemena psů,

• tuto skutečnost můžete nahlásit v pracov-
ních dnech i odboru životního prostředí
Úřadu městské části Praha 11, Vidimova
1324-1325, tel.: 267 902 331.

■ Co mám udělat, když se mi ztratí
nebo zatoulá pes či kočka?

• volejte útulek Magistrátu hl. města Prahy:
Útulek pro opuštěná zvířata v Troji pro
psy, Troja, V Zámcích 56, Praha 8, tel.:
233 554 242, 283 011 711,

• pro kočky – Útulek pro opuštěná zvířata,
Dolnoměcholupská 58, Praha 10, tel.:
272 701 819, 272 705 656,

• tuto skutečnost můžete v pracovních
dnech nahlásit i odboru životního prostře-
dí Úřadu městské části Praha 11, Vidimo-
va 1324–1325, tel.: 267 902 331, popř.
městské policii na tel.: 156.

■ Co mám udělat, když najdu zraněnou
nebo týranou kočku?

• obraťte se na Útulek pro opuštěná zvířata,
Dolnoměcholupská 58, Praha 10, tel.:
272 701 819, 272 705 656,

• obraťte se na Sdružení na ochranu zvířat
v Krajní nouzi – Sdružení na ochranu zví-
řat v krajní nouzi pečuje pouze o zraněné
a týrané kočky, Na pláni 31, 150 00 Praha
5, tel.: 246 024 181, pí Petra Soběslavská,

• tuto skutečnost můžete v pracovních
dnech nahlásit i odboru životního prostře-
dí Úřadu městské části Praha 11, Vidimo-
va 1324–1325, tel.: 267 902 331, popř.
městské policii, tel.: 156.

■ Co mám udělat, když najdu zraněné
zvíře?

• obraťte se na Český svaz ochránců přírody
– Stanice pro handicapované živočichy,
Mezi Rolemi, 158 00 Praha 5, pí Věra
Aladzasová-Přibylová, tel: 602 205 070, e-
mail: csop@ecn.cz, www.zs.praha.zde.cz.

■ Co mám udělat, když najdu zraněné-
ho ježka?

• obraťte se na Záchrannou stanici pro nale-
zené ježky Všeradice 66, tel.:
311 684 185, 732 739 884, pí Dvorská.

■ Co mám udělat, když najdu zraněné-
ho netopýra?

• obraťte se na sdružení Netopýr v nouzi,
pomoc, odchyt poradenství ZO 11/30
Nyctalus Jasmínová 2665, 106 00 Praha
10, tel.: 607 642 634, 732 649 394, e-
mail: nyctalus@email.cz, www.nyctalus.cz.

■ Co mám udělat, když najdu zraněné-
ho dravce nebo sovu?

• obraťte se na záchrannou stanici Merlin -
záchranná stanice specializovaná na dravé
ptáky a sovy, tel: 605 868 333 Petr Kolo-
mazník, tel: 603 984 805 Michal Procház-
ka, e-mail: dravci.merlin@seznam.cz,
http://dravci-sovy.hyperlink.cz.

■ Co mám udělat, když najdu zraněné-
ho rorýse?

• obraťte se na Českou inspekci životního
prostředí, Dělnická 12, 170 00 Praha 7,
tel.: 266 793 370, e-mail:
public@ph.cizp.cz, info@ph.cizp.cz, Karel
Kerouš, tel.: 266 793 379, e-mail:
kerous@ph.cizp.cz.

■ Co mám udělat, když zjistím nadměr-
ný výskyt myšovitých hlodavců
(potkanů)? Kam ho mám nahlásit?

• obraťte se na Hygienickou stanici hl.
města Prahy, Němčická 8, Praha 4, tel.:
241 010 333 (MUDr. Turková), která se
touto problematikou zabývá, nebo v pra-
covních dnech na odbor životního prostře-
dí Úřadu městské části Praha 11, tel.: 267
902 331, který tuto informaci předá hygi-
enické stanici hl. města Prahy.

■ Co mám udělat, když uvidím,
že někdo zjevně týrá zvíře?

• při podezření na týrání zvířat se obraťte na
Městskou veterinární správu v Praze, Na
Kozačce 2, Praha 2, tel.: 222 512 496. Týrá-
ní zvířat je zakázáno zákonem č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Pokud se
stanete svědky týrání, je vaší povinností tuto
skutečnost oznámit. Pokud je nutný oka-
mžitý zásah, volejte městskou policii na tel.:
156, v ostatních případech kontaktujte
v pracovních dnech odbor životního pro-
středí Úřadu městské části Praha 11, Vidi-
mova 1324–1325, tel.: 267 902 331.

■ Co mám udělat, když najdu poraněné
či mrtvé zvíře?

• na mrtvé, poraněné nebo podivně se cho-
vající zvíře nikdy nesahejte. Obraťte se na
Městskou veterinární správu, Na Kozačce
3, Praha 2, tel.: 222 512 496, příp. v pra-
covních dnech na odbor životního prostře-
dí Úřadu městské části Praha 11,
Vidimova 1324–1325, tel.: 267 902 331.

