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JIŽNÍ MĚSTO PRO DĚTI
Většina z nás, kteří máme malé děti, v těchto
dnech intenzivně plánujeme, jak a kde s nimi
budeme trávit prázdniny. Téměř nikdo si nemů-
že dovolit celé dva měsíce prožít se svými ra-
tolestmi, i když myšlenka je to jistě příjemná.
A tak kombinujeme dovolené, dětské tábory,
sportovní soustředění, babičky, tety. Sedíme
s kalendáři a diáři v ruce…, ale co když nám
přesto nějaký ten den či týden pořád zbývá?
Jedenáctá městská část má právě pro tyto pří-
pady řešení. 

Stejně jako minulý rok i letos připravila na
červenec i srpen Příměstské tábory pro děti
z Jižního Města. Ráno, po cestě do práce, své
děti předáte lektorům, kteří se vašim dětem
budou celý den věnovat, hrát si s nimi, jezdit
na výlety, sportovat, poznávat historii, kulturu
a přírodu Prahy a jejího blízkého okolí. Samo-
zřejmostí je i kvalitní stravování a do dr žování
pitného režimu. Celý den bude o vaše dítě po-
staráno a vy můžete mít dobrý pocit a jistotu,
že smysluplně tráví volné dny prázdnin. Je jen
na vás, zda dítě přihlásíte na jeden den, či na
několik dnů nebo i týdnů. Než  ale prázdniny
odstartují, odjede ještě několik tříd z našich ji-
homěstských škol na týdenní Ozdravné poby-
ty do chráněné krajinné oblasti Šumava, které
v plné výši hradí městská část Praha 11. 

Kromě dopoledního vyučování čeká na dě-
ti pestrý program sportovních aktivit, výletů
a her. Naše radnice samozřejmě nezapomíná
ani na Den dětí. Od soboty 30. května až do
pondělí 1. června jsme přichystali hned něko-
lik akcí pro děti i celé rodiny, školky a školy. So-
bota odpoledne bude pojata ve sportovním
duchu u srubu Gizela. Tentýž den se také mů-
žete přijít podívat na den otevřených dveří 
k našim dobrovolným hasičům. Nedělní odpo-
ledne bude ve znamení Bezpečného Jižního
Města. U stanice metra Opatov jsme pro vás
s Nadací BESIP a složkami Integrovaného zá-
chranného systému připravili rodinné odpoled-
ne, kde si budete moci vyzkoušet například si-
mulátor nárazu, dětské dopravní hřiště a nebo
sledovat akci hasičů, kteří budou hasit simulo-
vaný požár automobilu. Pondělní dětský den
v Centrálním parku ve své dopolední části při-
vítá všechny děti z mateřských a základních
škol, pro které má radnice naší městské části
připravené překvapení a odpoledne mohou dě-
ti přijít ještě jednou a všechny atrakce si zno-
vu užít i se svými rodiči. 

Více o „dětských dnech“ se dozvíte v tomto
vydání Klíče a aktuální informace najdete vždy
v dostatečném předstihu na našich webových
stránkách www.praha11.cz. Vaše dotazy vám
také rádi zodpoví v našich informačních kance-
lářích (v Ocelíkově a Šus to vě ul.) nebo můžete
kdykoliv telefonovat na
naší bezplatnou infolin-
ku 800 104 300.
Váš starosta 
Dalibor Mlejnský

Sloupek 
starosty

Vzhledem k charakteru naší městské části,
která je z převážné většiny sídlištní zástav-
bou, je nutný pravidelný a nepřetržitý úklid,
aby nedocházelo k hromadění drobných papí-
rových a plastových odpadků. „Zaměřujeme
se také na černé skládky, které vznikají zejmé-
na v okrajových částech Jižního Města,
v blízkosti lesů či dálnice nebo v nefunkčních
kontejnerových stáních, která se nachází na
pozemcích hlavního města Prahy,“ říká vedou-
cí odboru životního pro-
středí Praha 11 Yvona Háj-
ková. Při zjištění těchto ne -
povolených skládek okam -
žitě vyzveme vlastníka do-
tčeného pozemku ke zjed-
nání nápravy. Pokud se
jedná o pozemek svěřený
do správy naší městské
části, neprodleně zajistíme
úklid daného prostranství.
„Jen v prvních třech měsí-
cích tohoto roku bylo na
odstranění černých sklá-
dek vynaloženo padesát
tisíc,“ říká místostarostka
Eva Štampachová. Po-
zemky, které patří soukro-
mým vlastníkům, jsou
obecně největším problé-
mem, a to i v případě, že majitelem pozemků
je například Dopravní podnik či Technická
správa komunikací. Ke zlepšení čistoty veřej-
ných prostranství slouží i umístění 380 od-
padkových košů a 143 košů na psí exkremen-
ty, na jejichž provoz vynakládá jedenáctá
městská část ročně přibližně 1 600 tis. korun.

„Když sečteme jen částku za úklid veřejných
prostranství a provoz odpadkových košů,
dojdeme k částce  šesti milionů a sedmi set
tisíc, které ročně městská část do této ob-
lasti investuje,“ říká na závěr starosta Mlejn-
ský. Úklid veřejných prostranství pravidelně
kontroluje odbor životního prostředí. Téměř
rok také funguje služba MMS Praha 11, dí-
ky které mohou občané prostřednictvím
MMS zpráv a e-mailem zasílat na adresu

mms@praha11.cz fotografie s upozorněním
na nedostatky. Na webových stránkách po-
tom mohou sledovat historii a průběh řešení
daného problému. Děkujeme všem, kteří tuto
službu využívají a i tím nám pomáhají udržo-
vat Jižní Město čisté a upravené.

Andrea Wolfová

Nejen jarní úklid na Jižním Městě
„OTÁZKA NA JARNÍ ÚKLID JE JEDNÍM Z NEJČASTĚJŠÍCH DOTAZŮ, KTERÉ V POSLEDNÍCH
DNECH SLÝCHÁM,“ ŘÍKÁ STAROSTA JEDENÁCTÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI DALIBOR MLEJNSKÝ
A DODÁVÁ: „VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ NA ÚZEMÍ JIŽNÍHO MĚSTA, SVĚŘENÁ DO NAŠÍ SPRÁ-
VY, UKLÍZÍME PRAVIDELNĚ A NEPŘETRŽITĚ V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU, NEJEN NA JAŘE“. 

Jednou z lokalit, kde bude 
využíván nový čistící komunální stroj Egholm 2200, který 
zakoupila Jihoměstská majetková a. s., je pochozí zóna Háje. Právě tady 
se uskutečnila i jeho předváděcí jízda. Stroj zvládá úklid  na těžko dostupných 
místech. Umí posyp chodníků, má sněhovou frézu, nástavbu na sběr trávy a například 
posypovou a zametací nástavbu. Může sloužit jako sekačka a radlice, nebo jako ohraňo-
vač záhonů. Pro udržování čistoty na Jižním Městě to bude dokonalý pomocník. 

Zahradní úprava ve školách přispívá k celkovému pěknému
vzhledu. V ZŠ Campanus pomáhalo na jaře při údržbě školní
zahrady speciální mulčovací vozítko, které Jihoměstská 
majetková využívá při úpravách zeleně.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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SPONZOŘI. Při
návštěvě pražské
zoo můžete blízko
vchodu narazit na
velký informační
baner, na kterém
jsou prezentováni
ti, kteří přispívají
na chov zvířat. 
Naše městská
část věnovala již
dvakrát sponzor-
ský dar na chov
slona indického
a tak jí místo 
na baneru prá-
vem patří.

DEN ZEMĚ. Svátek věnovaný 
Zemi se každoročně koná v dubnu. Původně oslavoval 
příchod jara. Dnes jde o ekologicky motivovaný den, upozorňující 
na dopady ničení životního prostředí. Praha 11 ho pořádala
u stanice Opatov. Ekologické stánky, hudba, zábava a soutěže 
přilákaly spousty návštěvníků.

REGENERACE. Zástupci 
bytových  družstev a společenství vlastníků z Jižního 
Města se zúčastnili semináře o regeneraci sídlišť a panelových do-
mů 28. dubna v TOP Hotelu Praha. Hostem byl akademický archi-
tekt Jiří Lasovský, autor původního návrhu Jižního Města, a zástupci
stavebních firem, kteří seznámili přítomné s energetickými úspora-
mi. Více o tomto tématu přinese červnové vydání Klíče.

POPÁTÉ. Letošní Miss kočka 
v KC Zahrada přilákala skoro 900 návštěvníků. O kočičí 
tituly soupeřilo 37 koček a kocourů. Návštěvníci netradiční soutěže
krásy zvolili tu NEJ kočku – v tomto případě kocoura roku 2009,
kterým se stal drobný kocouří dorostenec Kuba z Plzně, a nutno
dodat, že konkurence byla skutečně velká. 

STOČTVRTÉ. V plné síle 
oslavila 19. dubna čtvrté narozeniny po svých stých 

paní Božena Rybářová. Popřát jí přišla Dana Klevetová, ředitelka
Jihoměstské sociální, a. s., a zástupci radnice.

ZAHRADA. Divadlo pro děti, 
dětský koutek v atriu, zajímavé kroužky, bohatá nabídka 
programů, příjemné posezení v kavárně a spousta dalších aktivit. 
To všechno nabízí Kulturní centrum Zahrada, kam směřuje stále 
více malých i velkých návštěvníků.
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22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11
dne 19. 3. 2009 mj.:

SCHVÁLILO:
● Vyhlášení Soutěže – Regenerace Jižního
Města 2009, podmínky soutěže a jmenová-
ní komise na vyhodnocení soutěže.
● Rozpočtové opatření č. 10/09 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 o účelo-
vou neinvestiční dotaci ve výši 15 000 tis. Kč
z rozpočtu HMP na akci Rekonstrukce objek-
tu Markušova pro potřeby městské policie. 

VZALO NA VĚDOMÍ:
● Dokumentaci „Zásady územního rozvoje
hl. m. Prahy – návrh 2009“ zpracovanou
Útvarem rozvoje hl. m. Prahy a schválilo při-
pomínky MČ Prahy 11 k této dokumentaci.

Rada MČ Praha 11 dne 1. 4. 2009 na své
8. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
● S poskytnutím dotací na podporu projektů
v oblasti protidrogové politiky v roce 2009
formou darů ve výši 100 tis. Kč.
● S poskytnutím dotací na podporu projektů
v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce
2009 formou darů a mimořádných účelo-
vých prostředků ve výši 1 300 tis. Kč z oddí-
lu sociální péče a pomoc a 81 tis Kč. z oddí-
lu zdravotnictví ze schváleného rozpočtu MČ
Praha 11 na rok 2009.

Rada MČ Praha 11 dne 14. 4. 2009 na své
9. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:

● Rozpočtové opatření č. 31/09 – přesun fin.
prostředků ve výdajích rozpočtu MČ Praha
11 na rok 2009 ve výši 230 tis. Kč na poříze-
ní studie Jižní Město – město s budoucností.
SOUHLASILA:
● S rozpočtovým opatřením č. 33/09 – pře-
sun fin. prostředků v běžných výdajích roz-
počtu MČ Praha 11 na rok 2009 ve výši 300
tis. Kč na položku grantové programy na
podporu jazykového vzdělávání v MŠ – výu-
ka cizího jazyka.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
● v informační kanceláři v Ocelíkově 672,

tel.: 267 902 207, 267 902 209,
● v informační kanceláři v SZZ JM II

v Šustově 1930, tel./fax: 271 913 422,
● na webových stránkách www.praha11.cz.

Výběr z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 11

Pro nájemce nebytových prostor v majetku
hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 11,
máme dobré zprávy. 

Rada naší městské části se na
svém dubnovém jednání rozhodla ne-
využít svého práva navýšit nájemné
za pronájem nebytových prostor
a objektů o valorizaci ve výši míry in-
flace v souladu s ustanovením nájem-
ních smluv. 

