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Přestože v době, kdy píši svůj příspěvek do
Klíče, Česko ještě nemá žádný potvrzený pří-
pad prasečí chřipky, i tak musí být Praha při-
pravena na nejhorší. Poslední, co bychom
chtěli, je šíření paniky – naopak. Doufám, že
právě preventivní opatření a informovanost
o tak závažném onemocnění občany uklidní
a přinese jim jistotu, že jsme nic neopomněli

a jsme připraveni kdykoliv a komukoliv pomo-
ci. Na Magistrátu hlavního města Prahy vedu
mimo jiné krizový tým, který má na starosti
„chřipková opatření“. Distribuujeme informač-
ní letáky, které vysvětlují Pražanům, jak se
před prasečí chřipkou bránit, vysvětlujeme, ja-
kými příznaky se choroba projevuje. Vylepuje-
me plakáty s podrobnými informacemi o pre -
venci a opatřeních, která jsme v tomto směru
učinili. Zřídili jsme bezplatnou informační linku
800 189 767, na které jsou neustále přítom-
ni kvalifikovaní lékaři, kteří odpovídají na veš-
keré dotazy týkající se tohoto nového one-
mocnění. 

Dalším důležitým krokem je i nákup rou-
šek. Připraveni jsme i na nejhorší variantu,

kdyby u nás propukla choroba v plné síle.
Předpokládáme, že by infekční oddělení Na
Bulovce nestíhalo ošetřovat nemocné. Učinili
jsme všechny potřebné kroky k tomu, aby
Praha byla připravena otevřít speciální ambu-
lanci nejdéle do 24 hodin. Jsem velice rád, že
právě městská část Praha 11, kde žiji se svou
rodinou, se jako první městská část v Praze
připojila k našim opatřením a dokonce jako je-
diná připravila svou informační kampaň. Budu
ale pevně doufat, že zůstane „pouze“ u infor -
mační kampaně a „strašák chřipky“ bude brzy
zažehnán a zapomenut. Přeji všem pevné
zdraví.

PhDr. Milan Pešák, radní hl. m. Prahy pro
oblast zdravotnictví a zastupitel Prahy 11 

TÉMA

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM

Když se ke mně začaly dostávat první infor-
mace o prasečí, nebo chcete-li nové chřipce,
přistupoval jsem k nim trochu netečně. Kaž-
dým dalším dnem a s přibývajícími zprávami
o nakažených lidech, o obětech… jsem cítil
tento problém daleko intenzivněji a uvě do -
moval si, jak málo o této nemoci vím.

Jak se jí můžeme bránit? Existuje nějaká
prevence? Jakým způsobem se nová chřipka
přenáší? Jaké jsou příznaky nemoci?

Diskutovali jsme o tom s kolegy na radni-
ci, konzultovali jsme vše s odborníky a jedno-
hlasně jsme se shodli na tom, že není důvod
k panice a rozhodně bychom nechtěli šířit
obavy z nákazy – naopak. Je ale naší povin-
ností informovat obyvatele Jižního Města
a vysvětlit jim, "s čím mají tu čest". 

Připravili jsme tedy pro Vás letákovou in-
formační kampaň s „jedenácterem proti pra-
sečí chřipce“. Věřím, že Vám poskytne dosta-
tečné množství informací o tomto druhu one-
mocnění a zodpoví dotazy na nejdůležitější
otázky. 

Pokud se Vám leták, který rozdávaly hos-
tesky na mnoha frekventovaných místech Již-
ního Města, ještě nedostal do rukou, můžete
si jej vyzvednout v našich informačních kance-
lářích. Potřebné informace najdete i na webo-
vých stránkách městské části Praha 11
www.praha11.cz nebo se je dozvíte na naší
bezplatné lince 800 104 300. 

Zdraví je to nejdůležitější co máme a každý
máme šanci chránit jej prevencí. Prosím, ne-
podceňujme ji. Všichni dobře víme, že štěstí
přeje připraveným.

Prasečí chřipka se Česku
zatím vyhýbá
PRASEČÍ CHŘIPKA JE RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ PRASAT ZPŮSOBENÉ VIREM CHŘIPKY TY-
PU A, KTERÉ SE U TĚCHTO ZVÍŘAT POMĚRNĚ ČASTO VYSKYTUJE. LIDÉ ZA NORMÁLNÍCH
OKOLNOSTÍ TOUTO NEMOCÍ NEONEMOCNÍ, ALE OBČAS K TAKOVÉ SITUACI MŮŽE DOJÍT,
NYNÍ BYLY VE SVĚTĚ ZAZNAMENÁNY I PŘENOSY NEMOCI Z ČLOVĚKA NA ČLOVĚKA.

Stejně jako u sezonní chřipky i průběh one-
mocnění prasečí chřipkou se může individuál-
ně lišit a může mít lehkou i těžkou formu. Ka-
pénková infekce se šíří nejčastěji kýcháním
a kašláním, nakazit se je možné i dotykem ru-
kou virem infikovaného místa a následným
přenosem do úst či nosu. Z vepřového masa
se člověk nenakazí, virus se nepřenáší potra-
vinami. Léčbu je nutno zahájit co nejdříve, nej-
později do druhého dne od vzniku příznaků.
V případě podezření vyhledejte okamžitě své-
ho lékaře nebo se obraťte přímo na infekční
kliniku FN Na Bulovce, která je na tento druh
onemocnění specializována. Symptomy pra-
sečí chřipky jsou obdobné jako u klasické
chřipky a zahrnují horečku, kašel, bolesti
v krku, bolesti svalů a hlavy, zimnici či únavu,
někdy také průjem a zvracení. 

V tuto chvíli není k dispozici žádné očková-
ní proti prasečí chřipce.  Základním pravidlem prevence před nákazou je důkladné mytí ru-

kou, dále je žádoucí hodně spát, být fyzicky
aktivní, pít hodně tekutin a jíst vyváženou
stravu, zkrátka dělat vše pro udržení dobrého
zdravotního stavu. Naprosto nevhodné je uží-
vání antivirových léků jako preventivní opatře-
ní proti nakažení, zbytečným užitím léku stou-
pá odolnost viru a lék se stává neúčinným.
„Mnohem účinnější pro ochranu před virem je
důsledné dodržování doporučených hygienic-
kých pravidel,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro
zdravotnictví Milan Pešák.

Občané mohou získat podrobné informace
z informačních letáků a také na krizové lince
800 189 767, zřízené Magistrátem hl. m. Pra-
hy, kde jsou k dispozici s radami i odpověďmi
na otázky odborní zdravotničtí pracovníci. Lin-
ka je bezplatná, funguje nepřetržitě 24 hodin
denně včetně víkendů a dnů pracovního vol-
na. 

Sledujte také informace na webu městské
části Praha 11 www.praha11.cz, magistrátu
www.magistrat.praha-mesto.cz a Mi nister -
stva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz. red
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Slovo
radního

Sloupek 
starosty

Jak ochránit sebe
a ostatní?
• vyhněte se místům s velkou koncentrací lidí
• pokud se u Vás projeví příznaky nemoci, zů-

staňte doma a kontaktujte svého lékaře
• používejte jednorázové papírové kapesníky
• myjte si ruce často a opakovaně 15 až 20

sekund pod teplou tekoucí vodou
• vždy si zakrývejte ústa a nos při kašli

a kýchání
• nesahejte si neumytýma rukama do očí, no-

su a úst
• nepůjčujte si předměty jako mobilní telefo-

ny, příbory apod.
• nezdravte se podáváním ruky a líbáním
• snažte se žít zdravě – dbejte na dostatek

tekutin, spánku, vitamínů a vhodnou stravu
• specifické léky (antivirotika) užívejte až při

prvních příznacích onemocnění

Informační telefonní linka 800 189 767
Váš Dalibor Mlejnský, starosta

ILUSTRAČNÍ FOTO: PURESTOCKX.COM
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

4 www.praha11.cz

Muzeu městské části Praha 11 přispěli v poslední době do sbírek
a zaslouží poděkování:
Václav Drahorád, Jan Hoření, Tomáš Janda, Václav Lídl, Valdemar
Novák, Ing. Filip Ranoš a PhDr. Marie Ripperová.

KOMISE ZASEDALA. V polovině května se 
sešla komise, jež bude hodnotit projekty, které byly při-
hlášeny do soutěže Regenerace JM 2009. V soutěži, kterou vyhlá-
sila naše městská část již podruhé, bude oceněno deset nejlépe zrege-
nerovaných domů. Členy komise jsou například i architekti Petr Bílek, 
Jiří Lasovský a Vítězslava Rothbauerová či starosta Dalibor Mlejnský.

TELEVIZNÍ STOVKA. Naše televize METROPOL TV slavila 100. vy -
dá ní týdeníku Aktuál Prahy 11. Štáb TV tvoří 1 šéfredaktorka a pro -
gramová ředitelka, 2 grafici, 3 režiséři a scénáristé, 4 technici, 6 stři -
hačů a 9 kameramanů. První vydání týdeníku se vysílalo 18. června

2007 a jubilejní sté bylo odvysíláno v týdnu od letošního 
11. května. Ve střižně na fotografii vzniklo téměř 

1750 minut zpravodajství. 

VRAK NA KŘIŽOVATCE. V první polovině května ohrožoval tento vrak
provoz na frekventované křižovatce ulic Ke Stáčírně, Mírového hnutí
a K Horkám. Po urgencích městské policie a městské části byl 
nakonec Technickou správou komunikací 
odstraněn. 

PLES DEVÁŤÁKŮ. Čtvrtečního večera 14. května se předsálí i hlav -
ní sál KC Zahrada zaplnily svátečně oblečenými žáky 9. tříd ZŠ Cam -
panus a rovněž jejich rodiči a učitelským sborem. Ples byl slavnost-
ním završením let strávených v lavicích základní školy a deváťákům

do nové etapy jejich života, v září začínající, přišel popřát 
vše nejlepší i starosta Dalibor Mlejnský.

OBNOVA ZNAČENÍ. 
K větší bezpečnosti
na silnicích, přecho-
dech i cyklistických
stezkách by měla 
přispět obnova 
vo dorovného do-
p rav  ního značení, 
která se provádí 
postupně na růz-
ných místech 
v Pra ze 11. V dru-
hé polovině květ-
na se tak dělo 
například v Opa -
tovské ulici 
u sta nice 
metra Háje.

BALÓNKOVÁNÍ. Slunečné, skoro letní počasí, atrakce a sportování pro-
vázelo děti a rodiče na zahradě školky v Blatenské ulici, kde pro ně bylo
v půli května připravené balónkové odpoledne. Zahradní akce byla urče-

na nejen pro děti, které školku navštěvují, ale pro všechny mrňousky,
kteří měli ten den chuť si zasoutěžit.
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Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové 17. 6.
Bachova–Mikulova (u č.p. 1568) 2. 6.
Blažimská–Klapálkova 16. 6.
Brandlova (za Startem) 9. 6., 23. 6.
Brodského 1671 9. 6.
Doubravická–Jažlovická 3. 6., 17. 6.
Hlavatého–Mejstříkova 10. 6., 24. 6.
Chomutovická 3. 6.
Konstantinova–Metodějova 10. 6., 24. 6.
Kryštofova–Kazimírova 24. 6.
Křejpského 1514 3. 6., 17. 6.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 16. 6.

Majerského–Samohelova 23. 6.
Matúškova (u Blankytu) 16. 6.
Michnova–Podjavorinské 9. 6.
Mnichovická–Tatarkova 3. 6., 17. 6.
Modletická–Ke Škole 10. 6., 24. 6.
Mokrá–Zimákova 2. 6.
Plickova 880 10. 6., 24. 6.
Rujanská–Donovalská (u TS) 9. 6.
Schulhoffova 794 23. 6.
Stachova–V Hájích 2. 6.
Štichova 640 (parkoviště) 17. 6.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 9. 6.
Ženíškova–Květnového vítězství 16. 6.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 8. 6.
Gregorova–Hrudičkova 8. 6.
Hráského–Šustova 1. 6.
Hrdličkova–Blatenská 8. 6., 22. 6.
K Dubu 1. 6.
Krejnická za OC Chrpa (chodník) 22. 6.
Láskova–Malenická 1. 6.
Lažanského 1. 6.
Nechvílova 1826–29 15. 6.
Petýrkova 1953 22. 6.
Pod Vodojemem 1. 6.
Vojtíškova za OC Meinl (chodník) 15. 6.

INFORMACE ÚMČ

Velkoobjemové kontejnery – červen 2009
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 ozna-
muje, že velkoobjemové kontejnery (VOK) na
objemný odpad budou v červnu přistaveny na
Jižním Městě v níže uvedených termínech. VOK

budou přistaveny ve stanovený den nejpozdě-
ji do 14.00 hod. a jejich odvoz bude zajištěn ná-
sledující den s tím, že v případě přeplněnosti
kontejneru bude odvoz uskutečněn dříve. 