■ Může pes při venčení volně pobíhat?

• volné pobíhání psů ve veřejné zeleni je
upraveno obecně závaznou vyhláškou hl.
města Prahy o ochraně veřejné zeleně,
která volné pobíhání psů ve veřejné zeleni
zakazuje. Se psy je rovněž zakázáno vstu-
povat na dětská hřiště a pískoviště. Dohled
nad dodržováním výše uvedených zákazů
zajišťuje městská policie.

■ Jsem povinen uklidit po svém psu?

• povinnost uklízet psí exkrementy plyne
z obecně závazné vyhlášky o čistotě na
území hl. města Prahy, která zakazuje jaké-
koliv znečišťování veřejného prostranství
a uvádí, že každý je povinen neprodleně
odstranit znečištění veřejného prostranství,
které způsobil. Porušení výše uvedených
ustanovení postihuje městská policie.
Pokud se vám nelíbí, že majitel po svém
psu neuklízí, obraťte se na městskou poli-
cii Prahy 11. Kontakt na její jednotlivé
příslušníky je k dispozici v Informačních
centrech městské části.

■ Je majitel psa povinen předvést zvíře
k očkování proti vzteklině?

• zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
stanoví chovateli povinnost předvést zvíře
ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy
jedou za rok k očkování proti vzteklině,
uchovávat doklad o tomto očkování po
dobu nejméně 1 roku a na požádání jej
předložit orgánům vykonávajícím státní
veterinární dozor. Chovatel je povinen
zvíře, které poranilo člověka, předvést
k veterinárnímu vyšetření a poraněnému
ve lhůtě 48 hodin předat potvrzení o plat-
nosti očkování psa proti vzteklině. ◗

Ing. Eva Štampachová, zástupkyně starosty

Co mám dělat když… ?

V případě, že najdete zraněného netopýra,
obraťte se na sdružení Netopýr v nouzi.

FOTO: NYCTALUS



Fasáda ZŠ Chodov byla opravena v rámci reklamačního řízení. FOTO: JOSEF ŠKVOR
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Mnoho lidí se ptá, proč se po roce opět opra-
vuje fasáda ZŠ Chodov. Odpověď je jed-

noduchá. Loňská fasáda byla provedena
nekvalitně a v rámci reklamačního řízení se hle-
dalo řešení, jak chyby odstranit. Vzhledem
k tomu, že jedním z nedostatků byla velká
nerovnost fasády a zároveň se objevil energetic-
ký audit, který doporučoval školu zateplit, nabí-
zelo se elegantní řešení, jak odstranit závady

a zároveň školu zateplit. I cenová nabídka byla
zajímavá, a tak během letošních prázdnin dosta-
la ZŠ Chodov definitivní kabát, jehož přidanou
hodnotou jsou podstatně kvalitnější tepelně izo-
lační vlastnosti. Stavební firma navíc zdarma
odstraní několik nevzhledných a nepoužívaných
provizorních staveb na zahradě školy a provede
terénní úpravy plochy, na které stály. ◗

Jan Meixner

O pouhých čtrnáct bodů uteklo družstvu
ZŠ Campanus krátce před prázdninami

třetí místo v republikovém finále letošní Kin-
deriády. V historii účasti školy je to druhé nej-
lepší umístění. Stříbrná ze zářijového pražského
kola – ZŠ Jitřní, byla na Slavii šestá a potvrdi-
la tak výborné místění pražských škol.

Musíme ocenit sportovní rozvahu, kterou
zachoval Karel Pusch, žák druhé třídy, jehož běh
byl odložen. Přesto v čase 9,65 s doběhl jako
čtvrtý. Za druhačky soutěžila Petra Nováková, ta
si výkonem 184 cm „vyskákala“ 5. místo.

Mezi třeťačkami zazářila Hanka Prášková,
zvítězila v běhu na 60 m. Čas 9,34 s byl nejlep-
ším časem této kategorie. Patrik Baroch mezi
chlapci skončil na 10. místě. Další zlato, opět
v běhu na 60 m, přinesl čas 9,27 s Terezy Hous-
kové. Terezka byla nejrychlejším členem týmu!
Ricci Cavaliere zaběhl šedesátku za 9,81 s.

Přesto, že běh byl nejsilnější stránkou druž-
stva, dokázalaMonika Krejčí získat 2. místo i ve
skoku do dálky – skočila 408 cm. Pro Josefa
Nováka jen o tři cm kratší skok však mezi
chlapci znamenal až jedenácté místo.

Pochválit musíme naší štafetu, která časem
36,47 s obsadila 6. místo v celkovém pořadí. ◗

Olga Sejkotová, Barbora Svozilová

Kdy budou mít děti
ve školním roce
2007/2008 prázdniny?
Období školního vyučování ve školním

roce 2007/2008 začne ve všech základ-
ních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v pon-
dělí 3. září 2007. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna
2008. Vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 27. června 2008.
■ Podzimní prázdniny – čtvrtek 25. října
a pátek 26. října 2007.