V České republice podle sdělení Českého
statistického úřadu byla míra inflace vyjádře-
ná přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen v procentech za před-
cházející kalendářní rok 6,3 %. 

Rada městské části zrušila své usnesení
č. 0040/2/R/2009 z 21. ledna  2009 a zá ro -
veň schválila valorizaci nájmu od 1. dubna

pouze ve výši 3 %. 
Městská část Praha 11 chce sní-

žením valorizace o více než 50 % při-
spět ke zmírnění následků celosvěto-
vé finanční krize. 

Nájemce nebytových prostor v zá -
važné tíživé situaci, se může o pomoc

obrátit na pronajímatele, tj. na MČ Praha 11,
majetkoprávní odbor, oddělení pronájmu ne-
bytových prostor.  

Mgr. Ladislav Hrůza, 
vedoucí odboru majetkoprávního

Na dubnovém jednání zastupitelstva promlu-
vil o bezpečnosti v Praze 11 šéf Obvodního
ředitelství městské policie Praha 11  Petr
Schejbal. Představil prezentaci zaměřenou na
výsledky a statistiku policejní činnosti. Ta  mi-

mo jiné ukázala výrazný pokles přestupků,
které se staly v obytných zónách v jed not -
livých měsících. Schejbal vyzdvihl funkci vyhle-
dávacího zařízení zakoupeného pro potřeby
policie městskou částí téměř za 1 milion ko-

run. Zařízení, které
je nainstalováno
v policejním voze
výrazně zvýšilo ús-
pěšnost při vyhle-
dávání odcizených

aut. Právě díky němu se během prvních měsí-
ců letošního roku podařilo prolustrovat obrov-
ský počet aut a vyhledat vysoký počet odci-
zených vozidel. Čísla z tohoto roku mnohoná-
sobně převyšují ta loňská, jak je vidět z grafů. 

Schejbal  zmínil také přínos jízdní policie
a její nezastupitelnou pomoc hlavně v těžko
přístupném terénu. 

Po prezentaci odpovídal přítomným na do-
tazy a poděkoval vedení radnice za velmi dob-
ře fungující spolupráci. daf

Daří se nám při vyhledávání odcizených vozidel

Dopady krize můžeme zmírnitNEPŘEHLÉDNĚTE! 
Aktuální volná místa v mateřských školách

MŠ Konstantinova hledá učitelky mateř-
ské školy s možností ubytování. 
Informace tel.:  602 329 917.

MŠ Mírového hnutí hledá učitelky. 
Informace tel.: 602 776 674.

MŠ Hroncova hledá učitelky a paní na úklid. 
Informace tel.: 602 204 272.

MŠ Blatenská hledá učitelky. 
Informace tel.: 724 251 550.

MŠ Vejvanovského hledá kuchařku pro
školní jídelnu. 

Informace tel.: 271 916 080, 604 243 018.

Policejní statistika 2007 až 1. čtvrtletí 2009

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká poš-
ta, s. p. Pokud jste Klíč do 20. května nedostali do schránek, nebo byl pohozen na zemi, na-
pište nám do redakce na e-mail: klic@p11.mepnet.cz a uveďte ulici a číslo popisné. Můžete
volat i na bezplatnou linku 800 104 300.

OD BŘEZNA MOHOU TĚLESNĚ POSTIŽENÍ
VYUŽÍVAT NOVOU PŘEPRAVNÍ SLUŽBU
Ve spolupráci s Ropidem a soukromým pře-
pravcem, obecně prospěšnou společností So-
cieta, se nám podařilo zavést unikátní novou
přepravní službu pro tělesně postižené spolu-
občany. Ta by jim měla umožnit snadnější do-
pravu ze svého bydliště například k lékaři, na
úřady nebo do denních stacionářů. Službu za-
jišťuje osm speciálně upravených mikrobusů,
které si držitelé průkazů ZTP a ZTP-P mohou
objednat na dispečinku na určitý den a ho -
dinu. Přeprava je v těchto zmiňovaných přípa-
dech zdarma, zpoplatněny jsou cesty za ná-
kupy nebo kulturou. Dopravu si lze objednat
třeba i na dovolenou.

Služba v současné době prochází zkušeb-
ním provozem, který bude poté vyhodnocen
a služba případně přizpůsobena potřebám
Pražanů.

Záměrem tohoto projektu je rozšíření pře-
pravní služby pro tělesně handicapované lidi,
kterým chceme zvýšit komfort cestování ze-
jména po Praze. Vhodně by měl doplnit auto-
busové linky provozované speciálními vozy
Dopravního podniku hlavního města Prahy.
Přepravní podmínky, na základě kterých byl
vybrán provozovatel, byly vypracovány ve
spolupráci se zástupci Národní rady pro oso-
by se zdravotním postižením.

V provozu už je dispečink, na kterém si
mohou lidé telefonicky přepravu objednat. Je
s nepřetržitým provozem, takže je možné
sjednávat termíny přepravy kdykoli. Projekt
pro tělesně handicapované lidi je dalším pří-
nosem. V rámci něj se podařilo vytvořit také
řadu pracovních příležitostí pro tyto lidi. Tak-
že vlastně vzniká služba, kdy si navzájem bu-
dou pomáhat tělesně postižení lidé. Objednat
přepravu lze na www.societa.cz, dispe-
čink@societa.cz, bezplatné telefonické lince
800 141 756 nebo 722 166 799. 

Jiří Janeček

Slovo 
poslance

Starosta městské části Praha 11 podle § 32 zá-
kona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně  některých  zákonů,

o z n a m u j e :
1. Volby do Evropského parlamen-

tu se uskuteční dne 5. června 2009 od
14 hodin do 22 hodin a dne 6. června
2009 od 8 hodin do 14 hodin.

2. Místa konání voleb do Evrop-
ského parlamentu najdete ve volební příloze
uvnitř časopisu (volební okrsky).

3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občan-

ství České republiky (platným občanským prů-
kazem, cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky, cestovním
průkazem České republiky), nebo totožnost

a státní občanství jiného členského
státu Evropské unie a zápis v evi den -
ci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány
tři dny přede dnem voleb do Evrop-

ského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech
voleb do Evropského parlamentu může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnos-
ti. red

Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu

3
Stáří nemusí být pasivní etapou, ale naopak.
Mnoha lidem se to daří. To vyplynulo
z prvního ročníku průzkumu Město přátelské
seniorům, který uspořádalo Centrum pro ak-
tivní stárnutí. Hodnotilo se, do jaké míry
umožňují naše města a městské části svým
obyvatelům a obyvatelkám aktivně stár-
nout. Osloveno bylo celkem 23 statutárních
měst a 15 pražských městských částí. Pátá,
sedmá a čtrnáctá městská část se nezúčast-
nily. Nejlépe jsou na tom  v Praze 9 a v Praze
1. My jsme obsadili skvělé třetí místo. Posu-

zování toho, jak přátelská jsou města k seni-
orům, není ryze českou specialitou. Populár-
ní je tento průzkum ve Spojených státech
a také světová zdravotnická organizace
WHO udělala v roce 2006 podobný průzkum
v 35 městech napříč všemi světadíly. 

Které části přejí starším lidem: 1. Praha 9,
2. Praha 1, 3. Praha 11, 4. Praha 8, 5. Pra-
ha 6, 6. Praha 3, 7. Praha 10, 8. Praha 13,
9. Praha 4, 10. Praha 12, 11. Praha 2, 
12. Praha 15. red

Na jedenáctce jsme 
k seniorům přátelští

Jak bude radnice Jižního Města bojovat
s vandaly? Jak vypadá bezpečnostní mapa
městské části Praha 11? Obytné zóny a jejich
vyhodnocení. Více než 150 tisíc prolustrova-
ných vozidel vyhledávacím zařízením městské

policie za první čtvrtletí letošního roku. Právě
o tom a o dalších tématech hovořil starosta
městské části Praha 11 Mgr. Dalibor Mlejnský
ve středu 29. dubna na konferenci v Tiskovém
centru Magistrátu hlavního města Prahy. daf

Tiskovka věnovaná bezpečnosti
u nás na Jižním Městě

FOTO: MHMP

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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JARO
Na každého působí jaro jinak. Určitě se ne-
shodnou milenci hledající nejzazší kout
v parku a alergici chvátající s kapesníkem
u nosu do lékárny. Na druhou stranu alergičtí
milenci se mohou společně prokýchat k netu-
šeným zážitkům…

Jaro také přináší, pány často oceňovanou,
nepřímou úměru mezi délkou dní a dámských
sukní.

Úplně jinak ale vnímají jaro děti. Je to pří-
ležitost uvolnit, po celou zimu shromažďova-
ný, přetlak energie a vyrazit ven. Dětí jsou
dnes plná hřiště, parky i silnice.

Před pár dny jsem byl svědkem téměř
úsměvné dopravní nehody. Mezi dvěma řada-
mi zaparkovaných automobilů projížděly dva
vozy, když v tom se na silnici před první z nich
vykutálel míč… Řidič reagoval bleskurychle,
v očekávání děcka dobíhajícího míč na místě
zastavil a v tom okamžiku se před ním objevil
vyděšený klučina… 

Vzápětí ucítil řidič prvního vozu zezadu
drobné „ťuknutí“. Kolega, jedoucí za ním totiž
v té chvíli oceňoval již zmiňovanou nepřímou
úměru zkracující dámské sukně…

Inu jaro… Jan Meixner

Sloupek 
zástupce starosty

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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V druhé polovině května odvysíláme:

■ Regenerace Jižního Města – seminář
pro zástupce bytových družstev a spo-
lečenství vlastníků

■ Malování podchodů žáky ze ZŠ Prahy 11
■ 3. ročník ozdravných pobytů zahájen
■ Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu
■ Eva Pilarová, Zuzana Stirská a další gra-

tulovali J. Fouskovi
■ Oslava Dne Země na Opatově
■ Pálení čarodějnic u Gizely
■ Projekt Magická Mendelka 
■ Skálův běh
■ 141. výročí posvěcení kříže v Bartůňko-

vě ulici

Televizní Aktuál ve vysílání

Chcete se dobře 
naobědvat?
Nabízíme velmi chutný oběd –
polévka a hlavní chod.
Možnost výběru i diety diabe-
tické a šetřící.
Cena 65 Kč. K platbě lze využít stravenek.
Co budete potřebovat?
Pouze zakoupení jídlonosiče nebo uzavíra-
telné nádoby, která vám bude vyhovovat.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku Ji-
homěstské sociální a. s. PhDr. Danu Kleve-
tovou, e-mail: klevetova@seznam.cz, tel.:
733 150 277

Jihoměstská sociální, akciová společnost,
SRDEČNĚ ZVE NA

11. ročník Sportovních her seniorů 
Jižního Města,

který se uskuteční 28. května 2009 od 10 hodin 
na zahradě klubu seniorů Křejpského 1502

Soutěžit se bude v následujících disciplínách:
● přetahování lanem ● golf – patování ● ruské kuželky – pouze pro tříčlenná družstva ●

střelba na hokejovou branku ● veslování ● hod míčem na cíl ● hod na koš ● hod kroužkem
na cíl ● nejdelší okrájená jablečná slupka ● šipky ● slalom vozíčkářů. 
Většina disciplín je připravena jak pro seniory, tak i pro vozíčkáře.
Na nejlepší čekají zajímavé ceny.

Záštitu převzal: poslanec Parlamentu České republiky Jiří Janeček, starosta MČ Praha 11
Mgr. Dalibor Mlejnský, místostarosta MČ Praha 11 Jan Meixner a PhDr. Milan Pešák.
K příjemné náladě přispějí zajímaví hosté, dobrá hudba – Brdská pětka a kulturní program.
Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení.
Informace obdržíte u: E. Meixnerové, Šalounova 2025, tel.: 267 990 164, 724 603 302.
Přijďte sportovat, fandit, nebo se jen bavit, budete vítáni.    