Bližší informace získáte na odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-
va 1325, Praha 11, telefon: 267 902 367,
267 902 320 nebo 267 902 514.
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Každý rok naše městská část uděluje významným
osobnostem čestná občanství a Ceny Prahy 11.
I vy, obyvatelé Jižního Města, můžete kandidáty
na udělení těchto ocenění navrhnout. Znáte něko-
ho výjimečného ve svém okolí? Víte o lidech kolem
vás, kteří svou prací nebo činy prospívají naší
městské části nebo české společnosti obecně?
Své návrhy můžete až do 30. června podávat pro-
střednictvím volených zástupců, tedy členů zastu-
pitelstva městské části. Text zásad pro udělování
ocenění je uveden na www.praha11.cz v odkazu
občan – praktické – čestná občanství a Ceny Pra-
hy 11 – zásady pro udělování čestných občanství
a Cen Prahy 11. 

Čestná občanství a Ceny Prahy 11 jsou udělo-
vány na základě písemného návrhu s podrobným
zdůvodněním zásluh navrhovaného občana včetně
kontaktů a jeho souhlasu s přijetím ocenění od
předkladatele návrhu. Bez podrobného písemného
zdůvodnění nemůže být návrh projednán.      red

Čestná občanství a Ceny Prahy 11

Na stále rostoucí zájem o umístění předško-
láků do mateřské školky na Jižním Městě za-
reagovala naše městská část několika kroky.
Jedním z nich je i rekonstrukce budovy býva-
lých jeslí v Babákově ulici. Rozhodnutím
z konce dubna vedení radnice vyhlásilo veřej-
nou zakázku ve zjednodušeném podlimitním
řízení na regeneraci zmiňovaného objektu pro
novou mateřskou školu a jmenovala komisi
pro posouzení nabídek. „Regenerace objektu
by měla začít o těchto letních prázdninách
a po dokončení budou k dispozici příjemné
prostory pro dalších 90 dětí z Jižního Města,“

řekl místostarosta Jan Meixner. Otevření no-
vé mateřské školky je plánováno k 1. lednu
2010.

Budova budoucí MŠ Babákova sloužila ja-
ko jesle, později i k jiným účelům, nyní je vyu-
žívána soukromými subjekty. Po rekonstrukci
zde vznikne školka se třemi odděleními, která
bude po stránce stravování soběstačná díky
vlastní kuchyni o kapacitě 112 jídel denně. Je
zde i bytová jednotka, jež bude zachována
pro ubytování zaměstnanců mateřské školy.

Zamýšlená rekonstrukce zahrne například
kompletní zateplení, opravy fasády a střechy,

rozvodů vzduchotechniky, vody, kanali-
zace i elektrorozvodů. Celý objekt do-
stane novou výmalbu a nové podlahové
krytiny atd. Jedním z nejvýznamnějších
prvků rekonstrukce bude vybudování
nové varny a také nového kanalizačního
vedení po obvodu objektu, které je nyní
v havarijním stavu. Vnitřní dispoziční
úpravy navrátí funkční schéma objektu
do původního stavu odstraněním doda-
tečných stavebních zásahů. red

Nová školka vznikne v Babákově ulici

Městská část vyhlásila
výběrové řízení 
na pronájem bytů
Pronajímatel MČ Praha 11 vyhlásil výběrové
řízení na pronájem standardních bytů v ma -
jetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11, za
smluvní nájemné: 
• č. 102, 1+1 (41,06 m2), 10. p., A. Drabíkové 534,
• č. 119, 2+1 (64,53 m2), 10. p., Steinerova 735,
• č. 59, 0+1 (27,35 m2), 7. p., Bajkonurská 736,
• č. 114, 0+1 (27,35 m2), 12. p., Bajkonurská 736,
• č. 194, 0+1 (27,35 m2), 19. p., Bajkonurská 736,
• č. 18, 1+1 (47,80 m2), 2. p., Křejpského 1531,
• č. 18, 1+1 (47,07 m2), 2. p., Tererova 1551,
• č. 27, 0+1 (34,71 m2), 3. p., Bachova 1567,
• č. 37, 1+1 (44,16 m2), 5. p., Michnova 1620,
• č. 4, 2+1 (62,84 m2), přízemí, Michnova 1621.

Domy s byty nejsou určeny k úplatnému
převodu. Kritéria výběru nájemce: výše souč-
tu nabídnutého 1. nájemného a nabídnutého
dalšího nájemného (za období 35 měsíců), při-
čemž nabídka uchazeče musí být u obou ná-
jmů vyšší než částka uvedená vždy na kon-
krétním záměru pronájmu bytu. Zájemci se
musí přihlásit do výběrového řízení vyplněním
přihlášky, která je k vyzvednutí v informační
kanceláři nebo na bytovém oddělení OMP
ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 415 ne-
bo na www.praha11.cz odkaz tiskopisy – od-
bor majetkoprávní (PKT 2007 05 01 přihláš-
ka Vř 1 d). 

Přihláška musí být předložena do 17. 6.
2009 do 17.30 hodin do podatelny ÚMČ Pra-
ha 11, Ocelíkova 672, Praha 415, v zalepené
obálce a označena heslem v podobě „VŘ 1+d,
číslo popisné domu, číslo bytu" (např.: „VŘ
1+d, č.p. 534, č. 102“ – tzn. Anny  Drabíkové
534, byt č.102) s nápisem „neotvírat“ a musí
být na určeném tiskopise. V přihlášce musí zá-
jemce čitelně a jasně uvést zejména výši zá-
kladního měsíčního nájemného, které společ-
ně se jménem a příjmením identifikují nabídku
budoucího nájemce. Další informace o pro náj -
mu bytu získáte na bytovém oddělení OMP
ÚMČ Praha 11, tel.: 267 902 255/256/257.
Prohlídku bytu umožní správce domu – vždy
uvedeno na konkrétním záměru pronájmu by-
tu. red

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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V pondělí 11. května si obyvatelé Jižního
Města společně s představiteli naší městské
části, pozvanými delegacemi a hosty připo-
mněli 64. výročí ukončení druhé světové vál-
ky a pražského květnového povstání. Pietním
aktem, jenž se uskutečnil na Chodovském
hřbitově, uctili památku padlých bojovníků
Pražského povstání, vojáků Rudé armády
i dalších obětí druhé světové války. Vedle de-
legace městské části Praha 11 v čele se sta-
rostou Daliborem Mlejnským se přišli padlým
hrdinům poklonit i zástupci Armády České re-
publiky a Policie ČR, Obvodního výboru ČSBS
Praha 4 a Jednoty Československé obce legio -
nářské, Občanské iniciativy Vděčnost, Základ-

ních organizací Českého svazu bojovníků za
svobodu, OV KSČM a rovněž zástupci Ruské
federace a Polska.

Po položení věnců a květin k památníku
a hrobům padlých bojovníků květnového po-
vstání a sovětských vojáků se ujal slova sta-
rosta Mlejnský. Připomněl, že přestože od
osvobození Prahy uplynulo již přes šedesát
let, stále je důležité se k tehdejším událostem
vracet. Díky hrdinům květnových dní, žijícím či
padlým, totiž mohou dnes nové generace Če-
chů žít ve šťastné a svobodné době a svůj
projev zakončil za silného deště poklonou
a slovy: „Čest Vaší památce.“ Poté před pří-
tomné předstoupil předseda Obvodního vý-

boru ČSBS Praha 4 Jiří Pitín, dr-
žitel Ceny Prahy 11, jenž jako dí-
tě přežil vyhlazení Lidic. Ve
svých slovech především varo-
val před narůstajícími extrémis-
tickými tendencemi v dnešní
společnosti a poukázal na para-
lely z minulosti, které předzna-
menaly pozdější neblahý vývoj
vedoucí k druhé světové válce.

Pietního aktu se rovněž zú-
častnili i místostarostové Jan
Meixner, Milan Česal a Eva Štam-

pachová, o hudební vložku podtrhující atmo-
sféru se postarala děvčata ze ZUŠ Křtinská.
Již 5. května Jan Meixner a Milan Česal jmé-
nem městské části uctili památku padlých
z květnového povstání položením květin na
památná místa, k pamětním deskám a pa -
mátníčkům na Jižním Městě.

Daniel Potocký

Připomněli jsme si květnové události roku 1945

Náhlá smrt v důsledku zástavy srdce nebo de-
fibrilace v ČR každoročně postihne až 60 tisíc
lidí. Při zástavě srdce nebo defibrilaci je totiž
hlavní rychlost poskytnuté pomoci, ale bohu-
žel často nejsou prostředky k záchraně posti-
ženého ihned po ruce. Proto vznikl Projekt

Dejte srdci šanci
pro Prahu 11, jenž
prostřednictvím
tzv. bezpečných
míst s auto ma tic -
kými externími de-
fibrilátory vytvoří
možnost poskyt-
nou včasnou první
pomoc. „Praha 11
je první městkou částí v Praze, která investu-
je do podobných zařízení, aby se péče
o zdraví občanů dále zlepšovala,“ sdělil mís-
tostarosta Jan Meixner. 

Na těchto tzv. bezpečných místech budou
umístěny automatické externí defibrilátory

(AED), což jsou malá zařízení, jejichž obsluhu
zvládne i laik. Při obsluze totiž vedou za-
chránce hlasové povely zařízení a jeho spo-
lehlivost i efektivita jsou velmi vysoké. Rada
městské části v polovině května souhlasila
s pořízením zmiňovných automatizovaných
externích defibrilátorů v celkové ceně 250
tis. Kč, které budou umístěny na vybraných
veřejných místech (radnice, úřady, zdravot-

nická zařízení)
a v hlídkových
vozech městské
policie. Místa
s automatickými
externími defibri-
látory budou vi-
ditelně označena
a v naší městské
části vznikne in-
formační systém
AED. 

Nedílnou sou-
částí projektu
Dejte srdci šanci
je i výukový pro-

gram pro občany. Ti se budou moci
s automatickými defibrilátory seznámit napří-
klad v rámci 11 dnů Prahy 11, ale i na dalších
akcích, stejně tak si budou moci procvičit růz-
né formy první pomoci. 

Daniel Potocký

Finanční úřad pro Prahu-Jižní Město 

PŘIJME:
pracovníky do oddělení registrace 

a do kontrolního oddělení.
Požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání (eko-

nomická nebo právní praxe výhodou), dobré
organizační a komunikační schopnosti, bez-
úhonnost, zodpovědnost, pečlivost, aktivní
znalost MS Office (WORD, EXCEL), Outlook,
internet, do kontrolního odd. také znalost
účetních, daňových a souvisejících předpisů.

Nabízíme: stabilní a zajímavou práci
v příjemném kolektivu, možnost dalšího zvy-
šování odborné kvalifikace, ohodnocení pod-
le stupnice platových tarifů ve státní správě.

Písemné nabídky se strukturovaným ži-
votopisem zasílejte na adresu: 
Finanční úřad pro Prahu-Jižní Město, 
Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10. 
Telefon: 267 273 014. 
E-mail: podatelna@pjm.pm.ds.mfcr.cz

Dejte srdci šanci

FOTO: ARCHIV

Starosta Dalibor Mlejnský při
kladení věnců k památníku pad-
lých hrdinů. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a.s.
přijme všeobecnou registrovanou 

zdravotní sestru 
do nepřetržitého provozu.

Kontakt: Izabel Soukupová,
tel.: 272 916 454, 
724 603 319
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Kontejnery budou přistaveny v termínu od
pátku 12. června do pondělí 15. června 2009
na tato místa: Kateřinky – křižovatka ulic
Vodnická a Na Křtině, ulice Proutěná u novi -
no vého stánku, ulice Ke Smrčině u č. p. 296,
křižovatka ulic Vodnická a Krajanská (při vjez-
du do sídliště z ulice Formanská) a křižovatka
ulic Pastevců a Remízková. Újezd – ulice For-

manská u č. p. 63, ulice K Motelu u č. p. 7, uli-
ce Ke Mlýnu u č. p. 114 a ulice K Sukovu
u č. p. 27. Kontejnery budou zavezeny vždy
v pátek do 13.00 hodin a odvezeny v pondělí
dopoledne.

Újezdu je nejbližší sběrný dvůr v Praze 4
Spořilově, ulice Zakrytá, tel.: 272 764 058.      

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Na náměstí v Újezdu byla 30. dubna opět
vztyčena „májka“, ozdobená věncem a fá bory.
Místní dobrovolníci přinesli očištěný smrk, kte-
rý ozdobili, pomocí lan postavili  a zajistili, aby
po dobu celého měsíce zdobil újezdské ná-
městí. 

Poté se všichni přítomní odebrali ke „ská-
le“, kde byla připravena hranice s čarodějnicí
na večerní pálení  a malé občerstvení. Všichni
přítomní se dobře bavili, děti si opékaly buřty
a nálada byla výborná. I počasí se kromě ma-
lé přepršky vydařilo.

Julie Mikolášová, zástupce starosty

Stavěla se májka a pálily čarodějnice 

Zastupitelstvo dne 21. 4. 2009
SCHVÁLILO:
● Nákup mobilních staveb pro údržbu v cel -
ko vé výměře 85 m2 na části parc. č. 387/3,
615/2 a 615/3 a nájemní smlouvu za proná-
jem jmenovaných pozemků.
● Opravu položek schváleného rozpočtu na
rok 2009.