■ Vánoční prázdniny – sobota 22. prosince
2007 a skončí ve středu 2. ledna 2008.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008.

■ Jednodenní pololetní prázdniny – pátek
1. února 2008.

■ Týdenní jarní prázdniny (Praha 1–5)
od pondělí 18. 2. do pátku 22. 2. 2008.
Vyučování začíná v pondělí 25. 2.

■ Týdenní jarní prázdniny (Praha 6–10)
od pondělí 25. února do pátku 29. února
2008. Vyučování začíná v pondělí 3. března.

■ Velikonoční prázdniny – čtvrtek 20.
března a pátek 21. března 2008.

■ Hlavní prázdniny – od pondělí 30. červ-
na do neděle 31. srpna 2008.
Vyučování ve školním roce 2008/2009

začne v pondělí 1. září 2008.

Proč je kolem ZŠ Chodov opět lešení?

Základní škola Campanus obsadila
v republikovém finále Kinderiády 4. místo

Úspěšné družstvo ZŠ Campanus. FOTO: ZŠ CAMPANUS
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V červnu se konaly v ZŠ Ke Kateřinkám dvě
velké sportovní akce. Ve středu 6. června

se každý žák těšil do školy. V ten den se totiž
v naší škole nikdo neučil. Celé dopoledne pat-
řilo sportovnímu dni. Zúčastnili se ho žáci 1. až
8. tříd. Vytvořili smíšená družstva po osmi čle-
nech, po jednom z každého ročníku. Celkem
66 družstev soutěžilo ve 20 netradičních discip-
línách. Žáci devátých tříd měli na starost spo-
lečně s učiteli jednotlivá stanoviště. Na závěr
dopoledne byly sečteny získané body a vyhláše-
na nejlepší družstva. Ta byla odměněna medai-
lemi. Odměnu za snahu však získal každý
soutěžící.

Druhou velkou akcí bylo sportovní klání
rodinných týmů. Jeho účelem bylo zapojit co
nejvíce rodičů do dění školy. Soutěž se konala
14. června v odpoledních hodinách na školním
hřišti.

Protože se jednalo o novou akci, organizá-
toři se obávali, zdali se akce setká se zájmem.
Již během první hodiny se zaregistrovalo 80
rodinných týmů, a tak se obavy organizátorů
rozptýlily.

Týmy složené z rodičů, prarodičů, souro-
zenců a žáků soutěžily v řadě disciplín, jako
je například: žabí skok, odhoď granát, skáká-
ní sem a tam, turbo hod, prchající klokan,
fotbalové vhazování, tornádo, sprint, nohy
v plamenech a terč. Na hřišti vládla bojovná

a sportovní nálada. Počasí všem přálo, pouze
v závěru večera se přehnal déšť. Každý soutě-
žící byl odměněn hodnotnou cenou. Na
jejich zakoupení škola obdržela grant od
městské části Prahy 11. Přispěl i Klub přátel
školy.

Za zdárný průběh obou akcí patří dík paní
učitelce Mošnové a ostatním pedagogům
a žákům, kteří jí pomáhali. Sportovní klání
bylo příjemným rozloučením se školním rokem
2006/2007. ◗

Věra Horáková, ZŠ Ke Kateřinkám

Skvělý a přátelský tým ve složení Klára Hou-
bová, Lucka Kratochvílová, Terka Havrdo-

vá, Helča Fuxová, Jitka Mejstříková a Marťa
Kaltounková se za doprovodu pana ředitele
a pana učitele Tůmy vydal na dlouhou, ale neú-
mornou cestu do Opavy. Přestože naším úko-
lem bylo bojovat a tvrdě se vypracovat na co
nejlepší pozici, braly jsme asi tento výlet jako
odměnu za naší snahu tady v Praze, kde jsme
po postupu do krajského kola získaly prvenství
na Kotlářce v Dejvicích.

Do Opavy jsme se dopravily vlakem. Po pří-
jezdu jsme byly k „velkému potěšení našich
šéfů“ ubytovány, jako jediné dívky, na ubytovnu
přeplněnou chlapeckými týmy. Večer jsme pro-
braly strategii a s velkým i menším nadšením
ulehly na kutě. Ráno jsme se s nervozitou
v žaludku dopravily na stadion, kde jsme měly
podat nejlepší výkony. A taky jsme podaly.
Padlo mnoho osobních rekordů, snažily jsme se,
seč nám síly stačily a pouze dva dívčí týmy byly
lepší než my. Umístily jsme se na 3. místě,
dostaly vzácný a krásný pohár a medaile. A tak
jsme unavené, ale šťastné utíkaly na vlak. Neplá-
novaně jsme dokonce stihly ještě ten dřívější, ve
kterém s námi až do Prahy nejel nikdo jiný, než
kluci ze ZŠ Chodovické, kteří také reprezento-
vali Prahu. Oni se sice na medailové pozice
nedostali (13. místo je taky krásné), ale účast je
důležitá. A tak jsme s příjemnými pocity a za
pohodové konverzace dorazily do naší staré
dobré Prahy a myslím, že jsme usínaly s hrdostí.
A za to vše vděčíme nejen našim tělům, ale také
panu učiteli, který nás skvěle celé roky trénoval,
a neméně panu řediteli, jehož psychická podpo-
ra nejen při osmistovce nás vybičovala a bez kte-
rého by to zkrátka nešlo. ◗