V minulém Klíči jsme psali o van da lismu
a zničených dětských hřištích. Jedenáctka
jich má celkem 172. Z počtu 65 hřišť urče-
ných k rekonstrukci je již 60 hotových a letos
k nim přibudou další tři. Aby vynaložené fi-
nance a práce při jejich rekonstrukci nepřišly
vniveč, snaží se městská část zajistit jejich
hlídání. U třech z nich systém hlídání fungu-
je a jak se ukazuje, osvědčil se. Výhledově se
počítá, že bude touto službou pokryto všech
12 okrsků městské části. Hřiště má na sta-
rost domovník – kontrolor, který je jednou
týdně v kontaktu se zástupci Jihoměstské
majetkové, a. s., v mimořádných situacích
spolupracuje s městskou policií. 

Aby se řady hlídaných dětských hřišť moh-
ly rozšiřovat, hledáme nové spolupracovníky.

HLEDÁME SPRÁVCE SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ
Správní firma Jihoměstká majetková, a. s.,
se sídlem Praha 4, Ocelíkova 672/1, na zá-
kladě dohody o pracovní činnosti, přijme do
funkce domovník – kontrolor i do vedlejšího
pracovního poměru občany MČ Praha 11,
kterým není lhostejné poškozování majet-
ku. Předpokládaný nástup je k 1. 7. 2009.
O po drob nos tech se můžete informovat na
adrese Jihoměstská majetková, a. s., Tere-
rova 1356, JUDr. Miroslav Pígl, telefon:
731 657 602, e-mail: pigl@jihomestska.cz.
v termínu nejpozději do 30. 6. 2009.

Hlídaná hřiště nebudou snadnou kořistí!

Služba CZECH POINT funguje nově 
od května i v Šustově ulici

Informační kancelář v Šustově ulici 1930 (v objektu polikliniky), poskytuje od letošního
května službu  CZECH POINT. Jedná se o výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního
a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovra-
ků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního
rejstříku. Dále zde získáte informace týkající se městské části Praha 11, činnosti úřadu
a dalších institucí sídlících na Jižním Městě.  Ověří vám zde shody opisu nebo kopie s listinou
a pravosti podpisu. 

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí a středa: 8.00–17.30 hod. 
Úterý a čtvrtek: 8.00–15.30 hod.  
Pátek 8.00–14.00 hod. – výpisy
a ověřování pouze od 8 do 12 hod.

Kontakt: 
tel.: 271 913 423
tel.+fax.: 271 913 422
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ŠKOLSTVÍ

8 www.praha11.cz

Letos padl los v cvičné evakuaci na Základní
školu Mikulova. Děti a učitelé předvedli 
20. dubna skutečně mistrovskou synchroni-
zaci. Ihned po vyhlášení po 11 hodině, kdy po-
žární technik Ing. Kaděra oznámil školním roz-
hlasem: „Vyhlašuji evakuaci všech přítomných
osob ve škole“, se žáci neuvěřitelně rychle se-
řadili a spolu se svými učiteli opustili školu.
Během několika minut byla školní budova
prázdná a všechny třídy byly způsobně na-
stoupeny u školního sportoviště. Tady je ředi-
tel školy Mgr. Radek Pulkert pochválil za vel-
mi dobře zvládnutou akci. Zástupci tříd na

oplátku podali hlášení o počtech evakuova-
ných. Cvičná evakuace skončila a žáci se moh-
li vrátit do tříd a pokračovat ve výuce. Dokon-
ce padl časový rekord v opuštění školy 3 mi-
nuty 45 vteřin. 

Cvičné akce se zúčastnil šéf krizového od-
dělení úřadu naší městské části Pavel Krčílek,
který zhodnotil nácvik jako velmi dobrý.

Vše se povedlo a my všichni si přejme, aby
všechna taková cvičení byla jen cvičná a nikdy
ne doopravdy. Dana Foučková

Mendelka jede!
Celodenní projekt Magická Mendelka se usku-
tečnil 30. dubna. Škola se od 9 do 12 hodin
zaplnila dětmi z mateřských školek, pro které
byl  připraven program – divadlo, písničky, ma-
lování, pokusy a soutěže. Paní učitelky si moh-
ly prohlédnout prostory školky, která vznikla
v Mendelce jako detašované pracoviště Ma-
teřské školky  A. Drabíkové. Všichni byli z nové
školičky nadšeni, je opravdu moc hezká, pro-
stě se povedla. Odpoledne měly děti z 1. stup-
ně vystoupení pro rodiče a v podvečer si mls-
né jazýčky opekly buřtíky.  daf

Stihli to v klidu za 3.45. Super!

Sportovní třída – kdo má zájem?
Na Základní škole Mikulova se v září 2009
otevře 1. třída s rozšířenou výukou tělesné
výchovy a sportu se zaměřením na kopa-
nou. A tak jestliže máte sportování rádi
a uvítáte jednu hodinu tělesné výchovy na-
víc (i trénink dva až třikrát týdně odpoled-
ne), neváhejte se přihlásit. Přihlášky do
sportovní třídy si můžete vyzvednout
v kanceláři školy nebo můžete využít elek-
tronickou přihlášku na našich webových
stránkách www.zsmikulova.cz. Škola přijí-
má přihlášky do 31. května 2009. Bližší in-
formace na telefonu 272 926 739. Hlásit
se mohou i děti, které nebyly u nás ve ško-
le u zápisu! Těšíme se na všechny malé
sportovce – děvčata i chlapce.

Mgr. Radek Pulkert, 
ředitel školy ZŠ Mikulova

Pro rok 2009/2010 byl ředitelkami škol navr-
žen následující systém provozu po dobu let-
ních prázdnin. 

Mateřské školy MŠ Blatenská, MŠ Jažlovic-
ká, MŠ Konstantinova, MŠ Mírového hnutí, MŠ
V Benátkách budou fungovat od 1. do 10. čer-
vence a poté od 24. do 31. srpna 2009. 

Od 1. do 17. července 2009 budou v pro -
vozu všechny ostatní mateřské školy.

Informace o provozu mateřských škol pro
rodiče budou v dostatečném časovém před-
stihu zveřejněny na obvyklém místě v každé
mateřské škole a na našich webových strán-
kách v sekci Školství. red

Jak budou o prázdninách fungovat školky?

V sobotu 23. května se v Kunraticích sejdou na
celý den příznivci kultury. V zámeckém parku
mohou, v rámci akce Divadlo v parku, děti
i dospělí prožít příjemný den plný divadelních
představení, koncertů, her a nejrůznějších do-
provodných programů.  Čeká
je lezení na horolezecké stěně,
jízda na koni, prodej a výroba
loutek, výstava dětských vý-
kresů, výroba a malování sád-
rových masek a ručního papí-
ru. To vše na otevřené scéně
zámeckého parku, jen v pří -
padě nepřízně počasí pořada-
telé postaví velké šapitó. Pro-
gram zpříjemní stánky s občerstvením. 

Mezi účinkujícími se objeví soubory pro nej -
menší diváky a posluchače i interpreti, které
si rádi poslechnou dospělí. Na koho se může-
te těšit?  Návštěvníky pobaví kapela Ententý-
ky do muziky, loutkové divadlo Zvoneček, 
Petr Nedvěd, Mimotaurus, Divadlo Lokvar 

(A. Goldflam), Třímetrové loutky, Divadlo z Par -
ku, Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Korčian z divadla Bol-
ka Polívky a večer všem zazpívá Ivan Hlas trio.

Ve 13.30 hodin vystoupí dramatický  krou-
žek 1. stupně naší školy. Žáci, za finanční pod-

pory MČ Praha 11, zahrají po-
hádku O třech jablíčkách
a jistě je na co se těšit. ZŠ
Campanus se významně podí-
lí i na doprovodných progra-
mech. Přímo pod širým ne-
bem si budete moci s učiteli
školy vyrobit sádrovou masku
a ruční papír. 

Program začíná v 10 hodin
a potrvá až do večera. Přijďte k pokladnám
před desátou hodinou, získáte vstup do par-
ku zdarma. Vy, co si rádi přispíte, zaplatíte
vstupné, jehož výši a všechny další informace
zjistíte na www.divadlovparku.cz.

Mgr. Kateřina Zítková,
ZŠ Campanus, www.campanus.cz

Campanus hraje v Kunraticích

Žádná nervozita, ani stres, všichni se eva-
kuovali v rekordním čase 3.45 min.
a v klidu. FOTO DANA FOUČKOVÁ

➊ Country tance zvládly děti jak profíci.
➋ Třída chemiků byla plná zvědavců.
➌ Nápadité masky jste potkávali všude.
➍ Mendelkování navštívil starosta Mlejn-

ský a zaujalo ho vybavení nové školky
v areálu školy. Fungovat začne od září.

➊

➋

➌

➍
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Mladý sympatický kluk, určitě sportovec
a pohodář, napadne spoustu lidí při setkání
s Tomášem Horským. Málokdo si však tipne,
že tenhle ani ne třicetiletý muž velí od letoš-
ního ledna hasičské stanici č. 4 v ulici Květno-
vého vítězství. Nový šéf však není jedinou vě-
cí, která se od doby, kdy jsme v Klíči o hasičích
z Chodova psali, udála. Co se změnilo, co
u hasičů přibylo a samozřejmě také něco
o sobě nám Tomáš Horský řekl při setkání na
chodovské stanici. 

Dáte na začátku něco o sobě?
Absolvoval jsem Policejní akademii ČR,

obor krizové řízení a potom ještě magisterské
právní studium, ale vy chcete spíš něco zají-
mavějšího.

Fajn, co vy a volný čas,  je vůbec nějaký?
Já hrozně rád lyžuji, zimu bez hor si nedo-

vedu představit, dřív jsem trávil na horách
spoustu času, ale teď vzhledem k práci
a rodině (manželka a tříměsíční syn) to musím
omezovat. Než se mi narodil syn, hodně jsme
s mojí ženou  cestovali. Mám rád hudbu,  rád
dělám hudební mixy a také moc rád vařím,
hlavně speciality.

Na jihu Prahy působíte od ledna, je to ná-
vrat nebo premiéra?

Určitě návrat, na Jižňáku jsem od 3 let vy-
růstal a vzpomínám na to moc rád, chodil jsem
do školky ve Stachově ulici, na Květňák na zá-
kladku a na gympl na Opatov. Spousta věcí se
za tu dobu změnila, ale taky spousta zůstala.

Něco konkrétního?
Ano, jako kluk jsem se věnoval atletice,

hlavně běhu a několikrát jsem běžel závod
o pohár starosty. Jak jsem se dozvěděl, tah-
le tradice funguje stále. Mně se dokonce jed-
nou podařilo pohár vyhrát.

A co práce?
Je to v pohodě, předtím jsem sloužil

v Holešovicích, kde je stanice už hodně letitá,
takže tady v té moderní jsem si zvykl rychle.

Jsme bezvadně sehraní a myslím, že kolego-
vé mě přijali skvěle, funguje tady správná par-
ta.

Pověstný hasičský humor máte?
No tak ten je nezbytný. Je to v podstatě

takový náš ventil na to, co mnohdy vidíme 
a k čemu vyjíždíme. 

Loni se s velkými požáry v Praze roztrhl
pytel.

To je fakt, Průmyslový palác a požár tržni-
ce Sapy, to byla divočina, vyjížděli kolegové
z celých Čech, ale naštěstí nikdo nezahynul,
bohužel pokaždé to tak není.

K čemu nejčastěji vyjíždíte?
Tak určitě ke klasickým požárům, ale pře-

kvapivě také k technickým  haváriím. Poměr-
ně časté jsou výjezdy k dopravním nehodám
a únikům nebezpečných látek, párkrát za rok
se nevyhneme ani výjezdu k živelné pohromě.
Bývá to často v letním období po silných
bouřkách a vichřicích.