Zastupitelstvo dne 12. 5. 2009
SCHVÁLILO:

● Zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-
ření za rok 2008.
● Závěrečný účet městské části za rok 2008.
● Úpravy rozpočtu k 05/2009.
● Zřízení věcného břemene pro veřejnou část
plynovodní přípojky umístěné na parc. č. 216/7.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední
desce, informačních vývěskách a na webo-
vých stránkách úřadu. 

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4-Újezd

Oznámení Úřadu městské části 
Praha-Újezd

Z důvodu pořádání oslavy dětského dne
budou ve středu 3. června zrušeny úřední
hodiny Úřadu městské části Praha-Újezd.

Děkujeme za pochopení.

Vyčistili jsme Milíčovské
kopce 
Již potřetí se uskutečnila akce Čisté kopce,
tentokrát to bylo v sobotu 18. dubna, kterou
zorganizovali místní obyvatelé ve spolupráci
s MČ Praha-Újezd. Dobrovolníci vybaveni ná-
řadím, pytli a ochrannými rukavicemi uklidili od-
padky na Milíčovských kopcích a v jejich okolí.
Všem, kteří se akce zúčastnili, velmi děkujeme
a doufáme, že příště přijde více lidí, kterým ne-
ní lhostejné prostředí, ve kterém žijeme. Dále
děkujeme firmě Maspex Czech, s. r. o., která
sponzorovala občerstvení pro děti.

Martina Maříková, 
občansko-správní odbor

Jak to bude s dopravní
obslužností?
Na základě četných požadavků místních obča-
nů, kteří jsou velmi nespokojeni s pří -
městskými autobusovými spoji řady 300,
jsme se 19. února písemně obrátili na ROPID
– organizaci, která se těmito otázkami zabý-
vá.  

Až 24. dubna jsme obdrželi odpověď. Or-
ganizace ROPID v současné době připravuje
návrh dopravního opatření, které řeší kom-
plexně dopravní obsluhu v regionu Říčan, Je-
senice a Kamenice. Navrhovaná změna do-
pravní obsluhy se tak bude týkat i naší měst-
ské části. V nejbližší době nás osloví pracov-
níci ROPIDu ohledně detailů dopravního opat-
ření, ve kterém jsou brány v úvahu i naše při-
pomínky. 

Věřím, že se najde společná řeč při řešení
dopravní situace ke spokojenosti všech. 

O dalších jednáních vás budeme informo-
vat jak na webových stránkách úřadu, tak ve
zpravodaji městské části.                                                  

Julie Mikolášová, zástupce starosty

MČ Praha 11 a MČ Praha-Újezd ve spoluprá-
ci s občanským sdružením Požerák připravují
pro děti již 2. dětské rybářské závody v lovu
ryb na udici. Akce se bude konat na Návesním

rybníku v Újezdu v sobotu 13. června v době
od 10.00 hod. do 16.00 hod. Závodníci se
mohou přihlásit (omezený počet 80 dětí) pro-
střednictvím formuláře, který je k dispozici
v informační kanceláři ÚMČ Praha 11, Šusto-
va 1930, na recepci ÚMČ Praha-Újezd nebo
ke stáhnutí na www.praha-ujezd.cz. Po ode-
vzdání vyplněného formuláře obdrží závodník
svůj závodní průkaz. Každý závodník musí mít
při závodech doprovod dospělé osoby, nesmí
být mladší 3 let a starší 14 let. Pokud nebu-
de mít závodník vlastní náčiní, bude mu zapůj-
čeno. Registrace je u rybníka od 9.30 hod. Ná-
straha je jednotná a bude vydána každému
závodníkovi v dostatečném množství. Pro zá-
vodníky je zajištěno bezplatné občerstvení
a rovněž zajímavé ceny pro vítěze. 

Martina Maříková, 
odbor občansko-správní

Přijďte na dětské rybářské závody

Kontejnery na nadměrný komunální odpad

Při stavění májky bylo potřeba 
mnoho silných paží. FOTO: PAVEL STANĚK

FOTO: MARIAN MACHAN

FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD
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Další jihoměstskou školou, kde se uskutečni-
la cvičná evakuace žáků, se stala 19. května
Základní škola Donovalská. Evakuace byla vy-
vrcholením dopoledního programu, zaměře-
ného jak na ochranu bezpečnosti člověka při
mimořádných situacích, tak i na bezpečnost
v silničním provozu. Do venkovního areálu
školy dorazily hasič-
ské a záchranářské
vozy, policejní auta
a mo tor ky, které se
okamžitě staly stře-
dem zájmu dětí. Hasi-
či i policisté předvedli
žákům prvního i dru -
hého stupně moderní

techniku a ukázali jim postupy při záchran-
ných akcích. Děti si mohly prozkoumat vnitřek
sanitního vozu a zeptat se na užitečné otáz-
ky. Hasiči předvedli moderní vyprošťovací
techniku a policisté svá zásahová vozidla
a motorky. Jak už se stalo tradicí, nechyběla
ani jízdní policie.

Na ZŠ Donovalská
je otázka ochrany člo-
věka při mimořádných
situacích jedním z té -
mat školního vzdělá -
vacího programu. Děti
se samozřejmě věnují
v rámci projektu Bez-
pečné Jižní Město také
protidrogové proble-
matice, kte rá je v dneš  -
ní době bohužel velmi
aktuální, a prevenci kri-
minality. Žákům i pe -
dagogům se květnový
nácvik požárního po-
plachu i eva kuace po-
vedl, zvládli ho na jed-
ničku a jako bonus se
dozvěděli a vi děli mno-
ho užitečných věcí.

Dana Foučková

Pokud jste se procházeli dopoledne 13. května
kolem ZŠ Donovalská, mohli jste zaslechnout
mohutné povzbuzování a potlesk. V tu dobu se
totiž na sportovním hřišti školy konal třetí roč-
ník dětských sportovních her pro mateřské ško-
ly z Jižního Města. Krásné počasí sportovním
výkonům přálo, a tak nic nebránilo tomu, aby
bylo dopoledne plné sportu za účasti místo -
starostky Evy Štampachové odstartováno.

Soutěžilo se v několika disciplínách – hodu
do dálky, štafetovém běhu, překážkovém bě-
hu, skoku do dálky a ve skákáních v pytlích.
Občas se sice něco nepovedlo, občas spadla
překážka, nebo si soutěžící spletl dráhu, ale
každý dával do závodění všechny síly. Na sta-
novišti každé disciplíny dětem měřily výkony
žačky ZŠ Donovalská a paní učitelky pečlivě

zaznamenávaly dosažené výkony. Když bylo
dobojováno, nastal čas pro vyhlášení výsled-
ků. Na prvním místě se letos umístilo druž-
stvo MŠ Markušova, kterému pohár a medaile
předal držitel Ceny Prahy 11 a bývalý olympi-
onik Petr Kment. Druhé místo obsadila MŠ Ja-
nouchova a třetí pak MŠ Konstantinova, jimž
medaile předal ředitel školy Pavel Dittrich.

Slavnostnímu předání cen a medailí však
předcházel i kulturní program pro malé spor-
tovce. Veselá dvojice Vanda a Standa zazpíva-
la dětem mnoho známých písniček, několik no-
vých se děti naučily a také si zatancovaly. Mu-
sely rovněž uhádnout několik hádanek a poz -
nat, jak se správně starat o domácí zvířátka.
Celé dopoledne se velmi vydařilo, počasí bylo
slunečné, děti si užily zábavu, zasportovaly si,
dostaly vydatnou svačinu a dobré a zdravé pi-
tí. Zkrátka, medaile mohli dostat jen někteří, ale
vyhráli všichni. Daniel Potocký

Malí sportovci soutěžili s plným nasazením

Přijďte dát ahoj
školnímu roku
Mateřská škola Vejvanovského 1610 zve na
společné ukončení školního roku 2008/2009.
Slavnostní akademie se uskuteční 2. června
v 18.00 hodin, v Kulturním centru Matky Tere-
zy. Na co se můžete těšit? Uvidíte mažoretky,
kroužek flétny a zpěvu, pohádku Perníková
chaloupka, muzikál Tři mušketýři a také se hez-
ky rozloučíme s předškoláky.  

Můžete si také prohlédnout výstavu výtvar-
ných prací dětí z 2. B, jež potrvá od 1. do 5. červ-
na a otevřená bude od 8.00 do 16.00 hodin.
Určitě se přijďte podívat! Těšit se na vás budou
děti a učitelky z MŠ Vejvanovského. daf

Jižní Město má nový
parlament
Myšlenka Parlamentu mládeže Prahy 11
vznikla v Centru SISI a jeho počátky můžeme
datovat od března tohoto roku. Psycholožka
Marcela Pavlová ze zmiňovaného centra oslo-
vila základní školy zřízené městskou částí
s tím, že si každá z nich zvolí dva své zástup-
ce. Parlament má tedy 18 členů a jeho první
zasedání se konalo 4. května za přítomnosti
místostarosty Jana Meixnera.

Proč Parlament mládeže? Výchova dětí
a mládeže či školství obecně patří k prioritám
naší městské části a takovýto projekt se mů-
že stát dobrou zpětnou vazbou pro další kro-
ky v této oblasti. Představitelé radnice i úřadu
se mohou přímo od dětí dozvědět, co je trápí
nebo co by si přály v oblasti volnočasových
aktivit, jak zlepšit fungování škol, co dětem
nabídnout, aby byla prevence sociálně-patolo-
gických jevů co nejúčinnější atd. 

První květnové zasedání mělo informativ-
ní charakter, naplno začne fungovat od červ-
na. Místostarosta Meixner vznik celého pro-
jektu okomentoval slovy: „My dospělí se již dí-
ky našemu věku neumíme dívat na svět dět-
skýma očima, často tak nevidíme to, co naše
děti, proto se potřebujeme ptát na jejich úhel
pohledu.“ Daniel Potocký

Při evakuaci byla záchranka průchozí

Děti při průchodu 
záchranky viděly, co

všechno skrývá 
vnitřek vozu.

Policisté zaujali všech-
ny svou jízdní složkou. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Štafetový běh byl velmi dramatický. 
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Vítězné družstvo 
MŠ Markušova s Petrem Kmentem
a ředitelem Pavlem Dittrichem (vpravo).
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Swing, jazz, soul, ska i fúze vážné hudby
a rocku se v červnu rozezní Zahradou. Kultur-
ní centrum Zahrada zakončuje sezonu festiva-
lem Hudba mezi bloky. Od 17. do 20. června
se u stanic metra Chodov, Opatov a Háje
a pod střechou Zahrady můžete těšit na jedi-
nečnou kolekci hudebních lahůdek. Koncerty

u stanic metra jsou zdarma a narazíte na ně
ve středu 17. a ve čtvrtek 18. června mezi 15
a 17 hodinou.

Pod střechou Zahrady se pak sejde praž-
ská hudební smetánka. 18. června oficiálně
zahajuje festival koncert Lenky Dusilové
s projektem Eternal Seekers, který tvoří 

Clarinet Factory (dří-
ve České klarinetové
kvarteto) a vynikající
jazzová klavíristka
Beata Hlavenková.
Páteční večer ožije
Zahrada v rytmech
soulu, funku a r&b
v po dání stále lepší
formace Navigators.
Vynikající mu zikanti
i zpěvačky se právě
chystají vypustit do
světa nový singl So-
mething to rely on,
s kterým budou mít ji-
stě ambici rotovat na
MTV, jak se jim to po-
vedlo s klipem Happy.

Sobota 20. června pak slibuje propojení
velmi různorodých žánrů. V pražské premiéře
se představí zbrusu nová kapela Tomáše Prů-
ši, člena dnes už neexistující legendární kape-
ly Vltava, Love Songs Orchestra. Novou kape-
lu složil jen z dechových nástrojů, ale rozhod-
ně nehraje žádnou dechovku! Večer bude po-
kračovat koncertem ska kapely Prague Ska
Conspiracy, která je mezi ska komunitou zná-
má už dlouho, ale letos se díky vynikající dru-
hé desce Lies For Everyone stala jedním
z objevů roku i mezi mainstreamovými poslu-
chači. Dramaturgickou lahůdkou i skvělým
energickým vrcholem sobotního večera pak
bude koncert slovenského orchestru Swing
Society, který hraje klasický swing 30. a 40.
let, ovšem se sílou a švihem mladého or-
chestru a vtipem, který se dá přirovnat k or-
chestru Maxe Raabeho.

V červnu se v Zahradě můžete těšit i na In-
finite Jazz Quintet (9. června) nebo koncert
Rap ze streetu (23. června), který organizuje
občanské sdružení Proxima Sociale. A potom
už sezona v Zahradě končí a hudební žezlo
přebírá Chodovská tvrz s festivalem Tóny
Chodovské tvrze. Jiří Sulženko
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I letos se od 21. do 29. července vrací na ná-
dvoří Chodovské tvrze letní hudební festival
Tóny Chodovské tvrze. Šest koncertů vás pro-
vede světem hudby několika století i žánrů.
Zazní skladby orchestrální, komorní i sólové,
hrát uslyšíte i varhany nebo housle staré víc
než 300 let. Bohatý a pestrý program složil
houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který bu-
de zároveň hostitelem a interpretem na
všech šesti koncertech festivalu.