Jitka Mejstříková

Novinkou byla soutěž rodinných týmů

Obavy organizátorů se nenaplnily. O soutěž rodinných týmů byl nečekaný zájem.
FOTO: VĚRA HORÁKOVÁ

ZŠ Campanus: 3. místo v republikovém
finále atletického čtyřboje

Bronzové medailistky z republikového finá-
le čtyřboje. FOTO: JITKA MEJSTŘÍKOVÁ

Vážení spoluobčané,
pokud naleznete na území Prahy 11 odhoze-
nou injekční stříkačku, volejte, prosím,
ihned na následující telefonní čísla:
■ 267 902 137 – Tereza Zoubková – protid-
rogová koordinátorka ÚMČ Praha 11,

■ 721 240 191 – Tomáš Hajný, terénní pra-
covník o. s. ESET-HELP.
Se stříkačkou nemanipulujte ani ji nevy-

hazujte do koše či popelnice! Zajistíme její
odborný sběr i likvidaci. Děkujeme! ◗

Tereza Zoubková

Regenerace
mateřských škol
Na počátku prázdnin začala rozsáhlá rekon-

strukce budov mateřských škol. Vyměňova-
la se původní okna za plastová, zateplovaly se
fasády a střechy. Do těchto rekonstrukcí je zahr-
nuta i příprava pro kamerový systém a elektronic-
ký zabezpečovací systém. Do začátku školního
roku bude dokončena regenerace prostor, s nimiž
přijdou žáci přímo do styku, ostatní práce skon-
čí nejpozději v říjnu. Náklady se pohybují kolem
170 milionů korun. Kromě toho se také kom-
pletně rekonstruuje pavilon tělocvičen ZŠ Men-
delova za 38,2 milionu korun. / fš
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NABÍDKA
volných pracovních míst:

Městská část Praha 11, zastoupená
tajemnicí Úřadu městské části Praha

11 vyhlásila v souladu se zákonem č. 312/
2002 Sb., o úřednících územních samos-
právných celků a o změně některých záko-
nů, v platném znění, tato výběrová řízení na
obsazení pracovního místa:

■ dne 20. 8. 2007 výběrové řízení na obsa-
zení pracovního místa

vedoucí oddělení územního
plánování v odboru územního rozvoje

platové zařazení: 10. platová třída
požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělá-
ní – bakalářský nebo magisterský studijní
program technického směru (fakulta archi-
tektury výhodou)
lhůta pro podání přihlášky do výběrového
řízení: do 19. 9. 2007

■ dne 20. 8. 2007 výběrové řízení na obsa-
zení pracovního místa

samostatný odborný referent
v oddělení regenerace Jižního
Města odboru územního rozvoje

platové zařazení: 9. platová třída
požadované vzdělání: vysokoškolské – baka-
lářský nebo magisterský studijní program
technického směru (fakulta stavební nebo
fakulta architektury)
lhůta pro podání přihlášky do výběrového
řízení: do 19. 9. 2007

Kompletní texty výše uvedených vyhláše-
ných výběrových řízení, které vám poskyt-
nou bližší informace o pracovním místu,
požadavcích na uchazeče, nutných náležitos-
tech přihlášky, taxativně vymezených dokla-
dech, které je potřeba přiložit k přihlášce do
výběrového řízení, adrese a lhůtě, dokdy je
nutné přihlášku s doklady odevzdat, jsou
zveřejněny na:
■ úřední desce MČ Praha 11 – Vidimova
1324, Praha 4 a Ocelíkova 672, Praha 4

■ internetové adrese: www.praha 11.cz (rub-
rika Úřední deska, volná místa), kde je
možné vytisknout i formulář přihlášky do
výběrového řízení a tiskopis čestného pro-
hlášení k lustračnímu osvědčení (dokláda-
jí uchazeči pouze v případě výběrového
řízení – vedoucí oddělení územního plá-
nování v odboru územního rozvoje,
s výjimkou osob narozených po 1. prosin-
ci 1971)

■ informačních vývěskách MČ Praha 11 ve
stanicích metra Háje, Opatov, Chodov,
Roztyly

■ bližší informace je možné získat i v perso-
nálním oddělení, tel.: 267 902 203,
e-mail: pristasovao@p11.mepnet.cz

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy připra-
vil ve spolupráci s Úřadem práce a pod-

porou Evropského sociálního fondu projekt
Příprava lektorů volnočasových aktivit pro
děti a mládež. Jedná se o rekvalifikační kurz
pro osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo
ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností se
středoškolským vzděláním ukončeným matu-
ritou.