Přibylo na stanici nové vybavení?
Určitě, musím zmínit hlavně nový hasičský

mobilní žebřík, nářadí na manipulaci se spad-
lými stromy a v současnosti jako jediná stani-
ce zkoušíme nafukovací lávku na vodu
a takzvané hasičské saně.  Rád bych vás po-
zval na Šeberák, kde budeme s kolegy novin-
ky zkoušet v reálu.

Díky, ráda přijdu a hodně štěstí v práci a co
nejvíce úspěšných zásahů. Dana Foučková

Zásahový člun v klidu na stanici, za chvíli
však změní stanoviště.

Příjezd na Šeberák a začínáme s nafuková-
ním lávky a spouštěním na vodu.

Při oblékání do voděodolného obleku si ha-
siči kolegiálně pomáhají.

Poslední obhlídka před cvičnou záchranou
tonoucího, za chvíli začínáme.

Ukázkový rozběh po lávce a skok k tonoucí-
mu, v reálu jde totiž o vteřiny.

Cvičná akce se povedla, tentokrát bylo na-
štěstí všechno jako…

Není to pro mě premiéra, ale návrat

Tomáš Horský 
ukazuje hasičskou přilbu, která vždy nese
jméno majitele. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
SPAL U VÝTAHU. Na Operační středisko
MP Praha 11 bylo dopoledne 10. dubna
oznámeno, že v Hlava té -
ho ulici v jednom z pa -
nelo vých domů leží
u stro jovny výtahu ne-
známá osoba. Hlídka
přijela na místo a nalezla
muže, který nebyl schopen
hodnověrným způsobem prokázat svou
totožnost. Proto jej strážníci předvedli
na služebnu Policie ČR, kde bylo zjiště-
no, že dotyčný má zákaz pobytu v České
republice a bude tedy podroben dalšímu
šetření.

ZADRŽELI CELOSTÁTNĚ HLEDANÉHO.
Večer 12. dubna strážníci městské policie
prováděli kontrolu vnitrobloku ulic Jašíko-
va a Křejpského. Při ní hlídka spatřila sku-
pinu mladíků, od které se náhle oddělil
neznámý muž a rychlou chůzí odcházel.
Strážníci muže dostihli a po kontrole do-
kladů zjistili, že je na něj vydán Policií ČR
příkaz k zatčení a je rovněž veden
v evidenci celostátně hledaných osob.
Proto jej předvedli na služebnu Policie ČR
k dalšímu šetření.

UBYTOVAL SE NA LOUCE. Při běžné
hlídkové činnosti si strážník specialista
okrskář ráno 15. dubna povšiml nestan-
dardního příbytku na louce u křižovatky
ulic Mírového hnutí a Benkova. Uvnitř se
nacházel muž, o němž následnou lustra-
cí strážník zjistil, že se jedná o celostátně
hledanou osobu. Proto jej předvedl k dal-
šímu šetření na služebnu Policie ČR.

KRADL V OBCHODĚ. Dne 15. dubna
městská policie přijala oznámení, že byl
v Obchodním centru Chodov v provo -
zovně Hypernova zadržen pachatel krá-
deže. Po příjezdu hlídky na místo strážní-
ci zjistili, že po výtečníkovi Policie ČR vy-
hlásila celostátní pátrání. Proto se ná-
sledně za doprovodu strážníků ocitl na
služebně Policie ČR.

BYL HLEDANÝ A KRADL. Podobnou si-
tuaci jako v předešlém případě strážníci
řešili 17. dubna odpoledne v Penny mar-
ketu v Hlavatého ulici. I zde strážníci zjis-
tili, že muž, který kradl, je veden jako ce-
lostátně hledaná osoba. Také jeho stráž-
níci odevzdali do rukou republikové poli-
cie.

POZORNÁ HLÍDKA. Ve večerních hodi-
nách 17. dubna při běžné hlídkové čin-
nosti v Mikulově ulici spatřila autohlídka
městské policie mladíka, který odpovídal
popisu osoby hledané Policií ČR. Násled-
nou lustrací se podezření strážníků potvr-
dilo a ti dotyčného předali k dalšímu šet-
ření na služebnu republikové policie.

Služby, které poskytuje poradna SISI, mohou
využívat rodiče s dětmi. S jakými problémy
a obtížemi se mohou na od borníky obrátit?
Poradna nabízí psychologické poradenství
v případech osobních problémů, potíží ve ško-
le, ve vztahu k rodině či s kamarády atd. Dítě
může v poradně také absolvovat orientační

psychodiagnostické vyšetření při podezření na
specifické poruchy učení, nabízí se profesní po-
radenství před přijímacími zkouškami a jiné.
Rodiče rovněž mohou zkonzultovat vzděláva-
cí či výchovné potíže dítěte, ve škole i doma,
nebo upozornit na nežádoucí jevy v okolí své-
ho potomka, například šikanu ve škole… 

Konkrétním příkladem je nedávný případ
rodičů, kteří se chtěli rozvést a přišli se pora-
dit, jak to nejšetrněji sdělit  své malé dcerce.
Odborní pracovníci přistupují ke každému pří-

padu individuálně. Společně tedy s rodiči ro-
zebrali vzniklou situaci. Při hledání řešení při-
hlížejí k celé řadě aspektů, jako je věk dítěte,
sociální situace rodiny i vztahy v ní. Stejně tak
specialisté berou ohled na psychologický pro-
fil dítěte, zjišťují, zda nemá potíže ve škole, ja-
ké je jeho zázemí a kde bude dítě po rozvodu
bydlet. Po zvážení všech bodů poradili rodi-
čům formulace, jak dcerce rozhodnutí sdělit
a rovněž čas kdy je to vhodné. S rodiči pro-
konzultovali i podobu společné péče o dceru
po rozvodu a hledali řešení, které by bylo pro
holčičku nejméně zátěžové. red

Poradna SISI je určena i dětem

V rámci Systému integrované sociální in-
tervence (SISI) je občanům Prahy 11 k dis-
pozici SISI linka a Centrum psychologické
a sociální pomoci. SISI linka 800 212 218 je
bezplatná a poskytuje občanům pomoc
v závažných situacích nebo může zprostřed-
kovat informace a kontakty na potřebné in-
stituce a organizace sociální a jiné pomoci.

Je možné vyhledat pomoc, radu či infor-
maci osobně v Centru SISI, Ledvinova
1709/2, Praha 4-Chodov, úterý 10–18 hod.,
čtvrtek 13–20 hod., nebo si objednat jiný
termín. Centrum má poradenskou, psychodi-
agnostickou a vzdělávací funkci a nabízí so-
ciální a psychologické služby.

Loni v červenci byl v organizaci FORMIKA,
o. s., která poskytuje službu podporovaného
zaměstnávání pro obyvatele Prahy a Středo -
českého kraje, odstartován projekt Trénink
dovedností lidí se zdravotním postižením –
cesta k získání práce, jenž je financován fon-
dem T-Mobile. Projekt potrvá do června a je
určen lidem se znevýhodněním na trhu práce
v důsledku zdravotního postižení. Tito lidé,
pokud jsou bez podpory, nesnadno získávají
vhodné a stabilní pracovní uplatnění na běž-
ném pracovišti, protože úroveň jejich doved-
ností je snížena.

Účastníci projektu se v rámci individuálních
konzultací a skupi nových aktivit (job klub) učí
dovednostem, které jsou nezbytné k úspěšné-
mu nalezení stabilního pracovního místa
v nechráněném prostředí. Mezi dovednosti,
které díky fondu T-Mobile účastníci projektu
získávají, patří vytvoření představy o vhod ném
pracovním uplatnění, úspěšné absolvování po-

hovoru, schopnost vhodně prezentovat své
zdravotní znevýhodnění apod. Každý účastník
projektu má pracovního konzultanta, který mu
s osvojením potřebných dovedností pomáhá
na základě individuálního plánu podpory. 

Do projektu se do dnešního dne zapojilo již
24 občanů. I ti  z Prahy 11, mají možnost vy-
užít služeb podporovaného zaměstnávání ve
FORMIKA, o. s. Bližší info: www.formika.org
nebo na tel.: 775 350 115.

Kamila Rokůsková

Zdravotně postižení mohou najít práci

FOTO: DANIEL POTOCKÝ 

1. Faun
Novým seriálem, který najdete vždy v dru-
hém Klíči v měsíci, chceme představit vám,
čtenářům našeho časopisu umělecká díla,
plastiky a památníky, které jsou součástí na-
ší městské části a možná o nich ani nevíte.
V dnešním čísle představíme kamenné pítko
Faun ve tvaru krychle, jehož autorem je Petr
Trmač. Pítko zdobí prostor před Základní
školou Campanus na Jírovcově náměstí.

SERIÁL
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NABÍZÍME MÍSTA PRO PARKOVÁNÍ
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

na non-stop hlídaných parkovištích na Chodově
při ulici Mírového hnutí a v Hájích Plickova ul.

Využijte posledních volných míst!

Tel.: Jiří Cinko – 602 391 477.

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Skříně na míru
Kvalitní montáž

100% servis
Možnost prodeje

na splátky

Prodejna: 150 00 Praha 5, Radlická 2018/78 ● Tel.: 739 034 488, 733 715 505
e-mail: balkony@sintras.com www.sintras.com

Doprava 

po celé Praze

ZDARMA!

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Prodejna: 150 00 Praha 5, Radlická 2018/78 ● Tel.: 739 034 488, 733 715 505
e-mail: balkony@sintras.com www.sintras.com

Dodání a montáž žaluzií, sušáků
na prádlo, malování balkonů
● Kvalita, 100% servis
● Slevy pro družstva
● Zaměření a kalkulace zdarma
● Vše na splátky

ředitel obchodní kanceláře, vzdělání SŠ, VŠ, profesní
růst, nadstandardní finanční ohodnocení. 

CV zasílejte na: rzamecnikova@cpoj.cz, tel. 731 450 766 
ČP a.s., Generali PPF holding.

Vypisujeme výběrové řízení 
na pozici

Je tomu 15 let, co Vám i Vaším rodinám na Klinice ESET v Pra-
ze 11 poskytujeme zdravotnické služby v oblasti péče o duševní
zdraví. Psychickými poruchami trpí asi 14 % velkoměstského
obyvatelstva, tedy i Jižního Města. Za posledních osm let Kli-
nika ESET ošetřila zhruba 7,5 tisíc obyvatel Prahy 11.

U příležitosti tohoto výročí Vás srdečně zveme na den
otevřených dveří, který se bude konat 

2. 6. 2009 od 15.00-18.00 
v prostorách kliniky ESET, Hekrova 805, Praha 4.

V této době Vás rádi provedeme klinikou, od 16.00 hod. pro-
běhne krátký program, jehož náplní bude krátké seznámení

s programy Kliniky ESET. Je připraveno malé pohoštění.
Těšíme se, že přijdete. Za Kliniku ESET 

MUDr. Ondřej Pěč a PhDr. Jiří Růžička, PhD., ředitelé.

Případné dotazy vyřídí naše recepce 8.00–16.30 hod.,
tel.: 272 940 880, 272 940 879

Klinika ESET pořádá 
den otevřených dveří
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Přijďte s námi oslavit Den dětí

Chcete strávit 
den u hasičů?
My, hasiči z hasičské stanice č. 4 

Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy 
jsme pro vás, děti z Jižního Města, připravili 

Den otevřených dveří
30. května od 8.30 do 11.30 hodin 

Najdete nás na hasičské stanici č. 4, 
Květnového vítězství 2023 (Na Sádce)

Přijďte k nám a uvidíte:
Cisternové hasičské automobily, vyprošťovací 

a speciální techniku, výškovou techniku,
výstroj a výzbroj hasiče.