28. července budete mít možnost slyšet
unikátní kolekci pražských houslí 18. a 19.
století, která byla zhotovena na Malé Straně
pro kulturní využití na Pražském hradě.
Z výstavy si je Jaroslav Svěcený na jeden ve-
čer půjčí a po staletích je opět rozezní. „Tato
sbírka houslí je naprosto unikátní. Zatím byla
uložena v depozitářích a veřejnosti se před-
staví pouze krátce během výstavy v Ná -
rodním technickém muzeu. To, že na historic-
ké housle budeme moci i hrát, je naprosto vý-

jimečné,“ zdůrazňuje houslista Jaroslav Svě-
cený.

Na tvrz se také vrací populární Vivaldiano
s Michalem Dvořákem a Radimem Hladíkem,
které vloni nádvoří Chodovské tvrze vyproda-
lo do posledního místa. Na komornějších fes-
tivalových koncertech vystoupí například ky-
tarista Lubomír Brabec nebo klavírista Pavel
Větrovec. Varhaník Josef Popelka zahraje na
speciální varhanní pozitiv, který bude kvůli
koncertu cestovat na Chodovskou tvrz. 

Pro diváky, kteří se nemohou průniků vážné
a populární hudby dočkat, připravilo kulturní
centrum Zahrada předkrm v podobě koncertu
Lenky Dusilové a Českého klarinetového kvar-
teta, které nově vystupuje pod jménem Clari-
net Factory. Jejich společný projekt Eternal
Seekers se představí v Zahradě 18. června
v rámci festivalu Hudba mezi bloky. Vstupenky
na Tóny Chodovské tvrze i koncert Lenky Dusi-
lové jsou již v prodeji v pokladně Chodovské

tvrze, Zahrady a v síti Ticketpro. V případě
špatného počasí je, stejně jako v loňském ro-
ce, zajištěna „suchá varianta“ koncertů festi -
valu Tóny Chodovské tvrze v sále KC Zahrada.
K němu diváky v případě potřeby dopraví od
Chodovské tvrze autobusy. red

Tradiční literární soutěž O zlatý klíč je tu pro
vás, nadějní spisovatelé. Před časem byl vy-
hlášen již sedmý ročník tohoto klání a vy se
stále můžete se svými pracemi přihlásit, ter-
mín uzávěrky je totiž 30. června. Své výtvory
posílejte v zalepené obálce označené heslem
„Soutěž O zlatý klíč – neotvírat“ na adresu:
Úřad městské části Praha 11 – OŠK, Ocelíko-

va 672/1, 149 41  Praha 4,  případně je ode-
vzdávejte přímo v podatelně úřadu městské
části na stejné adrese. 

Soutěž je určena obyvatelům a příznivcům
Jižního Města a vyhlašuje se ve věkových kate-
goriích do 12 let, 12–18 let a nad 18 let. Té-
ma: Večerní Jižní Město. Žánr: volný. V každé
kategorii budou vyhlášeni tři autoři nejlepších

prací bez ohledu na žánr. Podmínkou pro zařa-
zení do soutěže je, aby literární dílo bylo původ-
ní, dosud nepublikované, napsané čitelně, nej-
lépe na počítači nebo na stroji, v rozsahu ma-
ximálně 3 stran strojopisu o for mátu A 4. Zá-
silka musí obsahovat jméno, adresu bydliště,
věk, telefonický (případně e-mailový) kontakt,
u žáků a studentů i adresu školy. red

Zúčastněte se VII. ročníku literární soutěže O zlatý klíč

Červen v Zahradě se ponese ve znamení hudby

Unikátní houslová kolekce se rozezní 
na Tónech Chodovské tvrze

Lenka Dusilová 
a Eternal Seekers. FOTO: TOMÁŠ TŘEŠTÍK

Jaroslav Svěcený. FOTO: ARCHIV
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Z PROGRAMU V ČERVNU 2009:
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do
2 let, denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let,
po, st odpol.
Výtvarná dílna pro šikulky, pro děti od 2 let,
st dopoledne.
Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně.
Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.
Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7
let, út odpol.
Dětský aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, st
odpol.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let,
čt 16.00.

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

 Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. Jar -
níkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. U Kunra -
tického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov a kolejí JM.
Internet zdarma.

Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazyko-
vých kurzů, workshopy streetartových
a cirkusových disciplín.

PROGRAM V ČERVNU 2009:
2. 6., 17.30 a 18.30: Drum Circle, aktivní vytváře-
ní hudby pro muzikanty i nemuzikanty.
3. 6., 19.00: Vše o mužích, Miro Gavran – Studio
DVA, divadlo. Filip Blažek, Maroš Kramár, Michal
Slaný o tom, jak se vidí muži. 
4. 6., 18.00: Vietnamský večer.
5. 6., 18.00: Make a Connection – Připoj se!, set-
kání pražských a středočeských vítězů projektu
Make a connection.
9. 6., 20.00: Infinite quintet, jazz koncert.
10. 6., 10.00: Jak Trautenberk dělal Krakonošovi
ducha, divadlo Kompanyje.
13. 6., 16.00: Vyhlášení výtvarné soutěže PRVák,
humanitární organizace ADRA.
17. 6., 16.00: Workshopping, prezentace kurzů
a aktivit, které během roku pořádá KC Zahrada pro
děti i teenagery!
18. 6., 9.00: Don Quijote, Malé Vinohradské diva-
dlo.

17.–20. 6.: FESTIVAL HUDBA MEZI BLOKY
Hudební festival na Jižním Městě! 
Kromě zajímavých hudebních počinů pod střechou
Zahrady je pro vás připraveno množství kapel, kte-
ré budou od 17. do 19. června hrát vždy od 15.00
do 17.30 zdarma na malých podiích pod širým ne-
bem u stanic metra Chodov, Opatov nebo Háje.
Hvězdy festivalu: Lenka Dusilová, Navigators, Pra-
gue Ska Conspiracy. 
18. 6., 20.00: Lenka Dusilová a Eternal Seekers.
19. 6., 20.00: Navigators + afterparty DJ JaBasta.
20. 6., 18.00: Prague Ska Conspiracy, Love
Songs Orchestra, Swing Society a další.
23. 6., 19.00: Rap ze streetu vol. 2, hudební pro-
jekt nízkoprahového klubu Jižní pól. 
24. 6., 10.00: Kocourkov, Divadlo Trakař.

Více na www.kczahrada.cz,
www.myspace.com/zahradakc,

www.webticket.cz

Ledvinova 9, 149 00 Praha 11
tel./fax: 267 914 831
úterý–neděle 13.00–19.00 hod., 
www.chodovskatvrz.cz
e-mail: info@chodovskatvrz.cz

PROGRAM V ČERVNU 2009:
KONCERT:
15. 6., 19.00: Šansonové setkání, účinkují Rudolf
Pellar, Milan Jíra, Jan Petránek, v alternaci Marta
Balejová nebo Filip Sychra a host pořadu.  

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)
Velká galerie: 
3. 6.–21. 6.: Valentin Popov – obrazy, současná
tvorba malíře bulharského původu žijícího
v Čechách.
22. 6.–28. 6.: SVOSUR, absolventské práce stu-
dentů Soukromé vyšší odborné školy umění
a reklamy.

Malá galerie: 
3. 6.–28. 6.: Eva Nosková – fotografie, Lída
Kirchnerová – malba, absolventky výtvarné kated-
ry pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Otevírací doba galerie a pokladny: út–ne
13.00–19.00 hod. Poslední den výstavy je galerie
otevřena do 18.00 hod.

Více na www.chodovskatvrz.cz,
www.webticket.cz

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

Malenická 1784, Praha 4 
tel./fax: 271 910 246, 

271 914 689
mobil: 775 242 314
zahrada@kczahrada.cz 
www.kczahrada.cz
www.kczahrada.cz/wap

KC Zahrada Chodovská tvrz

PRAVIDELNÉ PROGRAMY: 
Po 14.00–17.30, út 9.00–12.30: Mateřské cent-
rum Pramínek.
Út 19.00: Přemýšlíme nad Biblí. 
Út, st 13.00–16.00, čt 13.00–18.00: Občanská
poradna.
Ne 9.30: Bohoslužby.

Z PROGRAMU V ČERVNU 2009:
Jiřina Adamcová – Žalmy, Okna k naději, výstava
obrazů.
8. 6., 19.00: Josef, biblické čtení s obrazy Ivana
Urbánka.
21. 6., 18.00: Ekumenická bohoslužba.

Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz.

Sbor ČCE Jižní Město 
Donovalská 2331/53
E-mail: jizni-mesto@evangnet.cz
www.jizni-mesto.evangnet.cz
Telefon: 272 659 259; 739 244 681 

Kulturní přehled

II www.praha11.cz

Z PROGRAMU V ČERVNU 2009:
4.–7. 6., 9.00–18.00: Bambiriáda, největší pře-
hlídka činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek
volného času. Střelecký ostrov a Dětský ostrov.
5. 6., 17.00–19.00: Pexesování, netradiční turnaj
v pexesu. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
11. 6., 17.00–19.00: Koulování, miniturnaj v ku-
lečníku. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
13. 6., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenisu,
DDM JM, Šalounova.

Více na www.ddmjm.cz

Farní knihovna sv. Františka z Assisi 
Nabízí literaturu duchovně zaměřenou (bible, její
výklady a úvody, církevní dějiny, duchovní osobnos-
ti a svatí, církevní dokumenty aj.), ale i literaturu
zabývající se dějinami všeobecně, uměním, cestopi-
sy, beletrii, mapy a literaturu řady dalších oborů
včetně dětské literatury – celkem přes 4 000 svaz-
ků. Kromě toho je možné si vypůjčit i časopisy 
různého zaměření; nahrávky na kazetách a CD. 
Knihovna je otevřena každou neděli od 9.30 do
12.00 hod.

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Út–pá 9.30–12.30: Denní klub pro maminky
s dětmi. 
Po 8.30–11.30: Denní klub pro děti, hlídání dětí,
info: M. Mrázková 732 468 648. 
Po 17.00: Dramatická dílna pro děti a mládež
(pro amatérské herce, scenáristy, hudebníky…).
Po 16.00: Nízkoprahový sportovní a turistický klub.
Po 17.00: Turistický oddíl Lumíci.
St 15.30: Výtvarná dílna pro děti.
Taneční kurzy pro dospělé, každé úterý začátečníci
18.45–20.30, pokročilí 20.30–22.15.
Anonymní alkoholici, každé pondělí 17.30.
Setkání klubu Kajman (Klub autorů Jižního Města),
každé poslední úterý v měsíci.
Klub křesťanských seniorů se schází v objektu
KCMT každé druhé pondělí v měsíci.

Z PROGRAMU V ČERVNU 2009:
4. 6., 18.00:  Benefiční koncert mladých muzi-
kantů z farnosti Chodov, uslyšíte sólové skladby
pro klavír, housle, klarinet, zobcovou i příčnou flét-
nu z děl A. Dvořáka, E. Hradeckého, V. Montyho, J.
Stamice, A. Vivaldiho, F. Chopina, C. Debussyho a
dalších. V závěru koncertu malé překvapení.     
7. 6., 16.00: Divadlo pro děti: Pohádky z kouzel-
ného kabátu, vstup 50 Kč.           
8. 6., 16.00: Vývoj křesťanské politiky po roce
1945, přednáška v rámci Klubu křesťanských seni-
orů, PhDr. M. Pehr, Masarykův ústav AVČR.
18. 6., 19.00: Filmový klub, promítání filmu s ná-
slednou debatou, vstup volný.

Více na http://chodovska.farnost.cz

Římskokatolická farnost
U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Na Sádce 18, 149 00 Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 934 261
e-mail: fara.chodov@volny.cz

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

PROGRAM V ČERVNU 2009:
3. 6., 19.00: Astrogenetika jako součást sv. Grálu.
Cesta křesťanství a mystika v souvislosti s věkem
vodnáře, přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.

Zdravotní cvičení dospělých na míčích, po 18.30.
Pískání na flétnu pro děti od 3 let, po odpol. 
Hravá montessori školička, montessori program
pro děti 2,5–7 let, st, pá 8.30–12.00.
Program Cipísek, pro děti od 2 let znevýhodněné
v pohybovém a psychickém vývoji a pro děti hyper -
aktivní, st, pá.
Program hravé montessori učení, přirozené vzdě-
lávání dětí pomocí principů založených na využití
prvků výchovy dětí dle montessori pedagogiky, 
čt 15.00–17.00  pro děti od 18 měsíců.
Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 hod.