Podmínkou jsou dále odborné znalosti
a dovednosti v některé oblasti volnočasových
aktivit (modelářství, chovatelství a pěstitelství,
výtvarné obory, rukodělné práce, sportovní
aktivity, vzdělávací aktivity) a rysy osobnosti
vhodné pro práci s dětmi a mládeží.

Naším projektem chceme napomoci řešení
problému nezaměstnanosti. Po absolvování
tohoto kurzu budou uchazeči a zájemci o práci
moci najít uplatnění ve střediscích volného

času neboli domech dětí a mládeže, školních
klubech nebo nestátních neziskových organi-
zacích.

Výběr účastníků bude probíhat kontinuálně
a ukončen bude 28. února 2008. Pro celý pro-
jekt je navrženo šest běhů, z nichž každý potr-
vá cca tři měsíce v osmi týdenních
soustředěních, kde se bude střídat teoretická
výuka s praxí. Celková délka je 200 hodin.

V pořadí již čtvrtý běh zahájíme v říjnu
2007 a přihlásit se na něj můžete 17. září 2007
v 10 hod. v budově Karlínského Spektra DDM
hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8.

Zveme vás k účasti na našem vzdělávacím
programu a těšíme se na spolupráci s vámi. Pro
bližší informace volejte na tel. 222 333 830 pí
Drábkové. ◗

Ing. Mgr. Libor Bezděk,
ředitel DDM hl. m. Prahy

Další možnost pro nezaměstnané

Nezajímavá asfaltová plocha v blízkosti
Konstantinovy ulice na Jižním Městě,

která ani v nejmenším nesplňovala nároky pro
sportovní aktivity, se během letních prázdnin
mění v nové moderní fotbalové hřiště s povr-
chem umělé trávy třetí generace. Projekt zajiš-
ťuje z finančních prostředků Městské části
Praha 11 firma TOMS.

„Rekonstrukce této plochy a bezprostřední
blízkost dětského hřiště pomyslně spojí oba
celky a vznikne tak prostor, který se stane vyhle-
dávaným místem mimoškolních aktivit,“ uved-
la Eva Štampachová, místostarostka Prahy 11
pro životní prostředí a sport.

V letošním roce bude kromě tohoto místa
postaveno a opraveno šest dětských herních
hřišť pro děti ve věku od dvou do deseti let,
které odpovídají platné legislativě a bezpečnost-
ním normám. „Celkový počet nových hřišť na
území Jižního Města tak dosáhne čísla 56,“
dodala Štampachová. V dalších letech se bude
s rekonstrukcemi pokračovat až na počet 65
hřišť ve vnitroblocích. Kromě toho vznikne
jedno hřiště v novém Chodovském parku
a další dvě v Centrálním parku. ◗

Dana Foučková

Okolí Konstantinovy ulice se mění

Prolézačka ve tvaru kužele zpříjemní dětem
pobyt na hřišti. FOTO: JOSEF ŠKVOR

DOMOV DŮCHODCŮ PRAHA 4-HÁJE PŘIJME PRACOVNÍKY
• fyzioterapeuta/fyzioterapeutku s odbornou způsobilostí, bezúhonnost
• pracovníka sociální péče v přímé obslužné péči, minimální vzdělání střední

odborné, akreditovaný kvalifikační kurz dle zákona č. 108/2006 Sb.,
bezúhonného. Možné i pro sanitáře/sanitářku s praxí v oboru sociální péče,

• technika na poloviční úvazek – vzdělání ÚSO technického směru, znalost
zákona o veřejných zakázkách, praxe 2 roky, bezúhonnost,

• sociální pracovnici na dobu určitou – vzdělání příslušného směru, znalost
zákona o sociálních službách, bezúhonnost.

Nástup možný ihned, nebo dle dohody. Osobní jednání vítáno.
Bližší informace lze získat na tel. 271 198 409, 271 198 505.
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Léto jako období školních i divadelních
prázdnin bývá obvykle považováno za dobu

společenského a kulturního útlumu. Avšak kul-
tura v Praze 11 letos v létě rozhodně v útlumu
nebyla. Spíš naopak. Zájem radnice na rozšíře-
ní příležitostí ke kulturnímu vyžití obyvatel
Prahy 11 vyústil ve vytvoření obecně prospěšné
společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO,
která bude od září kulturní akce v městské části
organizovat a pořádat.