Ukázku vyprošťování z havarovaného vozidla 
(9.00–9.30 hod.).

Ukázku první pomoci.

Sobota bude 
na Gizele patřit 

střelbě
30. května od 13 do 17 hodin

Pro všechny, kdo přijdou odpoledne 30. května
do Kunratického lesa na  Gizelu, bude připraven
zábavný soutěžní program s hudbou. Pokud vy-

držíte do konce, v 17 hodin si budete moci
u táboráku opéct buřty.

Na co se můžete těšit?
Lukostřelba, chůdy, hod a běh s pneumatikou,

běžecký závod „Přeskoč – přelez“, střelba
z praku, hody na cíl, namalování 

Robina Hooda.

Nauč se jak
bezpečně na kole,
v autě a na silnici

Přijď se podívat! 

Dětský bezpečnostní den
31. května od 14 do 18 hodin

Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky
i dědečky na dětský bezpečnostní den do 

Centrálního parku u stanice Opatov.
Ukážeme všem jak správně používat autosedačku,

jak se bezpečně pohybovat na přechodu
a v prostoru okolo něj, jak zvládnout jízdu na kole

podle předpisů (kola budou k dispozici). 
Připraveny budou ukázky Integrovaného záchran-

ného systému a jízda zručnosti – překážky, 
pro malé i velké cyklisty, jak to vypadá bez pásů

a dětské sedačky – trenažér nárazu. 
Nebude chybět dětský koutek

a pestrý doprovodný program. 

Překvapení 
pro děti 

z mateřských školek
Nafukovací hrad, lukostřelba, lezecká stěna, bungee
trampolíny, aerotrim, petangue, modelování, kreslení,
hádanky, atletické soutěže, lanové aktivity, přetahová-
ní, bungee running, kapela zpívající dětské písničky, to
a spousta dalšího bude připravena v Centrálním parku

u metra Opatov první červnový den. Přijďte určitě!

DEN DĚTÍ JEDENÁCTKY
1. června od 10  do 19 hodin 

Starosta Dalibor Mlejnský předá dětem
z jihoměstských školek téměř 2 tisíce bezpečnostních

vest. Ty pro ně nechala kvůli větší bezpečnosti zhotovit
městská část Praha 11 téměř za čtvrt milionu korun.
Nebudou chybět stánky s občerstvením a sladké 

odměny pro výherce.
Vystoupí mateřské a základní školy a KC Zahrada.

Hasičský sbor předvede ukázky techniky 
a slaňování ze střechy budovy a nebude 

chybět naše jízdní policie.

12 www.praha11.cz
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● SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Te-
lefon: 603 982 009.
● 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.
AMALNOV. Rychle, kvalitně, levně, kdyko-
liv i o víkendu. Telefon: 606 556 547,
www.amalnov.cz, e-mail: amalnov@atlas.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 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, da-
ňové evidence, daňová přiznání. Docházka na
úřady. Tel.: 604 618 298, 222 364 018.
● BOURÁNÍ JADER, ŘEZÁNÍ PŘÍČEK, jiné
práce dle dohody. Tel.: 777 207 227.
● PROVÁDÍME REKONSTRUKCE BYT.
i nebyt. prostor, veškeré stavební práce v by-
tech, např. bytová jádra, obklady, vodoinsta-
lace, elektro, atd… i mimo Prahu. Kvalitně,
spolehlivě, za rozumné ceny. Tel.: 739 613 488,
(604 737 154), jin60jir@seznam.cz.
● SERVIS POČÍTAČŮ, ODVIROVÁNÍ – prodej
pc, Jižní Město  Háje, Hviezdoslavova 1600/6,
www.pocitace-servis.cz, tel.: 774 515 155,
272 659 981, Po–Pá 9:00–17:00.
● 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
● ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NA JIŽNÍM MĚSTĚ
nabízí právní služby. JUDr. Břetislav Kunc, tel.:
602 190 800.
● SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON – Spouštěcí
garnyže, žaluzie všech typů. Telefon/fax: 
271 914 222, mobil: 602 371 996.

● BYTOVÁ JÁDRA, ZEDNICKÉ a obladačské
práce, malování, štukování, plovoucí podlahy.
Škutchan František, tel.: 720 391 187, e-mail:
skutchan@seznam.cz
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Ta-
petování pestruktou, úklid, barvy dle vzorníku
– kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon: 
603 475 667, www.123malovani.cz
● KVĚTINY VERONIKA, Květnového vítězství
1740/12. Svatební květiny, svatební výzdoba,
řezané květiny, květiny ke každé přiležitosti,
dárkové zboží. Tel.: 605 391 898.
● PRODÁVÁME ZDRAVOTNÍ MATRACE Gu-
motex s 9% DPH, ušetříte až 1000 Kč. Pha 4,
Konstantinova 1482. St-Čt 14-20 hod. Pá 
14-18 hod. Tel.: 724 235 546.
● VÝROBA NA MÍRU A V BARVĚ DLE PŘÁNÍ.
Kuchyně, vest. skříně, děts. pokoje, pracovny,
komody, botníky, atd. Renovace, pokládka plov.
podlah, ploty. Tel.: 736 269 828, p. Prachař.
● OPRAVY TELEVIZÍ, DÁLK. OVLADAČŮ
v bytech, prodej setboxů a vnitřních antén pro di -
gitální TV, včetně instalace, dále kabelů a ostat -
ního příslušenství. Tel.: 602 832 751 – J. Kůs.
● ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, VÝROBA MŘÍŽÍ, ža-
luzie, zabezpečení. Telefon: 602 319 526.
● OPRAVY ELEKTRONIKY – TV ,VIDEO,
DVD, HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD mo-
nitory a počítače. Rozumné ceny. AVC servis –
tel.:  222 361 720 a mobil.: 602 390 630.
● BYTOVÍ ARCHITEKTI/VÝROBA NÁBYTKU
– návrhy interiérů, kuchyňských linek, vestav-
ných skříní, dětských pokojů, předsíní. Kvalita
služeb jsou samozřejmostí. Tel.: 603 238 056,
www.apdesign.cz

● 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 V PRAZE, 2+KK, 3+1, druž-
stevní nebo osobní vlastnictví, platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
● 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.
● IHNED ODKOUPÍM, NEBO ODDLUŽÍM váš
byt.  Zavolejte a pomůžu i Vám. Seriozně a bez
poplatků předem, úrok jako v bance. Přímý in-
vestor. Pište na: odkup.123@email.cz, tel.:
724 117 117.
● PRODEJ SAMOSTATNÝCH GARÁŽOVÝCH
STÁNÍ do OV v novém objektu v ul. Tatarkova
čp. 722 u m. Háje. Cena 269 000 Kč. V na -
bídce posledních 13 stání. Tel.: 737 262 114.
● HLEDÁME KE KOUPI BYT 2+KK,  3+1/L
v Praze 11. Jen osobní nebo družstevní vlast-
nictví. Rychlé jednání. Nabídky prosíme na tel.
732 237 741.
● PRODEJ POSLEDNÍHO BYTU 3+KK/L,
109 m2, do OV u Metra Háje z úspěšného pro-
jektu oceněného Stavbou roku Státním fondem
rozvoje bydlení. Původní cena 7 300 000 Kč,
nyní 6 417 000 Kč + garážové stání ZDARMA.
Tel. 737 262 114.
● PRODÁM DR. BYT 2+KK/L na Jižním Měs-
tě. Dům je kompletně rekonstruován. Velká lo-
džie přímo součástí bytu, plocha bytu celkem
52 m2. T.: 607 896 762.
● PRODÁM CHATU NA PRONAJATÉM po-
zemku v osadě u Berounky, P5-Lipence, kou-
pání, les, cena 60 000 Kč. Tel.: 723 040 704.
● PRODÁM BYT 1+1 KK S OKNEM, 40 m2,
JM, Květ. vítězství, OV, 11. patro, krásný vý-
hled, metro Opatov 5 min. Tel.: 724 850 103,
777 640 390.
● PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťoven
sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po
celé Praze, i nezařízené. Tel.: 603 194 333.
● RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1 v Pra -
ze, v osob. či družstev. vlastnictví. Rychlá plat-
ba, na stavu bytu nezáleží. Tel.: 604 150 450.
● KOUPÍM BYT 2-3+1/KK/ S GARÁŽÍ v lo ka -
litě metra Horní Roztyly. Tel.: 602 619 499.

● PŘENECHÁNÍ PRONÁJMU ZAVEDENÉHO
obchodu s použitým dětským textilem v Pra-
ze 4 Hájích. Plocha 30 m2. Kompletně vybaven
zařízením a zbožím. Nájemné 2 500 Kč/měs.
Odstupné. K dispozici ihned. Tel.: 724 621 070.

CENY INZERCE: 
Celá strana  . . . . (180 x 254 mm) . . . . . . . 29 000 Kč
1/2 strany . . . . . (180 x 122 mm) . . . . . . . 16 000 Kč
1/4 strany . . . . . (180 x 60 mm) . . . . . . . . 10 000 Kč
1/8 strany . . . . . (88 x 60 mm) . . . . . . . . . 6 500 Kč
1/16 strany  . . . . (88 x 30 mm) . . . . . . . . . 2 600 Kč

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

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

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

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

Vzhledem k vysokému počtu zájemců rozhoduje
časové pořadí objednávek. Za obsahovou stránku
inzerátů ručí inzerent.
Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH (19 %). 
Firma Siréna je plátcem DPH. 

Uzávěrka inzerce 1. a 15. den v měsíci.

Inzerci přijímá: SIRÉNA, spol. s r. o., Jihlavská
70/828, 140 00 Praha 4
tel.: 261 263 137, tel./fax: 261 263 138,
e-mail: inzerce@sirena.cz
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Na tábor s horským kolem!
Cykloturistický oddíl UFO pořádá v termínu
8.–23. srpna  tradiční letní stanový tábor. Le-
tos se jedná již o 12. ročník! Děti (7 až 13 let)
se zde kromě klasického táborového progra-
mu (hry v lese, míčové hry na louce, tábornic-
ké dovednosti, koupání) věnují i jízdě na hor-
ském kole, na kterou se náš oddíl zaměřuje.
Program připravují naši zkušení oddíloví ve-
doucí počínaje celotáborovou hrou, přes výle-
ty během tábora až po jednotlivé hry. Táboro-
vá základna se nachází uprostřed lesů u obce
Bílkovice nedaleko Benešova u Prahy. Cena
tábora je 3 200 Kč a zahrnuje dopravu mlad-
ších dětí a zavazadel na  tábor i z něj, ubyto-
vání ve stanech s podsadou a stravu 5x den-
ně včetně pitného režimu. 

Info na www.oddilufo.estranky.cz nebo
tel.: 602 767 305.

Jiří Kukačka, cykloturistický oddíl UFO

Mezi 16 týmy z Evropy a Ameriky obstáli skvěle v poslední dubnovou
sobotu lacrosisté z Jižního Města. 

Ve skupině porazili týmy LC Pardubice, Turku Titans  a LC United.
V osmifilále potom porazili tým LC Malešic a ve čtvrtfinále nováčka
turnaje Ajax Pickering Rock, doplněného o 4 hráče LCJM.

První a jediná prohra týmu z jihu přišla až v samém závěru turna-
je, kdy ve finále podlehli loňskému vítězi Megamenu Boston a získali
tak, jako v loňském roce, druhé místo.

Individuální ocenění v kanadském bodování si odnesli Pavel Došlý
a Jakub Nováček. Oba hráči se v brzké době vydají do Kanady a budou
zde hrát Kanadskou lacrossovou ligu série B.

Celý turnaj byl doplněn o dětský lacrossový kemp, kde si svou do-
vednost pilovaly pod dohledem zahraničních trenérů děti od sedmi do
patnácti let a své umění ukázaly i hráčky ženského lacrossu.