Více na http://benjamin.webpark.cz
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Mateřské centrum 
Domeček
Modletická 1401, 149 00 Praha 4
tel.: 267 915 115, 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.cz

KLÍČ 11/2009 III

Z PROGRAMU V ČERVNU 2009:
Besedy: „Chcete vědět více o…“
Po 10.00: Témata: jak zlepšovat komunikaci
a vztahy rodičů a dětí, dokončení cyklu efektivního
rodičovství. Vede lektorka Vlasta Hamalová. Další
běh tohoto kurzu začne na podzim.
7. 6., 14.00: Balónková oslava dne dětí, tentokrá-
te pouze pro předškolní a mladší školní děti. Zve-
me všechny dětičky, hodné i zlobivé, veselé
i smutné, tenké i kulaté spolu s rodiči na prima od-
poledne na zahradu mateřského centra. Soutěže
pro malé, odměny, trampolína. Divadélko pro děti.
Po divadélku ohýnek s buřtíky (nenoste, zajistíme).
Soutěžící dítě vstupné 30 Kč, dospělý vstup dobro-
volný.

Více na www.mc-domecek.cz

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

ZUŠ KŘTINSKÁ
5. 6., 18.00: Závěrečný koncert tanečního oddě-
lení. Divadlo U Hasičů.
7. 6., 18.00: Závěrečný koncert všech sborových
oddělení Pražské kantilény. Kostel sv. Šimona a
Judy.
11. 6., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
18. 6., 18.30: Koncert nejmladších žáků školy.

ZUŠ J. RŮŽIČKY
8. 6., 18.30: Absolventský koncert žáků školy. Klub Jižní pól, Malenická 1784, 148 00 Praha 11.

Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00.

Z PROGRAMU V ČERVNU 2009:
Téma měsíce: negativní vliv party.
2. 6.: Děti ze stanice zoo, filmový klub a večer na
téma následky užívání drog.
4. 6.: Grilovačka v Jižním pólu.
10. 6.: Zkoušíme beatbox.
17. 6.: Turnaj ve fotbálku.
23. 6.: Marína street párky 5, graffiti workshop,
Djing, grilování, fireshow, atd. 
25. 6.: Výjezd k vodě na koupačku.
Změna programu vyhrazena.

Připravujeme: 
Výjezd na vodu – Vltava, street turnaj v nohejbale,
horolezení.

Více na www.proximasociale.cz

Proxima Sociale
občanské sdružení
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany 
tel.: 241 770 232, 
e-mail: office@proximasociale.cz

Globus music club
Gregorova 2115/10, 148 00  Praha 11-Chodov
tel.: 724 80 55 22 – booking, info, rezervace
booking@klub-globus.cz, www.klub-globus.cz

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ČERVNU 2009: 
na adrese Křesťanské centrum Jižní Město, Modle-
tická 1401:

Ne 17.00–18.15: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro všechny generace.
Ne 17.00: Besídka pro děti, oddělený program
pro děti předškolní a školní.
St 9.00–12.00: Klub maminek, setkání maminek
a program pro děti. Probíhá v MC Domeček.
Pá 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní zamyš-
lení, promítání filmů. 

Církev bratrská pořádá sportovní kemp, letní spor-
tovní kempy jsou týdnem sportů. Očekávejte zába-
vu a kvalitní trénink americkými trenéry (s překla-
dem). Nabízíme dopolední baseballový kemp a od-
polední multisportovní kemp. Oba kempy se konají
v baseballovém areálu TJ Tempo Praha. 
Více informací najdete na:
www.cb.cz/skalka/baseball (baseballový kemp) ne-
bo www.cb.cz/skalka/sport (multisportovní kemp).
Info: Larry Davies, 739 731 775.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

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

Jiří Bališ

Fotografie přírody 
a krajiny 

2.–23. 6. 2009

Po, st: 8.00–17.30 • út, čt:
8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4. 

Tel.: 267 902 323.

Z PROGRAMU V ČERVNU 2009:
16. 6., 20.00: Zlatý Orel, trampská hudba.

23. 6., 20.00: Spring Time.
24. 6., 20.00: Legendární Kučerovci. 

Více na www.klub-globus.cz

Č E R V E N  2 0 0 9

Dopravní spojení: zastávka bus U Kunratického le-
sa, spec. bus pro vozíčkáře č. 1, bus č. 122 a 177
z metra C Chodov, Opatov.

Internet a podstatnou část našich služeb poskytu-
jeme pro držitele ZTP/P zcela zdarma, velké ceno-
vé slevy máme také pro držitele ZTP, studenty, dě-
ti a seniory, PC kurzy a kurzy angličtiny.

Více na www.zelenyptak.cz

Zelený pták
Počítačový klub pro zdravotně postižené

U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice
tel.: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Kateřina Langrová
Krajiny

výstava maleb z okolí řeky Jizery

od 1. do 27. 6. 2009

Otevřeno: po–pá 9.00–19.00 hod., 
so 9.00–15.00 hod., 
tel.: 272 918 759.

4. 6., 19.00: Čtyři dohody – Jak mohou slova zra-
nit a předsudky, domněnky i příkoří tolik ublížit,
přednáší etikoterapeutka Zdenka Hoffmanová.
5. 6., 19.00: Společné zpívání posvátných man-
ter, rytmických bhadžanů a písní z různých du-
chovních kultur. „Mantrovníci“ z východních Čech.
9. 6., 18.30: Smrt – umírání a duchovní cesta,
přednáší filozof, jogín, PhMr. Rudolf Skarnitzl.
10. 6., 19.00: Svět středověkých katedrál
a středověká mystika, vznik řádu templářů, Svatý
grál a dáma s jednorožcem, model rytířství, středo-
věká alchymie a hermetismus. Přednáška
RNDr. Mgr. Hany Blochové.
14. 6., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry,
mj. zhudebněné psychologem a terapeutem H.
Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem do-
provází Richard Holický.
17. 6., 19.00: Léčení svých kořenů, pročištění
a prosvětlení kořenů svých, své rodiny a rodu.
Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová Kalousková.
23. 6, 19.00: Prezentace a křest knihy
prof. RNDr. Anny Strunecké Přemůžeme autiz-
mus?, večerem provází Adolf Inneman, recitace Mi-
lan Friedl, zazpívají žáci waldorfského lycea Prahy
11-Opatov. Křest knihy provedou Olga Filipová
a Pavel Šebek. Knihu představí prof. RNDr. Anna
Strunecká DrSc., Linda Cecavová, MUDr. Blanka
Urbánková, PhDr. Zdeněk Hajný a Miloš Palatka.
24. 6., 19.00: Pojďte se tedy naučit být šťastni
tady a teď, přednáší Ing. Pavel Karpeta.
Út–ne 15.00: Vesmírná píseň, hudebně obrazová
projekce, tvořená v každém programu novým spo-
jením obrazů Z. Hajného se snímky z Hubbleova
teleskopu. Ze záznamu doprovází T. Fischerová
a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié  Ichige.
So–ne 17.00: Putování vesmírem, hudebně poe-
tická projekce.

Galerie Cesty ke světlu vystavuje obrazy
a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného, kte-
ré se vlivem světla stále proměňují v „Křišťálový
vesmír“ a hudba, voda, vůně navozují celkovou at-
mosféru duševní pohody. V galerii je expozice děl
českých výtvarníků Z. Čechové, M. Eremiášové, J.
Š. Fialy, O. a M. Hudečkových, J. Kristoforiho, J.
Nálepy, J. Skřivánka, J. Šerých, O. Zoubka
a dalších. V přízemí jsou obrazy Zdeňka Milera,
Emilie a Kateřiny Milerových doplněné hračkami
s krtečkem a kamarády.

Galerie – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA jsou nově otev-
řeny i v úterý přes celé prázdniny.
Galerie a prodejna: út–ne 14.00–19.00.
Křišťálová čajovna: út–ne 14.00–19.00 a dle večer.
pořadů, so 19.00–22.00, vstup zdarma.

Více na www.cestykesvetlu.cz
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INZERCE

Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA.
Doprava ZDARMA. 
Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092

VZORKOVNA: Šircova 204/8, Praha 9-Třeboradice
Po, Út, Pá 9–12.30, 14–18 hod. St, Čt 14–18 hod. 
(5 min. od nákupního centra Globus Čakovice)

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
• kvalita • spolehlivost • serióznost • nízké ceny
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ÚČELNÉ 
A HEZKÉ

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ
ZDARMA: ZAMĚŘENÍ, CENOVÝ ROZPOČET, STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zajistíme: projekt, kompletní materiál a vybavení dle vašeho výběru,
koupelnu na klíč. Elektro, voda a kanalizace včetně revizní zprávy. Zá-
ruční i pozáruční servis. Již přes 250 realizovaných koupelen na Praze
4 a 11.

RENO K. Novotný • tel./ fax: 272 912 326 • mob.: 602 292 812 • renonovotny@atlas.cz

do 7 dnů od 88 000 Kč

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

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

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

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

Smluvní partner firmy OPTIMI

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG

Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •
Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou 

Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČÍME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 272 937 482   272 928 969 Praha 11-Chodov

731 208 823   E-mail: Milan.Vranek@seznam.cz Zakouřilova 142

PRODEJNA – tel. 272 916 506, Tatarkova 724, Praha 11-Háje nabízí:

e-mail: gekr@volny.cz• www.gekr.eurosignal.cz • PO–ČT 10–12, 13–18; PÁ 9–16

■ péřové i umělé přikrývky a polštáře 
(staré vyčistíme a předěláme na nové, výběr sypků)

■ šití lůžkovin na zakázku z donesených materiálů (zá-
věsy, záclony)

■ župany pánské, dámské, osušky, ručníky

ELEKTROINSTALACE

J. Tesařík, P4-Opatov, Křejpského 1529, 
tel.: 272 928 097, mobil: 602 366 740, e-mail: manzele.tesarikovi@seznam.cz

•  OPRAVY: elektrických instalací
elektrických sporáků

•  elektrické vytápění podlah DE-VI

•  rekonstrukce a revize el. instalací
•  ovládání spotřebičů telefonem
•  vystavení přihlášek k odběru 

el. energie

JARNÍ SLEVA 
5–15 %

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

KADEŘNICTVÍ
➨ Dámské ➨ Pánské ➨ Dětské

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

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.

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
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Sešli jsme se „na slovíčko“
s Ing. Jiřím Zajícem, předse-
dou nové Komise seniorů při
radě naší městské části. 

„Nová komise je pojem
vlastně relativní. Zřízena byla
18. března a v polovině květ-
na má již za sebou dvě zase-
dání, blíží se další a upřes -
ňujeme záměry na druhou po-
lovinu roku.“   

Ing. J. Zajíc působil už ně-
kolik roků v čele rady seniorů
při Centru sociálních služeb
Jižního Města. „Když začala
vznikat Jihoměstská sociální,
a. s., přemýšleli členové rady
seniorů o novém vhodném za-
členění do veřejného dění.
Projednal jsem názory na rad-
nici a brzy přišla reakce. Rada
městské části 18. března
schválila zřízení Komise senio-
rů Prahy 11.“ Ing. Jiří Zajíc byl
jmenován do jejího čela a ko -
mise se pustila s vervou do
práce.

„Počet občanů nad šede-
sát pět let za poslední roky
stále stoupá, a to i na Jižním Městě. Dnes zde
již činí více než deset procent obyvatel. Všich-
ni dosavadní členové rady seniorů projevili
o činnost komise zájem a chtějí v ní být plat-
ní. Přišli i noví dva členové, takže komise je tři-
náctičlenná. Zastupují různé části Prahy 11,
a to včetně dvou domů s pe čo vatelskou služ-
bou v Šalounově a v Blaten ské ulici. Tajemni-
cí komise je Eva Horejšová, sekretářka odbo-
ru sociálních věcí a zdravot nictví.“

„Ustavující zasedání komise 26. března
se konalo za přítomnosti starosty
Mgr. Dalibora Mlejnského a místostarosty
Jana Meixnera. Starosta komisi slíbil plnou
podporu činnosti ze strany radnice. Všichni
se seznámili s jed nacím řádem komisí. Neš-
lo ale o nějaké slavnostní posezení, brzy se
přešlo k věcným námětům. Není vždy všech-
no ideální a členo vé komise hned vznesli řa-
du nejrůznějších připomínek z vlastních po-

znatků, i takových, co nám předali další se-
nioři.“ Ing. Zajíc ukazuje složku listů a lístků
s různými rukopisy.  