Alespoň zpočátku, do konce tohoto roku, se
zaměří hlavní aktivity této o. p. s. na dva kul-
turní domy městské části, Chodovskou tvrz
a KC Zahrada. V budoucnu by ale o. p. s.
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO měla působit
mnohem šířeji a organizovat kulturní a spole-
čenské akce po celé městské části. Návštěvníci
Chodovské tvrze i centra Zahrada se ale nemu-
sejí o existenci zastřešující organizace vůbec sta-
rat. Obě kulturní střediska budou nadále
fungovat tak, jak jsou jejich věrní návštěvníci
zvyklí. Postupem času budou rozšiřovat svůj
kulturní program a další aktivity, což se pocho-
pitelně dozvíte i na tomto místě.

Chodovská tvrz i Kulturní centrum Zahra-
da sice spadají do pravomoci vedení nově
vzniklé o. p. s., oba objekty mají ale vlastní
umělecký a dramaturgický tým a budou fungo-
vat do jisté míry nezávisle na sobě. O plánech
a záměrech centra Zahrada hovoří jeho vedou-
cí Eliška Vinařová, já se zmíním o cílech a plá-
nech Chodovské tvrze.

Chodovská tvrz
– památka uprostřed sídliště
Chodovská tvrz si za léta svého fungování vydo-
byla pověst renomované koncertní a výstavní
síně a naším záměrem je tuto pověst dál budo-

vat a zvelebovat. Rádi bychom ale této pověsti
i něco přidali. Chodovská tvrz bude proto od
září fungovat ve třech rovinách. Tou první je
rozměr tvrze jako památkového objektu. Tuto
skutečnost vyplývající z unikátního stavebního
a historického významu objektu a jeho umístě-
ní v kontextu mnohem mladšího sídliště
bychom chtěli v nadcházejícím období více
akcentovat, soustředit pozornost obyvatel
Prahy 11 i návštěvníků z jiných městských částí
na tento architektonický klenot, a to zejména
řadou osvětových akcí, edicí populárně-nauč-
ných publikací a dalších propagačních předmě-
tů. Začínáme tím, že jsme naši milou malou
tvrz přihlásili do letošního ročníku Dnů Evrop-
ského dědictví, které se uskuteční od 8. do 16.
září. Chodovská tvrz bude při této akci veřej-
nosti přístupná během odpoledních hodin
k poznávací prohlídce zdarma.

Chodovská tvrz – oáza kultury
Jako koncertní síň a galerie bude Chodovská
tvrz fungovat i nadále. I přes řadu prostorových
a technických omezení spojených s památko-
vým charakterem objektu bychom rádi ve tvrzi
zavedli tradici večerních divadelních představe-
ní pro dospělé diváky. Tato omezení chceme
odstranit tím, že hodláme produkovat vlastní
divadelní inscenace „ušité na míru“ právě
zvláštnostem Chodovské tvrze. V letních měsí-
cích, což znamená od příštího roku, uvažujeme
o pořádání divadelních představení v exteriéru
tvrze, a to buď na nádvoří nebo v přilehlém
parku.

Omezené prostory koncertního sálu hodlá-
me nabídnout začínajícím i renomovaným lite-
rátům k pořádání besed a autorských čtení,
zájemce o výtvarnou či literární tvorbu zveme

k účasti na tvůrčích workshopech s profesionál-
ními tvůrci a dalšími osobnostmi.

Výstavní činnost bychom rádi rozšířili nad
rámec dosavadní prezentace soudobého české-
ho výtvarného umění. Výstavní síně tvrze by
v budoucnu měly představovat nejen obrazy,
grafiku či plastiky, ale také sběratelské předmě-
ty, historické exponáty či nejrůznější kuriozity.

Při pořádání hudebních, divadelních, lite-
rárních i výtvarných akcí budeme spolupraco-
vat s profesionály i amatéry, stejně jako se
studenty pražských i českých uměleckých škol.

Chodovská tvrz
– KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.
Poslední rovina fungování Chodovské tvrze je
novinkou, bude zde sídlit KULTURNÍ JIŽNÍ
MĚSTO, o. p. s. Budete-li mít tedy jakékoliv
připomínky a podněty ke stavu kultury
v Praze 11 nebo nápady, jak kultuře pomoci,
neváhejte a sem s nimi! Jsme otevřeni všem
dobrým (a koneckonců i všem ostatním)
nápadům a připomínkám. Vaše názory nás
zajímají, protože jsme tu přece především pro
vás, občany Prahy 11. ◗

Robert Blanda, zástupce ředitele
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.

a dramaturg Chodovské tvrze

Chodovská tvrz a KULTURNÍ
JIŽNÍ MĚSTO v nové sezoně

ROBERT BLANDA (1968)

Po absolvování Filozofické fakulty UK
v Praze (obory historie a dějiny umění)
pracoval v letech 1993–1998 jako „hrad-
ní“ zpravodaj ČTK, poté v letech
1998–2003 jako redaktor politického
oddělení deníku Právo. Od té doby při-
spívá externě do českých novin a časo-
pisů. Od roku 2005 působí na pražské
AMU jako metodik vědy a výzkumu.
Knižně vydal iniciační román Klíč
k oběma světům (Eminent, Praha 1998)
a futuristický cyberpunkový román Sar-
kofág v. 1.01 (Triton, Praha 2004). V roce
2006 uvedlo pražské Divadlo Na zábra-
dlí jeho hru Nám můžete věřit.