Sobotní večer patřil Galavečeru lacrossu, v jehož závěru se již tra-
dičně exhibičně utkala česká reprezentace, připravující se na MS 2011
pořádané zde v Praze s výběrem hráčů All Stars z Ameriky. red

Lacross z Jižňáku výborně obstál v konkurenci 

TJ Jižní Město Chodov  pořá-
dá v sobotu 23. května 9. roč-
ník mezinárodního závodu mo-
derních gymnastek o Chodovský
pohár. Ten se uskuteční v rámci
oslav 85. výročí založení tělovýchovné
jednoty v Praze na Chodově.

Prestižního gymnastického klání
o trofej z niž borské sklárny Rückl se
zúčastní gymnastky jedenácti ze-
mí,  mimo jiné  z Portugalska,  Ně-
mecka,  Izraele,  Kypru a dokon-
ce   až z Nového Zélandu. Svě-
tovou gymnastickou špičku
budou zastupovat tři přední
kluby z Ruska. 

Divákům se představí
od 9.30 hod. ve třech ka-
tegoriích přes 100 mo-

derních gymnastek včet-
ně   kompletní české juni-
orské reprezentace.

Největší závod mo-
derních gymnastek 
v Pra  ze má kromě spor-

tovních cílů i chari tativní
ambice založené na spo-
lupráci s nadač ním fon-
dem Kapka naděje. 

Kromě sportovních výkonů je pro všech-
ny diváky připraven i bohatý doprovodný pro-
gram. 

Patronkou závodu bude loňská miss 
aerobiku Táňa Bednářová, která předá ko-
runku nejsympatičtější gymnastce Chodov

Cupu podle hlasování divá-
ků. Nenechte si ujít skvě-
lou podívanou. red

To nejlepší z moderní
gymnastiky uvidíte na Chodově

Každou středu od 15 do 16 hodin si můžete
užít sportovní odpoledne v ZŠ Modrá škola,
Kupeckého 576,  v tělocvičně u zadního vcho-
du. Pokud si s námi přijdete zasportovat, se-
stavíte si vlastní tým, který bude soutěžit.
V případě, že si vlastní tým nesestavíte, se-
stavíme vám ho sami na místě. Stačí, když bu-
dete mít s sebou sportovní oblečení a obuv
do haly.

Pokud vám to nebude stačit a je vám
10–18 let, přijďte na aerobic každou středu
od 16.30–17.30 hodin, s sebou věci na pře-
vlečení, sportovní boty, pití, kamarády a ka -
marádky. Cvičení je zdarma, cvičí Eva Hromád-
ková, tel.: 773 098 567, a pokud se budete
chtít na cokoli zeptat, je tu Kateřina Bavoro-
vá – telefonní číslo: 724 759 208, e-mail:
k.bavorova@sisipraha.cz. red

Objevujeme Prahu 11 
aneb kam bychom pozvali svého kamaráda

Vyberte místo Prahy 11, které je podle va-
šeho názoru nejzajímavější, a napište PROČ.

Můžete doložit obrázek nebo fotografii.
Z dodaných prací bude vytvořena mapa,

kterou knihovna vystaví v dětském oddělení
16. září v rámci Dnů Prahy 11.

Zajímavá akce se uskuteční od května
zhruba do 5. září.

Své práce můžete donést osobně do dět-
ského oddělení knihovny Opatov nebo zaslat
poštou na adresu: Knihovna Opatov, Opatov-
ská 14/1754,  Praha 11.

Sportovat můžete celé odpoledne

Hráče přijela na turnaj
podpořit místostarostka 

ing. Eva Štampachová. FOTO: ARCHIV KLUBU
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Víte komu to šlo nejlépe s pastelkami?

Skvěle si vedly děti z MŠ 
Sulanského, staly se vítězi!
Druhé místo patří dětem
ze ZŠ Ke Kateřinkám.
Třetí místo získaly děti 
z MŠ Anny Drabíkové.

Knížku z Albatrosu získává
Eliška Grešáková, Tomáš Jik-
la, MŠ Konstantinova, Martin
Kouba, Anička Lhotáková.
Na všechny zúčastněné čeká 
v redakci dárek!

✐

Vyhlášení soutěže Bájné a pohádkové bytosti

Spojovačka pro všechny, kteří se zúčastnili výtvarné soutěže

✎ ✏
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1) V Centrálním parku se objeví obrov-
ská nafukovací bublina. Zažijte večeři, kde
bude jídlo vznikat přímo před vámi! Vše
umocní divadelní akce a velkoplošné projek-
ce. Koná se od 21. do 23. května od 20 ho-
din. Přes celý den navíc bublina Kitchen Mo-
nument funguje jako kavárna, kde se může-
te zastavit cestou z práce nebo při venčení
pejsků.

2) Přijďte se podívat, jak si děti z Jižního
Města porozuměli s mezinárodním osazen-
stvem francouzského divadelního souboru
Image Aiguë. V Zahradě bude mít 20. a 21.

května českou premiéru představení „Evropa
je tady i tam“ o tom, že si můžeme rozumět,
i když neznáme své jazyky. Černoch, Arab,

turecké děti a děti z Jižního Města vás o tom
hravě přesvědčí!

3) Projeďte se autobusem po Jižním
Městě na komentované prohlídce pod vede-
ním kronikáře Jiřího Bartoně! Retro autobus
s šikovným řidičem vás zaveze tam, kde jste
ještě nebyli. Autobus vás naloží a vysadí
u stanice Opatov, kde před nebo po projížď-
ce můžete navštívit ArtBazar – bleší trh
s uměním pod širým nebem.

Více na www.streetforart.cz, e-mailu
produkce@streetforart.cz nebo na telefo-
nu 271 910 246. Jiří Sulženko

Mikulášská může mít různou podobu a dů -
sled ky. Václav Kryštof, domkář z Újezda
u Prů honic, nebyl v noci z 6. na 7. prosince ro-
ku 1894 doma. Před soudem později vypově-
děl, že se vracel až k ránu. Když doma zašel
do komory, zjistil, že ji někdo vybral až na pod-
lahu. Manželé Kryštofovi přišli o všechno, co
tam měli. 

Okno bylo otevřené a pod ním nešlo pře-
hlédnout stopy dvou různě velkých párů muž-
ských bot. Nebylo pochyb – navštívili je po-
bertové. Tak začíná příběh, který podle sta-
rých soudniček sestavili Bohumil Špaček
a Karel Stibral a zařadili do svých kriminálních
příběhů ze staré Prahy a okolí.

Tři týdny pak četníci marně pátrali
a dumali, ale nakonec si  strážmistr František
Seidler šťastně vzpomněl. U Anny Přenosilo-
vé prý přebývá nějaký Přenosilův kamarád ze
Žižkova. Ráno 27. prosince přišli do bytu tři
četníci. Našli ženu i její matku a v posteli mla-
dého Josefa Stříbrného ze Žižkova, známou
firmu. Zatkli ho pro jistotu, sotva vstal, a me -
zitím prohledávali byt. 

Pod postelí stál velký kufr, který mladý
muž statečně označil za svůj. Revolver v kufru
byl zřejmě skutečně jeho, zato třicet zlatých
jakoby volalo po jiném pánovi. Za obrazem na
zdi byl ukryt lístek ze zastavárny na budík. Na-
šly se i Kryštofovy šaty a u sousedů uschova-
né jeho holínky. 

Když všechno prasklo, vykřikla nešťastná
Anna Přenosilová, že když mají Josefa, „ať
taky zavřou Karla!“ Pak se ale plácla přes 
ústa a dál už mlčela. Statečným se ukázal
i mladý Stříbrný. Zatloukal četníkům
a u soudu vůbec všechno. Nebyl v době krá-
deže v Újezdě, ale ve Vídni - to soudci velko-
ryse přešli úplně bez povšimnutí a ově -
řování. Upřel Václavu Kryštofovi jeho vlastní
věci, ale za pravdu dostal okradený. Kompli-
ce neprozradil a dostupné texty ani nepro-
zrazují, zda měl parťák větší nebo menší no-
hu než dopadený zloděj. 

Recidivista Josef Stříbrný vyfasoval dvou-
letý žalář a přechovávačka Anna Přenosilová
aspoň čtrnáct dní za přestupek. Tajemství
druhého zloděje zůstalo zastřeno dodnes,

takže se trestu vyhnul. Tak alespoň prozraď-
me, že komora u Kryštofů skrývala docela roz-
manité věci. Mimo zmíněné kožené holínky,
budík i kabát se třiceti zlatkami v kapse také
peřiny, dvouhlavňovou ručnici, a to ještě zda-
leka není konec. Pro nás už ale pro tentokrát
ano. (Pokračování.) Jiří Bartoň

Tajnosti za humny (13)

Plácla se přes ústa a už nepromluvila

Dramatické události ze srpna 1930, které se
odehrály v souvislosti s kopáním jedné stud-
ny, měly následující pokračování. Ve studni by-
li již dva omámení a umírající, když přispěchal
kočí Vittman: „Byv spuštěn dolu naložil do
okovu nešťastného Páchu. Křikl nahoru, aby
táhli. Hrozná věc. Klika rumpálu se točila, ale
hřídel rumpálu stál. A tak byl zpečetěn osud
třetího, kterého taktéž plyny otrávily. Koneč-
ně povoláni byli hasiči z Prahy a ti vytáhli 3
nešťastné muže. Tůma a Pácha byli svobod-
ní, Wittman ženatý otec třech dítek. Stalo se
12. IX. 1930 o 4 hodině. 

Krupobití a průtrž mračen v roce 1931.
Dne 1. června 1931 strhlo se nad zdejší ob-

cí a okolím krupobití a průtrž mračen a způsobily
veliké škody na slibně se vyvíjející úrodě. Škoda
odhadována jest komisí až na 80 %.

Volby (třetí) do obecního zastupitelstva
v roce 1931. 27. září. 

Letošních voleb do obecního zastupitel-
stva zúčastnily se 3 strany a sice: 

1) poplatníci,
2) Jednota malozemědělců,
3) Strana komunistická.
Voličů bylo 173, z toho obdrže-

li: poplatníci 71 hlasů, Jednota
malozem.: 50 (hlasů), Strana ko-
munistická 52 (hlasů). 

Mandátů dostali: poplatníci: 5,
Jednota mal. 3, komunisté 4.

Starostou zvolen opět Plíva Václav, rolník
z čís. 4.

Regulační plán obce Hájů z roku 1932
Obecní zastupitelstvo objednalo u státní

regulační komise v Praze zhotovení obecního
regulačního plánu za smluvený obnos 2000,-
Kč.“ (Pokračování.) Vypsal Jiří Bartoň

Tři důvody proč vyrazit na festival Street For Art

Řádky z kroniky Hájů

Motiv 
z Újezdu. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Před 
restaurací U Jelínků (později 

zanikla). Původní stav před pře-
stavbou. FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11.            
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Křížovka o knihu
Výherci tajenky z Klíče číslo 8: Lenka Urbaníčková, Pavel Be-
ryšák, Martin Ladaš, Ivana Jelínková, Martin Adamec vyhráva-
jí knihu z nakladatelství Metafora. Milena Čadová, Karel Ced-
rech, Jaroslava Šafářová, Jaroslav Brzek, František Pánek vy-
hrávají knihu o Praze 11.
Správné znění tajenky: Jaký duben takový říjen.
V dnešní tajence na vás čeká květnová pranostika. Na pět
výherců čeká opět pěkná kniha z nakladatelství Metafora a na
pět dalších kniha o Praze 11.
Odpovědi zasílejte do konce května na adresu re dakce Klíč –
Ocelíkova 672, e-mailem: klic@p11.mepnet.cz, 
nebo osobně do redakce. Nezapomeňte uvést
jméno a kontakt na vás.
www.metafora.cz

Nápověda:
YAP, ENU,
ARUS,
VUT
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V okrsku č. 944 je volební místnost v: 
SŠ managementu a služeb s.r.o., Schulhoffova 844 
Brechtova 824, 825, 826, 827, 846, 847, 848, 849, 850
Hekrova 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819,

820, 821, 822, 823, 851, 852, 853
K Horkám 924

V okrsku č. 945 je volební místnost v: 
SŠ managementu a služeb s.r.o., Schulhoffova 844 
Brechtova 780, 781, 828, 829, 830
Dubnova celá ulice
Hekrova 805, 806, 808, 809, 810
Matúškova 782, 783, 784, 785, 786, 787, 795, 796, 831
Mírového hnutí 868, 869

V okrsku č. 946 je volební místnost v: 
SŠ managementu a služeb s.r.o., Schulhoffova 844 
Brechtova 777, 778, 779
Květnového vítězství 772, 773, 774, 775, 776
Matúškova 802, 803
Schulhoffova 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794

V okrsku č. 947 je volební místnost v: 
SŠ managementu a služeb s.r.o., Schulhoffova 844 
Boháčova celá ulice
Demoliční celá ulice
Květnového vítězství 2, 20, 35, 40, 115, 116, 117, 160, 166, 491, 492,

493, 494, 495, 496, 875, 938
Matúškova 797, 798, 799, 800, 801, 804
Mírového hnutí 33
Schulhoffova 844, 856, 857, 858, 859
Starobylá 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
U Rybářství celá ulice

V okrsku č. 948 je volební místnost v: 
ZŠ Mendelova 550
Hviezdoslavova 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,

510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
Kazimírova celá ulice
Kryštofova celá ulice
Květnového vítězství 945
Mirošovská celá ulice
Nad Úpadem 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,

282, 283, 284, 294, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440

Pacajevova celá ulice
Prašná celá ulice
Stachova 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Staňkova 441, 442, 443, 444
Starobylá 3, 4, 6, 45, 222, 236, 242, 245, 246, 497, 498,

873, 881, 910
U Přehrady celá ulice
U Transform. stanice celá ulice
Výstavní 75, 96, 99, 136, 142, 159, 169, 170, 178, 211,

230, 943, 958

Wagnerova celá ulice
Za Rybářstvím celá ulice

V okrsku č. 949 je volební místnost 
v: ZŠ Mendelova 550
Jarešova celá ulice
K Jezeru celá ulice
Mandova celá ulice
Nad Úpadem 198, 199, 217, 233, 234, 244, 887, 888, 889,

890, 894, 896, 901,903, 906, 947
Plickova 551, 552, 553, 880
Stachova 51, 103, 135, 164, 167, 174, 184, 187, 213, 214,

237, 285, 286, 287, 288, 518
Staňkova 194, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,

256, 257, 258, 259, 268, 269, 270, 271, 272,
872, 882, 883, 884, 886, 895, 898, 907, 911,
915, 918, 919, 922, 932, 933, 936, 939, 948

V Hájích celá ulice

V okrsku č. 950 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠ Kupeckého 576
Anežky Malé celá ulice
Arkalycká celá ulice
Emilie Hyblerové 527, 528, 529
Hviezdoslavova 519, 520
Kosmická 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756
Kupeckého celá ulice
Opatovská 870, 871, 874

V okrsku č. 951 je volební místnost v: ZŠ a SŠ
Kupeckého 576
Anny Drabíkové celá ulice
Emilie Hyblerové 521, 522, 523, 524, 525, 526, 530, 531, 532, 

533
Hviezdoslavova 666
Kosmická 537, 746, 747

V okrsku č. 952 je volební místnost v: 
ZŠ Mendelova 550
Horčičkova celá ulice
Kosmická 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745
Mendelova 538, 539, 540, 541, 542, 543, 550

V okrsku č. 953 je volební místnost v: 
ZŠ Mendelova 550
Kropáčkova celá ulice
Mendelova 554, 555, 556, 665, 737, 738, 879
Plickova 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572

V okrsku č. 954 je volební místnost v: 
ZŠ Mendelova 550
Janouchova 671
Nešporova celá ulice
Štichova 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585,

586, 587, 588, 647, 648, 649, 650, 651, 652,
653, 654, 668

Výstavní 845

VOLEBNÍ OKRSKY
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V okrsku č. 955 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Borošova 634, 635, 636
Exnárova celá ulice
Ke Cvičišti celá ulice
K Milíčovu 100, 854
Klivarova celá ulice
Otická celá ulice
Rašova celá ulice
Štichova 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646

V okrsku č. 956 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Borošova 629, 630, 631
Janouchova 655, 656, 670
K Milíčovu 734
Mejstříkova 624, 625, 626, 627, 628
Štichova 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597,

598, 599, 600

V okrsku č. 957 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Hlavatého 621, 622, 623, 662, 663, 664
Janouchova 657, 658, 659, 660, 661
Kulhavého celá ulice

V okrsku č. 958 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Hlavatého 618, 619, 620
K Milíčovu 674
Křtinská celá ulice
Mejstříkova 609, 610, 611, 612, 613, 614
Ocelíkova 672
Opatovská 960
Steinerova 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 667
Stříbrského 675, 676, 677, 678

V okrsku č. 959 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Jurkovičova celá ulice
Mnichovická celá ulice
Novomeského 690, 691, 692, 693
Ocelíkova 712, 713, 714
Stříbrského 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687,

688, 689

V okrsku č. 960 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Cyprichova celá ulice
Sulanského celá ulice
Tatarkova 721, 722, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733

V okrsku č. 961 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠ Kupeckého 576
Bajkonurská celá ulice
Steinerova 735
Tatarkova 723, 724, 725

V okrsku č. 962 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Doubravická 1310, 1311

Jažlovická 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318,
1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1499, 1764,
1765, 1766, 1767, 1768, 1769

Novomeského 2139

V okrsku č. 963 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Bohúňova 1342
Doubravická 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307,

1308, 1309
Jažlovická 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332,

1333, 1334, 1335, 2119
Vidimova celá ulice

V okrsku č. 964 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Bohúňova 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1343, 1344,

1345, 1346, 1553
Tererova 1341, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352,

1353, 1354, 1355, 1356

V okrsku č. 965 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Bohúňova 1552
Modletická 1388, 1389, 1390
Opatovská 1550, 1753, 1754
Tererova 1357, 1358, 1399, 1551, 2135

V okrsku č. 966 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Ke Kateřinkám 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1400, 1403,

1404, 1405, 1406
Ke Škole celá ulice
Modletická 1391, 1401, 1402

V okrsku č. 967 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Ke Kateřinkám 1407, 1408, 1409, 1410, 1411
Radimovická celá ulice
Zdiměřická 1412

V okrsku č. 968 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Chomutovická celá ulice
Zdiměřická 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,

1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438,
1439, 1440, 1441, 1442, 1445, 1446, 1447,
1448, 1449, 1450

V okrsku č. 969 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Nad Opatovem celá ulice
Šalounova celá ulice
U Chodov. hřbitova celá ulice
Zdiměřická 1451, 1452, 1453, 1454, 1455

V okrsku č. 970 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Křejpského 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510,

1511, 1752
Lečkova celá ulice
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V okrsku č. 971 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Jašíkova 1532, 1533, 1534
Křejpského 1501, 1502, 1503, 1512, 1513, 1514, 1523,

1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530,
1531, 2276

V okrsku č. 972 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Jašíkova 1535, 1536, 1537, 1656
Jeřábkova 1456
Opatovská 1763
V Jezírkách celá ulice

V okrsku č. 973 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Jeřábkova 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462
Konstantinova 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476,

1477, 1478, 1479, 1480, 1500
Metodějova celá ulice

V okrsku č. 974 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Černockého celá ulice
Konstantinova 1481, 1482, 1483, 1484, 1488, 1489, 1490,

1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498
Michnova 1624, 1625
U Modré školy celá ulice

V okrsku č. 975 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠ Kupeckého 576
Michnova 1602, 1620, 1622, 1623, 1626
Podjavorinské 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607,

1608, 1609

V okrsku č. 976 je volební místnost v: 
ZŠ Mikulova 1594
Bachova 1566
Michnova 1621
Podjavorinské 1595, 1596, 1597, 1598
Vejvanovského celá ulice

V okrsku č. 977 je volební místnost v: 
ZŠ Mikulova 1594
Bachova 1567, 1568 
Hviezdoslavova 2250
Mikulova 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577,

1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1755, 2118,
2209, 2210

V okrsku č. 978 je volební místnost v: 
ZŠ Mikulova 1594
Bachova 1569, 1570, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588,

1589, 1590, 1591, 1592, 1593
Líbalova celá ulice
Mikulova 1583, 1594
V Průčelí 1653, 1655

V okrsku č. 979 je volební místnost v: 
ZŠ Mikulova 1594
Květnového vítězství 1864, 1865, 1866, 1867, 2126
Machkova 1646, 2127, 2128, 2129
V Průčelí 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1654
Ženíškova 1647, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2130

V okrsku č. 980 je volební místnost v: 
ZŠ Květnového vítězství 1554
Květnového vítězství 1627, 1628, 1629
Machkova 1642, 1643, 1644, 1645
Markušova celá ulice

V okrsku č. 981 je volební místnost v: 
ZŠ Květnového vítězství 1554
Brandlova 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563,

1564, 1565, 1599, 1639, 1640, 1641, 2236, 2314
Chalupkova 1364, 1365, 1366, 1367
Květnového vítězství 1554

V okrsku č. 982 je volební místnost v: 
ZŠ Květnového vítězství 1554
Brandlova 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386
Hněvkovského 1372, 1373, 1387

V okrsku č. 983 je volební místnost v: 
ZŠ Květnového vítězství 1554
Hněvkovského 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379
Chalupkova 1368, 1369, 1370, 1371
Květnového vítězství 1361, 1362, 1363

V okrsku č. 984 je volební místnost v: 
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57
Benkova 177, 301, 340, 358, 551, 552, 688, 940
Dunovského celá ulice
Ke Stáčírně 663, 840, 1167, 2289
Klecandova celá ulice
Květnového vítězství 53, 57, 58, 59, 60, 401, 763, 859, 886, 982,

1076, 1119, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 2023
Mokrá 334, 365, 387, 407, 456, 535, 550, 677, 1129,

1130, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287,
1288, 1289, 1291

Stýblova celá ulice
Valentova 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732,

1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738
Vápeníkova 158, 200, 201, 675, 1139

V okrsku č. 985 je volební místnost v: 
ZŠ Donovalská 1684
Benkova 850, 1105, 2324
Brodského 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669,

1670, 1676, 1677, 1678, 1679
Donovalská 1662, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 2222, 2331
Ke Stáčírně 2292
Kolmistrova celá ulice
Mokrá 952, 1187
Vápeníkova 186, 964, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136,

1137, 1138
Zimákova celá ulice
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V okrsku č. 986 je volební místnost v: 
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57
Brechtova 473, 475, 476, 503, 508, 594, 786, 1080
Dobrovolského celá ulice
Donovalská 393, 420, 432, 433, 467, 468, 471, 528, 632,

652, 678, 721, 750, 754, 759, 761, 796, 808,
876, 1070, 1150, 1152, 1183, 1184, 2313, 2334

Hejplíkova celá ulice
K Horkám 2284
Ke Skále celá ulice
Ke Stáčírně  č.e. 7, 150, 421, 444, 504, 512, 523, 591, 602,

607, 687, 795, 954, 1082, 1111, 1143, 2268,
2270, 2272

Květnového vítězství 133, 134, 135, 138, 139, 140, 164, 332, 345,
346, 361, 451, 499, 506, 520, 533, 547, 615,
616, 620, 730, 1099

Leopoldova 87, 417, 443, 640, 667, 819, 888, 902, 946, 984,
1107, 1114, 1164, 1186, 2138

Majerského celá ulice
Mírového hnutí 2137
Nedbalova celá ulice
Pištěkova celá ulice
Rujanská celá ulice
Šperlova celá ulice
Švecova celá ulice
V Opatově celá ulice
Volkovova celá ulice
Vycpálkova celá ulice
Ženíškova 629, 635

V okrsku č. 987 je volební místnost v: 
ZŠ Donovalská 1684
Donovalská 1658, 1659, 1660, 1661
Leopoldova 1680, 1681, 1682, 1683, 2040, 2041, 2042,

2043, 2044, 2045, 2046
Samohelova celá ulice

V okrsku č. 988 je volební místnost v: 
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57
7. května 63, 71, 81, 82, 143, 151, 168, 181, 229, 292,

293, 294, 295, 296, 297, 298, 322, 348, 366,
385, 445, 484, 485, 486, 522, 548, 605, 723,
767, 801, 802, 804, 805, 806, 813, 865, 934,
935, 936, 937, 938, 939, 949, 959, 991, 1068,
1109, 1168, 2347

Bartůňkova celá ulice
Lažanského celá ulice
Malebná 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,

1047, 1048, 1049, 1056, 1057, 1058, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066

Na Sádce 155, 157, 189, 193, 343, 601, 837, 1277, 1296,
1745, 1746, 1747, 1748, 1749

Nad Lomy celá ulice
Pod Vodojemem celá ulice
Saudkova celá ulice
Starochodovská 5, 28, 35, 75, 78, 79, 142, 149, 156, 159, 160,

161, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
180, 194, 195, 196, 197, 198, 205, 245, 246,
254, 483, 500, 507, 509, 519, 521, 529, 530,
546, 579, 604, 674, 732, 755, 845, 866, 891,
950, 985, 988, 1087, 1110, 1116, 1128, 1142,
2286, 2338, 2340

Švabinského 114, 265, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 321, 329, 333, 336,
351, 352, 374, 391, 405, 411, 431, 439, 440,
448, 453, 454, 477, 481, 488, 498, 517, 816,
922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930,
931, 932, 933, 1000

Türkova 2332
U Kolonie 798, 814, 848, 870, 907
V Lomech celá ulice
Valentova 1744

V okrsku č. 989 je volební místnost v: 
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57
7. května 80, 144, 145, 211, 212, 213, 214, 242, 264, 267,

268, 270, 273, 310, 1146
K Dubu celá ulice
K Remízku celá ulice
Ke Sv. Izidoru celá ulice
Malebná 869, 875, 878, 879, 880, 889, 890, 894, 895,

897, 900, 904, 908, 912, 914, 942, 947, 960,
983, 994, 1085, 1086, 1089, 1127, 1140, 1166,
1172, 2322

Medkova celá ulice
Na Sádce 659, 780, 787
Skřivanova celá ulice
Starochodovská 15, 16, 41, 52, 65, 66, 73, 335, 684, 714, 1359,

1360, 1750
Švabinského 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,

231, 232, 233, 240, 241, 243, 244, 248, 252,
259, 269

U Kolonie 274
V Benátkách celá ulice
Verdiho celá ulice
Zakouřilova celá ulice

V okrsku č. 990 je volební místnost v: 
ZŠ Donovalská 1684
Benkova 304, 518, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701,

1702
Donovalská 1725
Kahovská celá ulice
Ledvinova 86, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713,

1714, 1715, 1716, 1717

V okrsku č. 991 je volební místnost v: 
ZŠ Donovalská 1684
Benkova 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691,

1692, 1693, 1694, 1695
Brodského 1671, 1672, 1673, 1674, 1675
Donovalská 1684, 1862, 1863
Kunínova celá ulice
Ledvinova 1718

V okrsku č. 992 je volební místnost v: 
TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781
Archivní celá ulice
Babická celá ulice
Blažimská celá ulice
Čenětická celá ulice
Daimlerova celá ulice
Divišovská celá ulice
Chodovecké nám. celá ulice
Keblovská celá ulice
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Klapálkova celá ulice
Klíčova celá ulice
Knovízská celá ulice
Lešanská 1176
Nad Pahorkem celá ulice
Obrovského celá ulice
Pod Chodovem celá ulice
Pyšelská celá ulice
Šternovská celá ulice
Türkova 828, 1001, 1098, 1106, 1272, 2297, 2317, 2318,

2319
U Nové dálnice celá ulice
U Stojanu celá ulice
Zastrčená celá ulice

V okrsku č. 993 je volební místnost v: 
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782
Cigánkova celá ulice
Nechvílova 1829, 1830, 1831, 1835, 1836, 1837, 1838,

1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845,
1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859

Roztylská 1860, 2142, 2143, 2258, 2274
Vojtíškova 1828

V okrsku č. 994 je volební místnost v: 
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782
Láskova 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816,

1817, 1818, 1819, 1827
Nechvílova 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826,

1832, 1833, 1834
Zlešická 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852

V okrsku č. 995 je volební místnost v: 
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782
Jírovcovo nám. 1782 
Láskova 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798,

1799, 1800, 1801, 1802, 1803
Malenická celá ulice
Vojtíškova 1783, 2333
Zlešická 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809

V okrsku č. 996 je volební místnost v: 
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782
Hroncova celá ulice
Jarníkova 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874,

1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881,
1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890,
1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897,
1898, 1899

V okrsku č. 997 je volební místnost v: 
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782
Hráského celá ulice
Jarníkova 1904
Klírova celá ulice
Roztylská 2232, 2321
Šustova celá ulice
V Parku celá ulice

V okrsku č. 998 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Petýrkova 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948,

1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955,

1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962,
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 2254

V okrsku č. 999 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Dědinova 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,

1988, 1989, 1990, 1999
Holušická celá ulice
Hrabákova 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974
Petýrkova 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 

V okrsku č. 1000 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Dědinova 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009, 2010, 2011, 2012
Filipova celá ulice
Hrabákova 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 2000, 2001
Krejnická celá ulice
Pošepného nám. 2022

V okrsku č. 1001 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Augustinova celá ulice

V okrsku č. 1002 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Gregorova celá ulice
Hrudičkova celá ulice
Na Ovčíně celá ulice
Tomíčkova celá ulice

V okrsku č. 1003 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Babákova 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155,

2184, 2185
Blatenská celá ulice
Hrdličkova 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2186, 2187,

2188, 2189
Kaplanova celá ulice
Kloboukova 2170, 2171, 2172
Kloknerova celá ulice
Koštířova celá ulice

V okrsku č. 1004 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Babákova 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162,

2198, 2199, 2200, 2201
Brehmova celá ulice
Hněvkovská celá ulice
Hrdličkova 2196, 2197, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208
Hvožďanská celá ulice
Kloboukova 1175, 1178, 1179, 1180, 1182, 1199, 1201,

1202, 1206, 1210, 1212, 1213, 1215,
1218,1219, 1224, 1226, 1231, 1235, 1236,
1239, 1246, 1256, 1261, 1263, 1264, 1265,
1298, 2163, 2164, 2165, 2190, 2191, 2192,
2193, 2194, 2195, 2202, 2203, 2223, 2224,
2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2256,
2261,2262, 2263, 2266, 2269, 2271, 2279, 2303

Komárkova celá ulice 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
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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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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

Nejmodernější řešení vrásek
Ošetření IPL – LASER
■ trvalé bezbolestné odstranění ochlupení, pigmentací,
■ rozšíření žilek, fotoomlazení – problémy výrazných vrásek, 
■ novinka – řešení hlubokých vrásek – nové výplňové metody JUVÉDERM
Novinka – nová unikátní technologie 
neinvazní liposukce bezbolestně
ošetření těla a obličeje – hubnutí, odstranění celulitidy
■ zpevnění a tvarování těla, lázeňské procedury, 
■ odstranění dvojté brady
kosmetika ● kadeřnictví – prodlužo -
vání vlasů ● suchá, mokrá pedikúra 
● manikúra – modelace nehtů ●

permanentní make-up ● tetování
Otevřeno: Po–Pá 9–21, So 9–16, Ne – dle dohody

EGGO studio
SB Centrum, K Horkám 1, P-4
(naproti čerpací stanici OMV)

www.studioeggo.cz
Tel.: 267 911 180

775 718 041

EGGO 
studio

s tímto inzerátem
10% sleva na 
některé  služby

Thajské masáže
prováděné 
Thajkami

další služby: plnění, servis, opravy klimatizace ● prodej střešních boxů Thule
Kulhavého 669/2, Praha 4-Háje (vjezd z ul. Hlavatého)

Tel.: 722 66 77 55, 272 656 200 ● www.auto-pneuservis.cz

KADEŘNICTVÍ
➨ Dámské ➨ Pánské ➨ Dětské

Ceny, které ustojíte!
Jarníkova 1899/31 ● Tel.: 271 910 235

ŠUMAVA – PENZION
HRÁTKY U OBCE SRNÍ
Ubytování cena 400 Kč
včetně polopenze. 
Tel.: 602 367Tel.: 602 367 660, 660, 
376 323 410, 739 046 601376 323 410, 739 046 601
www.penzionhratky.unas.czwww.penzionhratky.unas.cz

NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
■ Zpracování daňových přiznání
■ Zastupování před správcem daně
■ Poradenství v daňových záležitostech 
■ Mzdové účetnictví
■ Sociální a zdravotní pojištění 

KREACE, s. r. o.
Jihlavská 70, Praha 4 

tel.: 261 263 137
fax: 261 263 138
kreace@kreace.cz
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SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

Modré školy), Praha 4-Jižní Město
Háje

SOLÁRIUM 
SUNBOARD

KYSLÍKOVÁ 
TERAPIE

ROLLETIC 
MASSAGE

CROSS
TRAINING
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BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 

od 7.30 do 21.30 hodin
www.sirena.cz salon@sirena.cz

Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech                        poháněných elektromotory

DREAM
HEALTHER

ZA HODINU VAŠE TĚLO
PROVEDE
1152 stahů v hýždích

348 pohybů v bocích
1920 rotačních pohybů

248 sklapovaček
480 zanožení
766 relaxačně tonizačních

pohybů dolních končetin

CVIČENÍM ZÍSKÁTE
✔ štíhlou a pevnou postavu
✔ zlepšení kondice
✔ zlepšení pohyblivosti kloubů
✔ celkové zlepšení zdravotního

stavu
✔ odstranění bolesti zad

a kloubů

Při cvičení se neunavíte, stoly
cvičí za vás.

AKCE

1 min. = 8 Kč

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

•Kuchyňské
linky, vestavěné
skříně, dveře,
podlahy –
grafický návrh,
cenová kalku-
lace, zamě ření,
poradenství
zdarma, cena
včetně mon táže
a dopravy, široká
škála povrcho -
vých materiálů.

Bytová jádra
Modernizace bytů

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

Česká kuchyně, evropské specia-
lity, atd. Zajištujeme svatby, rauty,
firemní večírky. Pořádáme country
večery a diskotéky – 80. léta.

Každou středu ŘÍZKOMÁNIE. 
Náš tip: vepřový řízek s bram-
borovou kaší 49 Kč.

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

Vlastní parkoviště ve dvoře.

PRODEJNA POTRAVIN S JÍDELNOU
AKCE OD 15. DO 31. KVĚTNA
EIDAM KRÁJENÝ 150 g. 20 KČ
PAPRIKOVÝ PÁLIVÝ SALAM 65 KČ/KG
ŠUNKOVÝ SALÁM                75 KČ/KG
GOTHAJ SALÁM                    45 KČ/KG
TURISTICKÝ SALÁM              85 KČ/KG
CHILLI PÁRKY                        90 KČ/KG
KUŘECÍ PRSA CHLAZENÁ  95 KČ/KG
V. PLEC BEZ KOSTI                79 KČ/KG

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

Denně nové menu
hotových jídel
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