„Diskutovalo se o nich a místostarosta
Jan Meixner je převzal k dalšímu řešení. Dal-
ší jednání komise v polo vině dubna bylo za-
měřeno na problematiku životního prostře-
dí. Členové komise dostali informace od
místostarostky Ing. Evy Štampachové a ve -
doucí odboru životního prostředí Ing. Yvony
Hájkové. Námětů bylo zase hodně. Na pře-
třes přišla i doprava, bydlení důchodců, cho-
vání držitelů domácích ,miláčků´, křižovatky,
podchody a spousta dalšího, takže na pod-
zim se k některým ještě společně sejdeme.“  

Komise už také společně navštívila Domov
seniorů Háje v Milíčově. „Pokud ta práce má 
k něčemu směřovat, chceme kontaktovat dal-
ší organizace i komise a výbory, které se do-
týkají svou činností životních podmínek star-
ších generací. A jsou i organizace a složky nad
rámec Prahy 11, se kterými chceme k prospě-
chu našich seniorů navázat kontakt.“ 

Ing. Jiří Zajíc má širokou škálu zájmů. Pra-
videlně sleduje činnost klubu seniorů
v Křejpského ulici I. Přenáší mezi seniory také
pozvání na akce Regionálního klubu SPHV. Lé-
ta je činný v bytovém družstvu. Rád připome-
ne, co už si družstevníci zařídili, účastní se
i soutěží v regeneraci. J. Zajíc si ale také po-
steskne, co zvenčí domů a v jejich okolí stačí
zničit vandalové, i ti „umělečtí“ z nich, spreje-
ři. „Nejspíš je jim jedno, že odstranění jejích
čmáranic ze skleněných dveří domů našeho
družstva nás stálo deset tisíc.“ Předseda ko-
mise seniorů však zůstává optimistou. „Lidé
se musí stále snažit. Neměli by se nechávat
ničím odradit.“

Jiří Bartoň 
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Senioři nechtějí jen přihlížet

Kronikář dál popisoval události 1. světové
války ze zpětného pohledu: „Neustálým rek-
vírováním potřeb pro vojsko nejen říše ra-
kouské, ale i jiných říší s ním ve spolku jsou-
cích, hlavně Německa, ubývalo potřeb pro
obyvatelé této země a proto drahota poži-
vatin čím dál tím více stoupala. Smutně, kaž-
dý dobrý našinec zahleděl se na dlouhé vla-
ky naplněné obilím, které bylo odtud odváže-
no do ciziny, zatím co lid této země trpěl hla-
dem. 

Smutek táhl ten čas vlasti naší, smutek
tím větší, že bohužel i naše špatnosti, jej zvět-
šovaly, neb bylo dosti těch, jež majíce, a jež
zapomínajíce pro hrabivost, lakotu svou, své
národní příslušnosti, utvrdili srdce svá proti
svým spolurodákům, že žádali často daleko
zvýšené ceny za věci denní potřeby, než jak
vládou ,maximální ceny´ byly stanoveny, nic
se neohlížejíce, že na tak nízce vydělaných pe-
nězích lpí krev a bída bezzemkův.“

Následují „příklady, jak drahota stoupla bě-
hem války,“ uváděné na potravinách i dalších
předmětech. Plynulý text pak pokračuje: 

„By umožněno bylo zásobování obyvatel-
stva potravinami, zřízeny byly v obcích apro-
vizační komise, jež měly za úkol přidělené po-
traviny občanům vydávati. Že ,příděly´ ty řád-
ně nedocházely, obzvláště, když v říši propu-
kala potravní krise jest samozřejmé, často
však též i netečností aprov. komisí mnohý ,pří-
děl´ do té nebo oné obce nedošel, následkem
čehož povstával v obci kvas a pro obyv. na-
stal tak zvaný ,černý týden´ t.j. bylo nuceno
po celý týden vydávati vše ze svých hubených
zásob, mělo-li ovšem jakých. V důsledku toho
jezdili občané i od nás často do velmi vzdále-
ných míst, hlavně na Táborsko, by nakoupilo
si tam aspoň zemáků, by netrpělo tak velkou
nouzi. Mnohý musil často 2 – 3 hod. pěšky
s břemenem 60 – 70 kg těžkým na dráhu se
plahočiti a to mnohdy i za času nočního, by
nebyl od rak. četnictva viděn, neb bylo zaká-
záno potraviny převážeti.

I v naší obci byla zřízena aprovizační komi-
se. V čele její byl předseda. Že funkce jeho ne-
byla záviděníhodná vysvítá s toho, že za ten
čas vystřídali se ve funkci té: 1.) říd. uč. Ru-

dolf Jungmann, 2.) Josef Řehák z č. 45. 3.)
učit. Jan Pexider, 4.) Ant. Kutina z Chodovce.
Poslední tři jmenovaní byli funkcionáři až po
převratu.“ (Pokračování.)

Vypsal Jiří Bartoň

Řádky z kroniky Chodova 

Mnohé z těch na fotografii 
před kovárnou Čeňka Tomáška čekaly 
válečné zákopy. FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

Ing. Jiří Zajíc. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

10 www.praha11.cz

Dobročinný bazar
v ZŠ k Milíčovu 
V červené škole se 28. dubna konal dobročin-
ný bazar. Do bazaru přinesli žáci různé věci
(plyšáky, knížky, oblečení, náramky, hračky
atd.) a ty si mohli kupovat žáci i učitelé za ce-
nu od 5 do 50 Kč. Žáci z 8. B prodávali
u vrátnice křehké povidlové šátečky, které
pekli s paní učitelkou Závodskou. Šátečky si
kupovaly nejen děti, ale také učitelé. Rodiče
našich žáků přispěli i finančními prostředky.
Všechny peníze byly přidány do společné ka-
sy na naši adoptovanou holčičku Sylvii
v Ugandě, která díky nám dokončí základní
vzdělání.

Celkem se vybralo přes 19 tis. Kč, což je
podle nás docela dost. Doufáme, že tento ba-
zar se bude konat i v příštích letech. Všem dě-
tem, rodičům i vyučujícím děkujeme.

Tereza Skalská, Kristýna Janoušková
a Klára Dvořáková, VII. B

Školní rok uběhl jako voda a už jsou prázdni-
ny opět za dveřmi. Někteří rodiče však mohou
mít během tohoto dětmi oblíbeného období
problém, jak své ratolesti zabavit a jak zajis-
tit jejich hlídání během svých pracovních po-
vinností. Proto městská část stejně jako před
rokem a o letošních jarních prázdninách zajis-
tí a finančně bude dotovat jednodenní pří-
městské tábory.

Tábory se budou konat pro děti od 6 do 15
let v době od 29. června do 31. srpna každý
všední den od 7.00 do 18.00 hod. Sběrná mís-

ta pro sraz a vyzvedávání dětí budou u ZŠ 
K Milíčovu a ZŠ Mikulova.  Kapacita není ome-
zena, rodiče mohou objednávat pobyt pro dě-
ti na jeden i více dnů, a to týden dopředu. Ce-
na pro jedno dítě a den se nezměnila a činí 
100 Kč pro děti z Jižního Města nebo ty, kte-
ré navštěvují některou základní školu naší
městské části. Je možné přihlásit i děti z jiných
částí Prahy, ovšem za plnou cenu 350 Kč. Kaž-
dý den bude k dispozici 1 lektor na 10 dětí, ro-
diče tedy mohou mít jistotu, že bude o jejich
dítě dobře postaráno. Pro účastníky táborů

bude každý den zajištěn teplý
oběd, dopolední i odpolední svači-
na a správný pitný režim.

Pro děti je přichystán bohatý
program. Pondělí bude věnováno
hrám v přírodě, v úterý absolvují
celodenní výlet (například do zoo,
Muzeum MHD, ruzyňské letiště
atd.), ve středu si děti zahrají mí-
čové a jiné hry venku i v tě lo cvič ně,
čtvrtek bude plný soutěží a spor tu
a v pátek zažijí dobrodružství 
během celodenních tematických
her (dobývání hradu, hledání po-
kladu atd.). V případě nepříznivé-
ho počasí bude vždy zajištěna ná-
hradní alternativa. Více informací
a přihlášky naleznete na adrese
www.primestske-tabory-praha.cz.

Daniel Potocký

Městská část opět pořádá
příměstské tábory pro děti

V minulém zastavení jsme na počest výročí za-
hájení stavby první české dálnice v sou sedství
Chodova sklouzli z poloviny 19. století až do
neveselých let 1938–1939. Vydejme se opět
do 19. století. Do jeho závěrečného desetiletí
vstupovaly Háje se 161 obyvateli a Milíčov
s 29 osobami. Chodov měl 406 a Litochleby
299 obyvatel. V roce 1895 si příroda s lidmi
pohrávala ještě víc, než bývalo běžné. Úroda
nebyla valná „a veliký byl nářek rolníků“. Přede-
vším dlouho trvala zima a dlou ho byly i mrazy. 

Když konečně nastala obleva, přišly rychle
zase deště, takže obilí nestálo téměř za nic.
Po žních velmi dlouho nepr-
šelo, až země vyschla tak, že
se téměř nedalo orat. Bylo
proto zaseto málo ozimu
i řepy, kterou ovšem ani moc
nesázeli pro tehdejší nízkou
výkupní cenu. Hned po žních
se objevilo množství myší,
které téměř všecek jetel
a zasetou ozim zničily, a ne -
dařilo se je trávit. Pokud to
snad ještě pořád vypadá na
jaksi předpokládané běžné
nářky zemědělců, housenky
určitě překročily všechny běž-

né meze. "Na zelí zase přišly housenky
a mnoho ho zničily. Tolik bylo housenek, že až,
any na koleje železné dráhy vlezly, dvakráte
vlak před Hostivaří zastaviti musel.“ 

Dne 17. října 1897 slavili v Chodově posví-
cení. V proslulém hostinci Josefa Černého
v č.p. 28, zvaném Na sále, bylo jistě pořádně
veselo. Přesná zavírací hodina se nedochova-
la, zato zpráva, že v sále „hned po taneční zá-
bavě vzňal se po půlnoci k ránu strop“. Chyti-
lo od přehřáté lampy, jistě petrolejové. Oblo-
hu nad ránem 18. říjen osvítil tehdy pořádný
požár, který strávil zadní část hostince a okolí

a slámu a jiné věci, uložené 
na půdě. Žádní rozveselení
účastníci již v objektu nebyli,
takže nikdo z lidí nepřišel 
k úhoně a hos tinec si zachoval
svou dobrou pověst. Není vy-
loučeno, že v dů sledku požáru
došlo i k jeho stavební moder-
nizaci. 
(Pokračování.) Jiří Bartoň

Proti toku času (12) 

Housenky zastavily vlak

Dnešní 
restaurace a vinárna pokra-
čuje ve staré pohostinné 
tradici. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Hra na dobývání hradu se dětem minulý
rok velmi líbila. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Památná místa u nás 

Opomíjená deska 
Skromně umístěná v betonové zídce se na-
chází kovová pamětní deska na Jírovcově ná-
městí. Připomíná dobu vzniku a některé okol-
nosti výstavby tohoto dílu Jižního Města 2.
Uvádí investora, projektanta, tři realizační fir-
my a letopočty ohraničující stavbu. Desku na-
jdete vedle restaurace na náměstí a poblíž
pergoly.  Jiří Bartoň 

Nejvíc na odbyt šly plyšové hračky.
FOTO: JIŘINA VRBOVÁ

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  
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Pomalu se blíží čas večerky, i když spát se
ještě nechce. Pro ty menší je večer spojený
s pohádkou a pro všechny určitě i se spous-
tou večerního vyprávění o zážitcích z právě
prožitého dne. Naše doba pobytu uběhla jak
voda, bylo to super. Moc rádi jsme se na chvil-
ku vrátili do školních let. 

Hrdoňovská  televizní reportáž  poběží od
1. června v Aktuálu, sledujte METROPOL
TV, www.praha11.metropoltv.cz

Dana Foučková
FOTO AUTORKA

Hrdoňov je místo, kde si to užíváme! 
Ozdravné pobyty jsou téma, které je, jak se zdá, nevy-
čerpatelné. To, že je škola v přírodě pro všechny jiho-
městské děti zdarma, je zajištěno kvalitní stravování
5x denně, pitný režim a příjemné ubytování  už každý
ví.  Tak nás napadlo, že by bylo fajn, prožít s dětmi den

na Šumavě od rána do večera, aby měli rodiče obrázek
toho, jak vypadá krok za krokem. V polovině května
jsme se za nimi na Šumavu na dva dny vydali. Probu-
dili jsme se do deštivého rána, ale to nám, ani dětem
náladu nezkazilo. 

Kolem osmé hodiny se postupně děti se
svými učitelkami začaly scházet v hotelové jí-
delně, kde je pro ně každý den připravena sní-
daně formou bufetu. A tak si každý nabere
podle chuti a sytosti. Dobrý start do nového
dne. 

Dopoledne děti tráví v příjemných učeb-
nách a výukových prostorách, které zabírají
celé hotelové patro. 

Je tady dostatek místa, a tak se během vy-
učování mohou žáci přesunout do prostorné
haly, kde se vyučování plynule změní
v zábavnou hru, kterou přeruší jen chutná sva-
čina. Dopolední výuka před polednem končí,
děti si odnášejí učení do pokojů a je čas k obě-
du, kde všichni čerpají potřebnou energii na
odpolední program. Ten, pokud tomu počasí

jen trochu přeje, bývá venku. Tradiční polední
klid si děti užijí na pokojích a hned po něm hu-
rá do lesa, kde pro ně instruktoři ze Sportline
připravují zábavné venkovní  programy. 

Odpoledne bývá tak nabité soutěžemi, la-
novými aktivitami a sportováním v přírodě, že
než si děti všimnou, je čas se vrátit k večeři.
Ta bývá kolem 17 hodiny a po ní je pro děti
připravený relaxačně sportovní program. 

K tomu samozřejmě slouží zázemí hotelu,
kde je vyhřívaný bazén, sauna, tělocvičny,
ping-pong, a tak mají děti i při nepřízni počasí
možnost spousty alternativ jak strávit čas. 

Po relaxu je samozřejmě čas doplnit ztra-
cené kalorie, a tak je pro děti připraveno ovo-
ce a lehké jídlo, včetně pití. 
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
NAŠLI KRADENÉ AUTO. V ranních hodi-
nách 18. dubna při běžné hlídkové čin-
nosti hlídka strážníků na-
lezla v Plickově ulici na
Jižním Městě odcizené
vozidlo pomocí mobil-
ního vyhledávacího za-
řízení. Pro podezření ze
spáchání trestného činu
byla celá věc předána Policii ČR.

KRÁDEŽ JÍ NEVYŠLA. Hlídka strážníků
byla v noci 20. dubna vyslána do Opatov-
ské ulice na stanici MHD, kde pracovník
Systému integrované sociální intervence
(SISI) městské části Praha 11 viděl ženu,
která okrádala spícího cestujícího. Po pří-
jezdu na místo hlídka dotyčnou ženu za-
držela, neboť skutečně u sebe měla ná-
prsní tašku okradeného. Pro podezření
ze spáchání trestného činu hlídka ženu
omezila na osobní svobodě a předala 
k dalšímu šetření Policii ČR.

RECIDIVISTA KRADL. Odpoledne 20.
dubna byl v prodejně Plus zadržen pacha-
tel drobné krádeže. Následnou lustrací
hlídka strážníků zjistila, že muž byl navíc
v minulosti již za tento skutek trestán a je
také celostátně hledán Policií ČR, jelikož
nenastoupil do výkonu trestu. Proto
strážníci muže omezili na osobní svobo-
dě a předali k dalšímu šetření Policii ČR.

ŘÍDIL A NESMĚL. V Türkově ulici
v ranních hodinách 22. dubna si hlídka
strážníků všimla osobního vozidla, které
vyjíždělo od zdejší provozovny. Kvůli po-
dezřelému chování řidiče strážníci vozid-
lo zastavili a následnou kontrolou zjistili,
že řidič má zákaz řízení motorových vozi-
del. Pro podezření ze spáchání trestného
činu byl muž omezen na osobní svobodě
a předán k dalšímu šetření republikové
policii.

PRALI SE. Na Operační středisko OŘ MP
Praha 11 bylo večer 23. dubna oznáme-
no, že v provozovně Palma na Opatovské
ulici se perou mladíci. Po příjezdu hlídky
na místo strážníci spatřili dva muže, kte-
ří se vzájemně na veřejnosti napadali. Pro
podezření ze spáchání trestného činu vý-
tržnictví byli mladíci strážníky omezeni na
osobní svobodě a předáni k dalšímu šet-
ření na Policii ČR.

Z AUTA TEKL BENZIN. Hlídka strážníků
si v Brodského ulici v noci 6. května po-
všimla osobního vozu, ze kterého vytéka-
ly pohonné hmoty. Strážníci ihned přivo-
lali na místo hasiče záchranného sboru
hl. m. Prahy, kteří zabránili dalšímu úniku
nebezpečných látek. Strážníci poté navíc
zjistili, že uvedené vozidlo je evidováno
v databázi odcizených vozidel. Proto vy-
rozuměli Policii ČR a předali kradený vůz
k dalšímu šetření.

12 www.praha11.cz

V první polovině června se můžete těšit 
na reportáže:

1. 6.
■ Jeden den na ozdravném pobytu v Hrdo-

ňově.
■ Plavecké závody dětí ze 6., 7. a 8. tříd

základních škol.

■ Chodov Cup – mezinárodní závod
v moderní gymnastice.

■ Divadlo v parku.
■ Model sousoší bratří Čapků v opatovské

knihovně.
7. 6.
■ Cykloobjížďka po Jižním Městě II.
■ Rada seniorů.
■ Den na dopravním hřišti.
■ Festival Street For Art.
■ Zahradní happening aneb tvoříme mezi

paneláky. 

Televizní Aktuál ve vysílání

Naše městská část řadí mezi své priority mi-
mo jiné i podporu městské policie a dobro -
volných hasičů na Jižním Městě. Proto bylo
také v polovině května rozhodnuto, že po-
skytne finanční dar ve výši 357 tisíc Kč na ná-
kup zásahového vozidla Tatra T-815 CAS 32
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Pra-
ha 11-Chodov. „Po intenzivním vyjednávání
se podařilo pro naše dobrovolné hasiče získat
za velmi příznivou cenu výkonné zásahové vo-
zidlo, které výrazně zvýší možnosti záchraná-

řů na Jižním Městě,“ řekl starosta Dalibor
Mlejnský.

Nejedná se o vozidlo nové, pochází od zru-
šené jednotky SDHP Barvy laky Praha. Ovšem
je ve velmi dobrém technickém stavu a podle
chodovských dobrovolných hasičů může být
okamžitě po zaškolení posádky použito k vý-
jezdu. Tatra disponuje nádrží na 8 200 l vody
a 800 l pěnidla a díky velmi dobré manévrova-
telnosti je vhodná pro provoz na komunikacích
v husté městské zástavbě, ale i v lehčím teré-

nu. Má navíc prostorné skříně pro
uložení technického vybavení. Kabi-
na vozu pojme strojníka a tři hasiče,
je s ním tedy možné vyjet k zásahu
i samostatně bez dalších vozidel.
Výhodou je rovněž skutečnost, že
kopřivnická Tatra stále vyrábí pro
tento typ náhradní díly a v koncepci
jednotek dobrovolných hasičů na
území hl. m. Prahy je považován za
perspektivní. Daniel Potocký

Chodovští dobrovolní hasiči
dostanou zásahový vůz

Městská policie hl. m. Prahy vede evidenci jízd-
ních kol, která má pomáhat prevenci jejich krá-
deží a rovněž přispět k nalezení odcizených kol.
Tato registrace je dobrovolná a pro občany
bezplatná. „Občan si může registrovat své ko-
lo na Obvodním ředitelství MP Praha 11 na ad-
rese U Přehrady 54 po celý týden od
8.00 do 16.00 hod.,“ řekl ředitel měst-
ské policie v Praze 11 Petr Schejbal. Je
nutné, aby měl majitel s sebou své ko-
lo, kupní doklad a občanský průkaz,
pak bude kolo zaregistrováno, umístí
se na něj samolepící kovový štítek
a majitel dostane evidenční průkaz.

Jak postupovat v případě ztráty
nebo prodeje kola? Ztrátu nebo krá-
dež kola je třeba ohlásit na nejbližším
oddělení Policie ČR. Na kterékoliv slu-
žebně městské policie nebo telefonic-
ky pak majitel předá údaje o ztra -

ceném kole, aby mohlo být zahájeno pátrání.
Pokud kolo mění majitele, stačí městské poli-
cii nahlásit nové údaje a strážníci zanesou do
evidenčního průkazu změnu majitele. Stejně
tak je třeba oznámit likvidaci kola, aby mohlo
být vyřazeno z evidence. red

Jizdní kolo si můžete registrovat

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Zásahové 
vozidlo CAS 32 na podvozku 
Tatra T-815. FOTO: ARCHIV

KL_11_2009:Sestava 1  5/25/09  11:47 AM  Stránka 12



KLÍČ 11/2009 13

● OPRAVY A PRODEJ PRAČEK – Elvis-Je -
řábek, např. Philco, Zanussi, Electrolux, Goren-
je, Tatramat, Whirlpool, Romo aj. Tel.: 272 934
024, 267 910 496, 605 258 010.
● SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Te-
lefon: 272 761 234 (8.00–10.00 hod.), 
602 366 328 (celý den).
● STĚHOVÁNÍ – NONSTOP, FIRMA PETR 
NYKL, byty – kanceláře – trezory – pianina –
klavíry. 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.
● INSTALATÉRSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE, vý-
měna kuchyňských desek a dřezů. Telefon:
272 952 166, 602 649 359.
● OPRAVY PRAČEK+MYČEK zn.: PHILCO,
CROSLEY, KONRAD, ZANUSSI, ELECTRO-
LUX, WHIRLPOOL, GORENJE, ARISTON, IN-
DESIT. Tel.: 603 276 606, p. Podlipný.
● OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ a malířské
práce. Bytová jádra – kvalitně. Rakovec. Tel.:
267 913 922, 18.00–21.00 hod., mob.: 608
709 716 přes den. www.zednictvi-Praha4.cz
● ADVOKÁTKA JUDR. EVA BROWN – právo
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy, tel.: 603 835 609,
www.advocate-brown.eu
● ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, ve-
dení účetnictví, daňové evidence. Docházka na
úřady. Tel.: 604 618 298, 222 364 018.
● 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
● MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ, LAKÝRNICKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 227 390.
● 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.
● ÚKLID I PŘÍPRAVNÉ PRÁCE před montáží
plast. oken, malováním atd., zakrytí, odsunutí ná-
bytku, drob. opravy dle přání. Tel.: 272 951 044.
● 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.

● KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,
nová dvířka na vaši kuch. a vest. skříně, šuplí-
ky pod linku, skříňky na míru, výměna prac. des-
ky. Vrba 603 438 707. www.vrbakuchyne.cz
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Ta-
petování pestruktou, úklid, barvy dle vzorníku
– kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon: 
603 475 667, www.123malovani.cz
● MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
● POHOTOVOST PRO MONTÁŽ NÁBYTKU.
(Nepřišli montéři? Nevíte si rady?) Přijedu-
smontuji-zaměřím-upravím staré, vyrobím no-
vé kuchyně-skříně, volné i vestavěné atd. I jiné
práce v interiéru. Mobil: 604 873 185.
● PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKÁTA. Rozvody,
převody bytů a nemovitostí, smlouvy, vymá-
hání pohledávek, exekuce, trestní právo. Judr.
Břetislav Kunc, tel.: 602 190 800.
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ SEDAČEK. Pravidelné
úklidy kanceláří a činžovních domů. Také o ví-
kendech. Tel.: 223 010 365, 737 566 189.
●DEMONTÁŽ STARÉHO, MONTÁŽ NOVÉHO
nábytku. Prodej: sklopné postele, rošty, mat-
race. Odvoz starého. Mobil: 724 235 546,
Konstantinova 1482, St –Pá 14–20 hod.
● ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
● SERVIS A PRODEJ POČÍTAČŮ, instalace
settopboxů (digitální TV), rozbočování interne-
tu – Jižní Město OD CHRPA, Krejnická 2021,
servis i u vás doma, www.abtera.cz, telefon:
603 447 251.
● MASÁŽE-RELAXAČNÍ, REKONDIČNÍ, spor-
tovní (záda + šíje 350 Kč). P4-Chodov, Modle-
tická 1388/5, www.salonjulie.euweb.cz, tel.:
773 217 771.
● SÁDROKARTONÁŘSKÉ A MALÍŘSKÉ prá-
ce, vyklízení. P. Vachuda, tel.: 608 934 466,
vachuda@atlas.cz

● ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ
a výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Jižní
Město, Pra ha 4, 10. Právní servis zajištěn. RK
Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.: 272 927 497,
607 636 784.
● KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+KK, 3+1, druž-
stevní nebo osobní vlastnictví, platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
● * HLEDÁM BYT 3+1 (KK) KE KOUPI, osob-
ní i družstevní vlastnictví v Praze 4-JM a okolí.
T.: 605 246 386. 
* HL. BYT 2+KK NA JM + OKOLÍ, i družstev -
ní. Tel.: 723 626 166.
● KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, kdekoliv
v Praze, i ve špatném stavu, na vel. ani vlast.
nezál., i za odstupné – náj., družst., LBD,
i nečlena družst., služeb., podnik. apod., de-
kret do výměny mám. Uhradím za vás dluhy,
vyřídím i právně komplik. případy, stáhnu

soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i byt ne-
opráv. obsaz., s nežád. nájemníkem, příp. dám
náhr. byt či domek mimo Prahu a doplatek
apod. Platím v hotovosti, záloha možná ih-
ned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
● PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťoven
sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po
celé Praze, i nezařízené. Tel.: 603 194 333.
● RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1 v Pra -
ze, v osob. či družstev. vlastnictví. Rychlá plat-
ba, na stavu bytu nezáleží. Tel.: 604 150 450.
● 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.
● HLEDÁME BYT K PRONÁJMU v Praze
a okolí. Gars. 1+1 do 10 000 Kč nebo 2+kk do
13 500 vč. popl. Zařízení na dohodě. Telefon:
220 806 245, 605 845 088.
● PRODEJ POSLEDNÍHO BYTU 3+KK/L,
109 m2, do OV u Metra Háje v novostavbě. Pů-
vodní cena 7 300 000 Kč, nyní 6 417 000 Kč.
V ceně garáž. stání ZDARMA. Tel. 737 262 114.
● PRODEJ SAMOSTATNÝCH GARÁŽOVÝCH
stání do OV v novém objektu v ul. Tatarkova
čp. 722 u metra Háje. Cena 269 000 Kč. V na -
bídce posledních 13 stání. Tel. 737 262 114.
● KOUPÍM BYT 3+1/L (3+KK, 4+1) na Jižním
Městě. Přednostně v osobním vlastnictví, mů-
že ale být i družstevní. Tel.: 732 800 431.
● PRODÁME 3+1/L DRUŽSTEVNÍ 75 m2 na
JM-Chodov, případně vyměníme za 1+1 druž-
stevní nebo v OV + doplatek. E-mail:
byt18@centrum.cz
● PRODÁM GARSONKU, OV, 27,1 m2, 5 min.
od metra Háje, 2x supermarket 2 min., pošta
5 min., celk. rek. domu 2003, pl. okno, 2x vý-
tah, k nastěh. podzim 09. Tel.: 603 442 314,
Ne RK.
● KOUPÍM MENŠÍ BYT V PRAZE 11. Plocha
do 50 m2. Dispozice 2+kk, 1+1, nebo 2+kk/L.
Na stavu bytu nezáleží. Pouze dr. nebo os.
vlastnictví. Tel.: 607 686 460.

● BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodává-
me: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace po-
zůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na universitním
statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 603 865 336,
274 779 716.
● HLEDÁTE PRO SVÉ RODIČE, na které ne-
máte dostatek času díky svým povinnostem
spolehlivou pečovatelku? Nabízím své služby
v rámci Prahy. Bližší info na tel.: 774 185 296.
● DO PŘÍJEMNÉHO PROSTŘEDÍ GALERIE
Cesty ke světlu Praha 4-Chodov hledáme: ča-
jovnici(ka) na ŽL, dámu do pokladny se znalos-
tí práce na PC, dámu (důchodkyni) na dopoled-
ní úklid. práce. Tel.: 736 609 641.

INZERCE

OBUV
dámská ● pánská ● dětská
Opatovská 874, metro Háje

Po–Pá 8.30–19.00   So 8.30–14.00
tel.: 272 913 824 ● www.mmobuv.cz

NADMĚRNÁ OBUV
dámská 41–46  
pánská 46–53
Kupeckého 759, metro Háje
Po–Pá 9.00–18.00   So 9.00–12.00
tel.: 608 866 230 ● www.mmobuv.cz
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Country zahrada
Klub rodičů a přátel Mateřské školy
A. Drabíkové 536 srdečně zve na Country
zahradu, kterou pořádá u příležitosti roz-
loučení se školním rokem na zahradě ško-
ly 9. června od 17.00 hodin.
Program (17.00–22.00 hod.): 
■ Vystoupení tanečních skupin A. T. Studio

Domino, ZŠ Mendelova 550, Srdíčko 
■ Stužkování školáků
■ Tombola pro děti 
■ Super Star předškoláků
■ Tanec, grilování, opékání buřtů, volná zá-

bava  
Velké překvapení pro všechny
K tanci, poslechu hraje hudební skupina
NANOVO. Vstupné: dobrá nálada!

Nemáte doma připojení k internetu? Potřebu-
jete si vyřídit e-maily, přečíst novinky, kombi-
novat informace z elektronických zdrojů
s informacemi obsaženými v knihách? Zajdě-
te na internet do knihovny!

Přístup na internet nabízejí všechny po-
bočky Městské knihovny v Praze. Těch najde-
te po Praze celkem čtyřicet, z toho jsou dvě
na Praze 11 – Jírovcovo nám. 1782 a Opa-
tovská 1754. Každá z knihoven je vybavena
nejméně dvěma počítači s přístupem na inter-
net. Novou službou, kterou Městská knihov-
na v Praze od května nabízí ve všech svých
pobočkách, je bezdrátové připojení na inter-

net. Abyste mohli tuto službu využívat, stačí
vám vlastnit notebook či kapesní počítač
s wifi kartou standardu 802.11b nebo
802.11g, vybrat si nejbližší knihovnu, najít si
v ní příjemné místo, vyhledat dostupné sítě,
připojit se k té s názvem „Mestska knihovna“
a můžete surfovat klidně celý den. Z tech -
nických důvodů není služba dostupná v po -
jízdných knihovnách.

Internet je v Městské knihovně v Praze
zdarma a úplně pro každého – není potřeba
mít čtenářský průkaz. Adresy a provozní doby
knihoven naleznete na www.mlp.cz/knihovny. 

red

Začátkem května se podařilo nejmenším hrá-
čům z fotbalového oddílu Sportovní Jižní Měs-
to, ročník 2002–2003, Drakům Jižňákům, vy-
hrát mistrovské utkání proti klukům z Dukly
Praha a skvěle reprezentovat naší městskou
část. To, co předvedl tým, předčilo všechna
očekávání. Konečně se podařilo aplikovat do
praxe to, co děti pravidelně trénují – přihrávky,
standardní situace, rohy, hru tělem, zónovou
obranu i útok. Prostě, Drakům Jižňákům se to
povedlo. Tým si přihrával, hrál výborně pozičně
a vítězství si zasloužil. Řehy v brance dobře vy-
kopával, Fíla na levé záloze pěkně vodil a držel
míče a hrál to, co měl, obrana Roky a Mára zá-
sobovala zálohu pěknými pasy, Prochy, Pechy,

Aneta tvořili hru zálohy, Ond-
ra a Kuba pomáhali útočit.
Každý si plnil své úkoly tak,
jak je dostal od trenérů,
všechny hráče moc a moc
chválíme.

Vítězná sestava hrála ve
složení: Řehák – Lorenc, Ro-
kos – Procházka, Pochmano-
vá, Pecháček – Teplý, Vít,
Krech ler. Hráčům děkujeme
za předvedenou hru a rodi -
čům za ukázněnost při fandě-
ní, díky. Moc to pomohlo. Ví-
ce na www.fotbaljm.cz.   daf

Draci Jižňáci ukázali 
skvělou práci s míčem

Připojení na internet najdete v knihovně

Sportovní areál ZŠ Mikulova se bude brzy
pyšnit novým fotbalovým hřištěm s umělým
trávníkem. „Naše městská část získala na ten-
to projekt magistrátní dotaci ve výši 14 mil.
Kč, což by mělo pokrýt většinu předpokláda-
ných nákladů na výstavbu,“ řekla místosta-
rostka Eva Štampachová. Rada městské čás-
ti také v polovině května rozhodla o vyhlášení

veřejné zakázky na výstavbu nového hřiště,
přičemž stavební práce by měly být započaty
v třetím kvartálu tohoto roku.

Na místě dnešní obyčejné travnaté plochy,
která má svá omezení, vyroste hřiště
o rozměrech 106 x 62 m s umělým trávníkem
3,5 generace, který rozšíří možnosti jeho vy-
užití. Hřiště je navrženo tak, aby splňovalo

atestační podmínky ČMFS pro úro-
veň soutěží ČFL a ČPP dorostenecké
ligy. Bude také disponovat novým vy-
bavením – hliníkové branky se sítí,
kloubové rohové praporky a dvě po-
lykarbonátové střídačky se sedadly
pro 12 hráčů. Odvodnění zajistí nový
drenážní systém, hranu hřiště budou
tvořit betonové obruby a okolo celé-
ho hřiště je navržen chodník pro divá-
ky ze zámkové dlažby. Za oběma
brankami bude ocelová konstrukce
se záchytnou sítí a kolem celého hřiš-
tě zábradlí. Nové sportovní zařízení
určitě přispěje ke zkvalitnění sportov-
ního vyžití žáků přilehlé základní ško-
ly a sportovních jihoměstských klubů.

Daniel Potocký

V Mikulce bude hřiště s umělým
trávníkem

Malí jihoměstští 
Draci porazili tým Dukly Praha. FOTO: ARCHIV KLUBU

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Travnatá plocha fotbalového hřiště v současné
době. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
do Základní umělecké školy 

Jižní Město
obor hudební, výtvarný, taneční, 

literárně-dramatický:
8.–11. června od 14.00 do 17.30 hod.

Přijímací zkoušky se konají v obou bu-
dovách školy: ZUŠ Křtinská 673 i ZUŠ 

J. Růžičky 1176.
Více informací na www.zus-krtinska.cz
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Nákup za stravenky: Restaurant, GASTRO, Jídelní, EXIT Ceny platí do vyprodání zásob

Obslužný pult: denně čerstvé maso, uzeniny, saláty, sýry, ryby a rybí výrobky
Otevřeno: Po–Pá: 7.00–20.00 hod., So: 7.00–12.00 hod.

Stanice Metra Opatov – vestibul

AKCE ČERVEN:
Turistický salám – Masna Příbram 1 kg 129 Kč

Uzená krkovice b.k. – Jan Prantl 1 kg 99 Kč

Šunka pro děti – Leco 1 kg 145 Kč

Uzená kuřecí čtvrtka – Rabbit Čáslav 1 kg 79 Kč

Anglická slanina – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Uzená žebírka – plochá – Leco 1 kg 39 Kč

Uzená plec-šálky – Jan Prantl 1 kg 104 Kč

Sekaná – Masna Příbram 1 kg 79 Kč

Eidam 30% – D.J.Pres 1kg 109 Kč

Šunkové koleno – Leco 1 kg 115 Kč

Vysočina salám – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Slovenský točený salám – Masna Příbram 1 kg 68 Kč

Šunkový salám – Jan Prantl 1 kg 89 Kč

Pařížský salát – Jan Třešňák 1 kg 89 Kč

Řecký salát – Jan Třešňák 1 kg 49 Kč

Camping salát – Jan Třešňák 1 kg 89 Kč

Bufet :
■ 5 druhů polévek, guláše
■ kolena: ovarová, pečená, uzená
■ sekaná, řízek, krkovice, rolády 
■ grilované kuře a bok

Přijďte na naši specialitu –
dršťkovou polévku!

Otevřeno: Po–Pá 7.00–19.00 hod.

De Paloma káva
250 g 31,50 Kč
Pickwick Earl Gray čaj
40 g 29,90 Kč
Pizza zeleninová
80 g 8,50 Kč
Kornspitz
60 g 3,50 Kč
Nowaco játrové knedlíčky
300 g 33,50 Kč
Pangasius filety
500 g 74 Kč
Nowaco kuřecí nugety
300 g 28 Kč
Pepsi  více druhů
2 l 29,90 Kč
Lipton ledový čaj
1,5 l 27,90 Kč

INZERCE
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! NABÍZÍME VÝBORNÉ UZENINY A UZENÁ MASA – JAN PRANTL – ŽIROVNICE !

Poliklinika Michnova 1622/4, Praha 4-Chodov
Objednání do ordinace tel.: 267 311 248

Jak se k nám dostanete:

Metro Háje – Bus 165,197 (Hněvkovského) ● Metro Opatov – Bus
165 (Hněvkovského) ● Metro Chodov – Bus 197 (Hněvkovského)

AMBULANCE 

● odborné vyšetření očním
lékařem na nejmoderněj-
ších přístrojích

● diagnostika a léčba oč-
ních chorob

● měření zraku a předpis
brýlí

OPTIK

● zhotovení brýlí dle lékař-
ského předpisu

● poradenská činnost
● opravy brýlí
● sluneční brýle
● kontaktní čočky

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!

CENY INZERCE: 

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

Novinka:
Upoutávka na titulní straně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena dohodou

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

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

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

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

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

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH (19 %). 

Firma Siréna je plátcem DPH. 

Uzávěrka inzerce 1. a 15. den v měsíci.

Inzerci přijímá: SIRÉNA, spol. s r. o., Jihlavská 70/828, 140 00 Praha 4
tel.: 261 263 137, tel./fax: 261 263 138,
e-mail: inzerce@sirena.cz

AKCE ŠROTOVNÉ 20 % NA NOVÁ KOLA
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Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod. NIC NENÍ PROBLÉM…!

MASO – UZENINY – DRŮBEŽ, Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 272 950 281
N O V Ě  t a k é   n a   C h o d o v ě : Zdiměřická 1412, Praha 4-Chodov, tel.: 272 941 299

INZERCE
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Akční ceny ČERVEN
Párky drůbeží jemné  . . . . . .59,90  . . . .49,90 Kč
Vinná klobása  . . . . . . . . . . . .84,90  . . . .69,90 Kč
Kuřecí šunka  . . . . . . . . . . . .119,90  . . .99,90 Kč
Šunkový salám zauzený  . .129,90  . . . .99,90 Kč
Huspenina  . . . . . . . . . . . . . . .59,90  . . . .49,90 Kč

Paštika provensálská  . . . . . .94,90  . . . .74,90 Kč
Šunka Mandolína . . .SUPER CENA  . . .165,90 Kč
Vepřová hlava  . . . . .SUPER CENA  . . . . .9,90 Kč
Vepřová pečeně s k.  . . . . . .119,90  . . . .99,90 Kč
Kuřecí prsa s k.  . . . . . . . . . .104,90  . . . .89,90 Kč
Husokachna . . . . . . . . . . . . .109,90  . . . .99,90 Kč

* * * N O V I N K A * * *
Norimberská 
grilovací klobása......................109,90 Kč
Kuřecí jemný salám ...................59,90 Kč

MASO – UZENINY KK MILOŠ KŘEČEK
Co v neděli k obědu, ke Křečkovi zajedu! 
Ke snídani páreček a k večeři řízeček!!!

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

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
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