Chodovská tvrz začne od září fungovat pod novým vedením v rámci obecně prospěšné
společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO. FOTO: ARCHIV
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Všeobecná sportovní příprava, rozvoj
dovedností, motorika, fyzická příprava,

plavání, hry. Pro letošní rok počítáme se
vznikem nového týmu v kategorii přípravek
a mladších žáků. Na trénincích se zaměříme
na všeobecnou sportovní přípravu, rozvoj
dovedností, motoriky, fyzickou přípravu,
plavání, hry. Vše je vedeno zábavnou formou
tak, aby děti získaly k pohybu pozitivní
vztah, aby pro ně byl radostí a potřebou. Až

ve druhé fázi se budeme také věnovat lakro-
su.

Sport je pro děti zábava, ne povinnost vítě-
zit! Lakros je pro svoji nenáročnost, jednodu-
chá pravidla a bezkontaktní styl hry určen
především dětem. Je to zajímavá, napínavá
a velmi rychlá kolektivní hra. Hraje se v tělo-
cvičně s lakroskami a s gumovým míčkem.
Hrají proti sobě dvě družstva se čtyřmi hráči
v poli a jedním brankářem.

Tréninky:
■ZŠMendelova (hnědá škola) – úterý od 16.30
do 18 hod. a ve čtvrtek od 16 do 17 hod.

■ ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí – úterý od
16.30 do 18 hod.
Sraz je vždy 15 min. před začátkem ve

dvoře u tělocvičen.
Trenér oddíluMiroslav Vogl,

mob.: 605 527 836, e-mail: voglm@seznam.cz,
http://www.101sportovni.cz

Sokol Háje – Jižní
Město zahajuje cvičení

V novém školním roce 2007/2008 vás
opět srdečně zve do cvičení, které zahá-

jíme v úterý 11. září 2007.
Cvičíme v oddíle předškolních dětí (věk

3–6 let), 1x týdně v úterý od 17.00 do 18.00
hod. ve školní tělocvičně ZŠ Ke Kateřinkám
1400, v Praze 4-Chodově. Děti cvičí samo-
statně, bez rodičů. Cvičíme na nářadí, hra-
jeme hry, soutěžíme. Oddíl mladšího žactva
cvičí v úterý od 18.00 do 19.00 hod. a ve
čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod. V úterý cvi-
číme na nářadí, ve čtvrtek hrajeme florbal,
věnujeme se míčovým hrám a soutěžím.

Bližší podrobnosti o cvičení zájemcům
ochotně sdělí vedoucí oddílu, dále naši cvi-
čitelé před začátkem cvičení ve školní
tělocvičně. ◗
Kontakt – vedoucí oddílu: Ing. Petr Štefan,

e-mail: sokol.haje@seznam.cz

Lakrosový oddíl zve chlapce od 1. do 7. třídy
Tým Ontario – vítěz ligy do 13 let v ročníku 2006/2007. FOTO: JAKUB NOVÁČEK

Sportovní akademie nové generace SANG,
o. s., vás zve na náborové dny našich spor-

tovních a tanečních lekcí. Loňské září jsme
zahájili svou činnost a nyní již naše členská
základna čítá 150 členů.

V našem sídle ve Squash Pointu v ulici Květ-
nového vítězství můžete navštívit lekce dětské-
ho aerobiku, přípravky na sportovní aerobik,
popřípadě se můžete stát závodníkem ve spor-
tovním aerobiku v našem oddíle.

Velikou oblibu si u nás získalo i tancování,
proto se opět můžete těšit na lekce Street dance,
Funky, RnB a Hip Hop.

Lekce jsou rozděleny podle úrovně a proto
si každý najde tu svou.

Celý týden od 10. do 14. září budou všech-
ny naše lekce otevřené každému zájemci zdar-
ma, a to od 15 do 17 hodin. Těšit se na vás
budeme v areálu Squash Point v ulici Květno-
vého vítězství 938/79. ◗

Martin Dušek

Pořádáme nábor do lekcí aerobiku

Pokud máte zájem o aerobik, můžete si ho
přijít vyzkoušet. FOTO: SANG
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Po dlouhou dobu byl Chodov zemědělskou
obcí, avšak v polovině 20. století se postup-

ně přeměňoval na moderní pražské předměstí.
Rostoucí počet obyvatel, rozvoj řemesel,
obchodu a služeb si žádal přiblížit poštovní
a peněžní služby. Na jejich získání pro Chodov
se od 30. let minulého století soustřeďoval tým
pana starosty Vincence Buzka. Obvyklé průta-
hy ústředních orgánů, umocněné dusivou
atmosférou pozdější okupace, však tyto snahy
brzdily.

Chodovští obyvatelé si však dokázali pora-
dit a poštovní služby byly od roku 1944 posky-
továny v provizorních prostorách ve stodole
pana Ženíška, kam byl přistaven i poštovní vůz.
Skutečná kamenná pošta v Chodově však byla
otevřena až v roce 1952. Ve stejném roce před
55 lety ovšem nedobrovolně ukončila samostat-
nou činnost chodovská spořitelna. Tento míst-
ní lidový peněžní ústav po pečlivých přípravách

zahájil svou činnost 9. března 1941 pod
názvem Chodovská záložna v Chodově, zapsa-
né společenstvo s neobmezeným ručením.
Kromě přijímání vkladů a poskytování úvěrů se
tento peněžní ústav zaměřoval i na zprostřed-
kování platebního styku, spojeného se splátka-
mi hypoték, platbami do jiných peněžních
ústavů, placení Pražským elektrickým podni-
kům a podobně. Přestože tato záložna existova-
la ve velmi složité historické době, vždy zdárně
prosperovala a její bilance jsou odrazem tehdej-
ších obchodních úspěchů chodovských hospo-
dářů a živnostníků.

O činnosti záložny je zachováno relativně
velké množství archiválií, jež jsou zpracovány
v rámci vlastivědné činnosti OS Chodov, které
ve spolupráci s partnerskými vlastivědnými
spolky chystá malé připomenutí zaniklého
místního lidového peněžnictví. ◗

Michal Streubel

Dříve než pošta byla v Chodově spořitelna

Archiválie se záznamem
o činnosti záložny. REPRO: MICHAL STREUBEL

V tom dlouho očekávaném a slavném roce
1945 jsem v Kladně nastoupil do Sboru

národní bezpečnosti. Po několikaměsíčním
školení v Jablonci nad Nisou jsem dostal umís-
těnku do okresu Říčany. Ano, tehdy byl Cho-
dov venkovská obec zemědělců a většinou
zaměstnanců pražské obce. Jejich průvody jsem
ráno od čtyř hodin potkával při služební
obchůzce na dlouhém chodníku posypaném
škvárou podél hrbolaté silnice. Kolem budovy
bývalého akcízu směřovali k Perkverku (Cho-
dovci) a kolem starého Spořilova na konečnou
stanice tramvaje č. 19.

Tuto část rozlehlého rajónu, k němuž patřil
ještě Šeberov, Hrnčíře a Háje, jsem měl nejra-
ději. Zahrnovala totiž i cestu ke známému
„Dubu“, kde v květnu kvetla řada starých hruš-
ní. Odtud byl překrásný výhled na můj
„démant noci“ – osvětlenou Prahu. Zářila po
celém obzoru od východu až k západu.

Tato část služebního obvodu se stala i svěd-
kem mého samostatného premiérového služeb-
ního zásahu. Na silnici poblíže zmíněného
akcízu se srazil autobus s nákladním automobi-
lem. Hlášení o tom jsem přebíral na čtyřmuž-
né stanici já, a tak jsem se vydal na místo
nehody sám bez staršího příslušníka. Cestou
jsem si sumíroval v hlavě všechny potřebné
dopravní předpisy, ale když jsem dorazil na
místo, věděl jsem jen to, že se jezdí vpravo.

Trémou se mi začaly třást ruce a po zádech
mi stékal pot. Kolem bylo lidí jako v divadle,
jen nápověda žádná. Naštěstí mě neopustil pud
sebezáchovy, který mi velel: „Vezmi metr
a měř!“ Jal jsem se tedy měřit. Začal jsem nákla-
ďákem, změřil jsem jeho délku, šířku, ba
i výšku, ale stále mě nic kloudného nenapada-
lo. V hlavě se mi honila jen jedna myšlenka:
„To bude ostuda, to bude ostuda.“ Když jsem
všechno změřil potřetí, rozzlobeně se ozval

obtloustlý řidič autobusu pan Kuník: „Hele
mladej, nechtěl bys taky jednou změřit mě?!“

Nepochybně měl na mysli svůj autobus, ale
rukama bezděčně opsal rozměr svého vyklenu-
tého břicha. Nevím, co mě to napadlo, ale hbitě
jsem mu pružný metr ovinul kolem pasu. V ten
okamžik se kolem ozval srdečný smích, posléze
se smál i pan Kuník a druhý řidič. Mně se tím
naráz v hlavě rozjasnilo. Mozkové závity začaly

pracovat a vydávaly potřebné informace. Řidič-
ské průkazy, povinné pojištění, rozměry vozi-
del, jízdní a brzdná dráha, škody na vozidlech,
svědci, plánek a uvolnění vozovky.

Za chvíli bylo všechno hotové a silnice byla
volná. Byla to taková „prkotina“, která by
nestála ani za zaznamenání, nebýt to moje slu-
žební premiéra. ◗

Josef Burgr, Kapyje, Klub autorů Prahy 11

Služební premiéra Josefa Burgra v Chodově

Místo, kde pan Burgr vyšetřoval první nehodu se od té doby značně změnilo. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ


