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TÉMA

BULLETIN PRAHY 11
Jižní Město se svými téměř osmdesáti tisíci
obyvateli je co do počtu obyvatel srovnatelné
s mnoha krajskými městy. Když jsem minulý
rok prezentoval naši městskou část v Praž -
ském domě v Bruselu, nebo když jsme nedáv-
no na Václavském náměstí představovali Již-
ní Město v rámci akce Ochutnej Evropu, zno-
vu jsem si uvědomil, že máme být opravdu na
co pyšní. Nechci se v tomto sloupku opět ro-
zepisovat o sportu, kultuře, bezpečnosti,
školství a podobně, rád bych Vás ale informo-
val o novince, kterou připravujeme. V těchto
dnech právě vzniká informační bulletin
o Praze 11. Bulletin, který by měl být pomoc-
níkem pro obyvatele Jižního Města a po -
drobným přehledem všeho důležitého a pod -
statného, co naše městská část nabízí. Se-
znamy a kontakty na důležité instituce – od
škol přes zdravotnická zařízení, domy senio-
rů, kulturní stánky a nejdůležitější akce, spor-
tovní kluby, služebny policie, hasičů či zá-
chranné služby až po malé kluby, sdruže-
ní, obchody, drobné provozovny a kontakty
na naše podnikatele. A právě u posledního ze
jmenovaných bych se rád pozastavil. Provo-
zujete malé kadeřnictví, květinářství, uzenář-
ství, opravnu atd.? Vedete sportovní klub či
kroužek? Právě Vám bychom chtěli nabídnout
možnost bezplatně se prezentovat v novém
bulletinu. Dejte o sobě vědět! Pro Vaši pod-
poru připravujeme ještě mutaci této brožury
na webové stránky a přichystány máme i další
novinky. Na závěr bych Vám ještě rád nabídl
spolupráci a možnost prezentace Vaší činnos-
ti na oslavách narozenin Jižního Města – 11
dnů Prahy 11, které se jako každoročně bu-
dou konat na začátku září. Přeji Vám příjem-
né sváteční květnové dny.

Rozvoj a územní plánování 
je celopražskou záležitostí
CO JE TO VLASTNĚ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ? JAK SOUVISÍ S TÍM, KDE SE CO POSTAVÍ? JAK
SE MOHU SE DO TOHOTO PROCESU ZAPOJIT? CO JE V KOMPETENCI MĚSTSKÉ ČÁSTI
A O ČEM ROZHODUJE MAGISTRÁT? PRO ORIENTACI V TÉTO PROBLEMATICE BYCHOM VÁM
CHTĚLI POSKYTNOUT ZÁKLADNÍ INFORMACE.

„Územní plánování je dlouhodobý a složitý pro-
ces, jehož cíle, úkoly, nástroje i jednotlivé kroky
vychází ze stavebního zákona. Má vytvářet
předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj
území, který uspokojuje potřeby současné ge-
nerace, aniž by ohrožo-
val podmínky života
budoucích generací,“
vysvětluje vedoucí od-
boru územního rozvoje
Jan Kábrt. Zároveň by
se nemělo zapome-
nout na potřebu do-
sáhnout obecně pro-
spěšného souladu ve-
řejných a soukromých
zájmů na rozvoji úze-
mí. Úkoly to nejsou
jednoduché, co jedno-
mu připadá jako pří-
nos, může druhý vnímat jako negativní jev.
V Praze, která je zároveň obcí i krajem, se nyní
souběžně pořizují zásady územního rozvoje,
nový územní plán a celoměstsky významné
změny. Pořizovatelem těchto dokumentů je
pražský magistrát. Každý má možnost se do
procesu zapojit při veřejných projednáních, je-
jichž pravidla jsou zakotvena ve stavebním zá-
konu. Informace o konání veřejných projednání
se vyvěšují na úředních deskách magistrátu
i městských částí. 
Pokud se mluví o zásadách územního rozvo-
je, jde o strategický dokument pořizovaný pro
území kraje, který je nadřazen územnímu plá-
nu, a tudíž je i obecnější. Určuje základní stra-
tegie rozvoje s ohledem na podmínky udržitel-
ného rozvoje a hospodárné využívání území.
Veřejné projednání návrhu zásad se konalo
začátkem dubna, nyní se vyhodnocují námit-
ky a připomínky. 

Urbanistická koncepce nového územního plá-
nu vychází z vývoje města, z kontinuity jeho
dlouhodobého územního plánování a z po ža -
davků, které jsou kladeny na další rozvoj měs-
ta. Zjednodušeně řečeno územní plán stano-

vuje různorodé limity
pro území, neříká, co
se kde postaví, říká
pouze, co je v daném
území možné. Jednou
z pevně stanovených
fází pořizování je kon-
cept, který je nyní
zpracováván a teprve
bude projednán s ve -
řej ností.
Před zahájením poři-
zování nového územ-
ního plánu byla větši-
na změn, které vzešly

z podnětů vlastníků pozemků, pořizována hro-
madně v tzv. vlnách, které jsou dokončovány.
Nyní mohou být nově pořizovány jen celo-
městsky významné změny, a to v sa mos -
tatném režimu. Na území Prahy 11 jde o tři  lo-
kality – plochu vymezenou ulicemi Klapálkova
a Milínská, dále Trojmezí a Velké Roztyly
v okolí stanice metra. Mnohdy se jedná
o území, která jsou zatížena dalšími dílčími
podněty na změny, iniciované soukromými
vlastníky. Tato území je ovšem třeba řešit ja-
ko celek, aby mohl být využit jejich potenciál
a zároveň ochráněny jejich hodnoty. 

Další informace včetně podnětů městské
části k novému územnímu plánu naleznete na
www.praha11.cz v části Rozvoj a rege ne -
race/územní plán nebo na adrese magist-
rat.praha.eu v části Územní plánování a roz -
voj. S dotazy se můžete obracet na odbor
územního rozvoje. Odbor územního rozvoje
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Sloupek 
starosty

Informační brožura pro obyvatele
Městská část Praha 11 připravuje stručnou
informační brožurku pro obyvatele a náv -
štěvníky, která kromě jiného může obsaho-
vat údaje o vašich podnikatelských aktivitách
na území Jižního Města pro veřejnost.

Pokud máte zájem uplatnit i váš komerč-
ní subjekt, napište do 15. května 2009 na
adresu bartonj@p11.mepnet.cz tyto zá-
kladní údaje: jméno podniku, IČ, kontaktní
osoba, stručná charakteristika podniku či
nabídky (max. 8 slov), adresa, telefon, pro-
vozní doba, e-mail, web a váš souhlas
s bezplatným zveřejněním těchto údajů
v informační brožuře.

Městská část zřídila
komisi pro Trojmezí
Rada hl. m. Prahy dne 14. dubna zřídila
usnesením č. 425 Komisi Rady HMP k opti-
malizaci využití území „Trojmezí“. Předse-
dou byl jmenován Bc. Martin Langmajer,
radní pro oblast územního rozvoje hl. m.
Prahy, členy starosta MČ Prahy 11 Mgr. Da-
libor Mlejnský a dále zástupci výboru infra-
struktury ZHMP, MČ Praha 10, MČ Praha
15, odboru územního plánu Magistrátu
hl. m. Prahy a Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Oblast budoucího Jižního Města v roce 1953.  
ORTOFOTOMAPY POSKYTL ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY, ORTOFOTOMAPA 

Z ROKU 1953 BYLA ZPRACOVÁNA S VYUŽITÍM LETECKÝCH SNÍMKŮ VGHMÚŘ DOBRUŠKA, © MO ČR 2004

Mgr. Dalibor Mlejnský,
starosta MČ Praha 11
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JARNÍ ÚKLID. 
Zima je nenávratně pryč a čištění ulic na Jižním 
Městě je již v plném proudu. Úklid veřejných komunikací bude 
pokračovat po celý rok, konkrétní termíny a místa byly zveřejněny
v Klíči č. 7 a najdete je i na webových stránkách městské části.

SEDMDESÁTINY. Milé setkání pro radost Pepy Fouska se v dubnu
uskutečnilo v Galerii Cesty ke světlu. Oslavenci přišla zazpívat 
Eva Pilarová, ale pozadu nezůstal ani moderátor 
jihoměst ského Metropol TV 
Filip Sychra.

BODLINKY. Obdivné 
pohledy dětí z mateřské školky Madolinka provázely jarní 

vypouštění ježečků. Pro spoustu byl pohled zblízka na zvířátko úpl-
ně poprvé. Stejná akce se uskutečnila v Základní škole Mikulova,

kde druhou polovinu ježků, které se podařilo na podzim zachránit,
vypustili do volné přírody zástupci radnice.

SÍLA NEBO HLOUPOST?
Stojan pouličního osvětlení v ulici U Modré školy před KC Matky 

Terezy je čerstvým smutným svědectvím, že se síla někdy míjí
s rozmyslem. Fitness centra lidi s přemírou energie ráda přivítají, 

veřejnost a obec má ale z takovýchto projevů pouze škodu.   

TĚŽKOODĚNEC. 
Součástí setkání se starostou v Centrálním parku 
8. dubna byl dětský den. Návštěvníci viděli například jízdní policii
a ukázky výzbroje a výstroje policistů. Obrovským lákadlem pro
děti i jejich rodiče byl ochranný oblek policejního těžkooděnce.

SENIOŘI S MASKAMI. 
V domově důchodců v Křejpského ulici se 25. března ko-
nalo další z tradičních setkání seniorů z Jižního Města se staros-
tou a vedením radnice. O příjemné atmosféře svědčí fotografie.
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Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové 20. 5.
Bachova–Mikulova (u č.p. 1568) 5. 5., 19. 5.
Blažimská–Klapálkova 19. 5.
Brandlova (za Startem) 12. 5., 26. 5.
Brodského 1671 12. 5.
Doubravická–Jažlovická 6. 5., 20. 5.
Hlavatého–Mejstříkova 13. 5., 27. 5.
Chomutovická 6. 5.
Konstantinova–Metodějova 13. 5., 27. 5.
Kryštofova–Kazimírova 27. 5.
Křejpského 1514 6. 5., 20. 5.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 19. 5.
Majerského–Samohelova 26. 5.
Matúškova (u Blankytu) 19. 5.
Michnova–Podjavorinské 12. 5.
Mnichovická–Tatarkova 6. 5., 20. 5.
Modletická–Ke Škole 13. 5., 27. 5.
Mokrá–Zimákova 5. 5.
Plickova 880 13. 5., 27. 5.

Rujanská–Donovalská (u TS) 12. 5.
Schulhoffova 794 26. 5.
Stachova–V Hájích 5. 5.
Štichova 640 (parkoviště) 20. 5.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 12. 5.
Ženíškova–Květnového vítězství 19. 5.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 11. 5.
Gregorova–Hrudičkova 11. 5.
Hráského–Šustova 4. 5.
Hrdličkova–Blatenská 11. 5., 25. 5.
K Dubu 4. 5.
Krejnická za OC Chrpa (chodník) 25. 5.
Láskova–Malenická 4. 5.
Lažanského 4. 5.
Nechvílova 1826–29 18. 5.
Petýrkova 1953 25. 5.
Pod Vodojemem 4. 5.
U Nové dálnice 18. 5.
Vojtíškova za OC Meinl (chodník) 18. 5.

INFORMACE ÚMČ

Velkoobjemové kontejnery – květen 2009
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 ozna-
muje, že velkoobjemové kontejnery (VOK) na
objemný odpad budou v květnu 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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Únorovým rozhodnutím prezidenta ČR byl le-
tošní datum voleb do Evropského parlamen-
tu stanoven na termín 5. 6.–6. 6. Nejpozději
16. 5. může Úřad MČ Praha 11 do seznamu
zanést voliče, kteří nemají ve správním obvo-
du našeho úřadu trvalý pobyt, ale kteří jsou
zde ve zdrav. zařízení, ústavu soc. péče atd.,
nebo v místě výkonu vazby či trestu, a kteří
byli úřadu nahlášeni správcem příslušného za-
řízení. O zápis do seznamu voličů by měl vo-
lič prostřednictvím správce zařízení požádat
v případě, pokud bude po-
bývat v zařízení ve dnech
voleb, následné dopsání
do seznamu voličů v místě
trvalého pobytu již není
možné.

Pokud si volič není jist,
že ve dny voleb bude
v daném zařízení, měl by
požádat obecní úřad
v místě trvalého pobytu
o vydání voličského průka-
zu, který opravňuje k hlasování v jakémkoli vo-
lebním okrsku v ČR i k žádosti o hlasování do
přenosné volební schránky. Stejně se doporu-
čuje řešit i situaci, kdy volič předem ví, že bu-
de přijat do některého z uvedených zařízení
a setrvá zde i po dobu konání voleb.

Pokud je volič neplánovaně přijat do někte-
rého zařízení mimo bydliště v době po 16. 5.,
nemá voličský průkaz a uplynula i lhůta pro žá-
dost o vydání voličského průkazu, nebude
moci volit.

Nejpozději do 21. 5. do 16.00 hod. může
volič naší městské části požádat o vydání vo-
ličského průkazu. Tato žádost je vždy píse-

mná, a pokud je zaslána poštou musí obsaho-
vat úředně ověřený podpis voliče. Toto ověře-
ní je osvobozeno od správního poplatku. Pí-
semné podání poštou zasílejte na adresu:
Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí, Oce-
líkova 672, 149 41 Praha 415. Osobní podá-
ní písemné žádosti bez nutnosti úředně ově-
řeného podpisu voliče lze učinit na odboru
vnitřních věcí, Vidimova 1324, Praha 4, paní
Henychová, tel.: 267 902 391.

Úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb
předá voličský průkaz
osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpi-
sem voliče žádajícího o vy -
dání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na
adresu uvedenou v žádos -
ti.

Volič, který se přestě-
huje po 26. dubnu, ke kte-
rému se sestavuje seznam

voličů pro volby, zůstává zapsán v seznamu
voličů u obecního úřadu v místě svého přede-
šlého trvalého pobytu. Může tak volit ve
správním obvodu obecního úřadu v místě své-
ho předešlého trvalého pobytu (ve volební
místnosti pak prokáže totožnost a občanství
občanským průkazem s novou adresou nebo
cestovním dokladem). Chce-li volit v místě,
kam se přestěhoval, musí nejpozději 21. květ-
na požádat u obecního úřadu, kde je veden
v seznamu voličů pro volby, o vydání voličské-
ho průkazu.

Odbor vnitřních věcí, 
Úřad městské části Praha 11

Užitečné informace k volbám
do Evropského parlamentu

Městská část uctí památku
padlých bojovníků 
Pietní akt u pomníku na Chodovském hřbito-
vě u příležitosti 64. výročí vítězného ukonče-
ní druhé světové války v Evropě se bude ko-
nat v pondělí 11. května od 10.00 hodin. Spo-
lečně uctíme památku účastníků Pražského
povstání a příslušníků Rudé armády, kteří pad-
li v bojích s nacistickými okupanty v květnu
1945. Chodovský hřbitov se nachází v Lečko-
vě ulici, směrem za obchodní dům, stanice
metra Opatov, bus č. 212, 213 – stanice Ke
Kateřinkám. 

Upozornění občanům
Od 1. do 10. května 2009
■ nelze podat žádost o vydání cestovního

pasu, 
■ nelze převzít vyhotovený cestovní pas

ani občanský průkaz.
Důvodem je výluka provozu správních evi-
dencí ministerstva vnitra.

Domov pro seniory 
Háje, K Milíčovu 734 

PŘIJME:
Pracovníka sociální péče v přímé

obslužné péči o klienty,
třísměnný provoz, akreditovaný kurz (lze
i v průběhu zaměstnání), příp. sanitárský

kurz, nástup ihned nebo dle dohody, 
tel.: 271 198 402, 271 198 409.

Skladníka do skladu potravin, 
poloviční úvazek, zdravotní průkaz, vhod-

né i pro důchodce, nástup od 15. 6.
Pracovníka údržby, osvědčení

o odborné způsobilosti dle příslušných
předpisů, nástup ihned nebo dle dohody.

Informace na tel.: 271 198 403, 
271 198 409. Osobní jednání vítáno.

Pošta Hráského
prodlouží pracovní dobu
Ředitelství České pošty vyhovělo žádosti sta-
rosty městské části Praha 11 Dalibora Mlejn-
ského a prodlouží pracovní dobu pošty Praha
414 v Hráského ulici 2231/15 na Chodově.
„Reagovali jsme na žádosti obyvatel a po -
žádali poštu, zda by bylo možné pracovní do-
bu prodloužit. Ředitel České pošty Region Pra-
ha ing. Vladimír Perný naší žádosti ochotně vy-
hověl a přislíbil, že zmíněná pošta od 4. květ-
na letošního roku prodlouží večerní pracovní
dobu od pondělí do pátku o jednu hodinu, te-
dy až do 19. hodiny,“ uvedl starosta Mlejnský.
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AKTUALITY
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S řáděním vandalů na dětských a sportovních
hřištích již městské části došla trpělivost. „Po-
slední kapkou, kvůli které pohár naší trpělivos-
ti přetekl, bylo řádění vandalů na hřišti
v Jažlovické ulici, které je jen pár měsíců po re-
konstrukci,“ říká starosta Dalibor Mlejnský.
Městská část proto podala trestní oznámení
na neznámého pachatele. „Zároveň jsme se
rozhodli vypsat odměnu dvacet tisíc korun za
informace vedoucí k dopadení pachatelů,“ do-
dává Mlejnský.

Městská část ze svého rozpočtu na letoš-
ní rok vyčlenila 8,5 milionu korun na rekon-
strukce veřejných dětských hřišť a sportovišť,
v minulém roce to bylo cca 7,3 milionu a téměř

16 milionů v roce 2007. „Náklady na odstra-
ňování následků vandalismu na vybavení veřej-
né zeleně a veřejně přístupných hřišť se jen za
první čtyři měsíce letošního roku vyšplhaly té-
měř na čtvrt milionu korun. Náklady na rekon-
strukce sportovních hřišť se pohybují ročně při-
bližně kolem sedmi set tisíc,“ sdělila místosta-
rostka Eva Štampachová. Na území Jižního
Města se v současné době nachází 172 dět-
ských hřišť, 65 hřišť bylo schváleno k rekon-
strukci a v současné době je jich již 60 zrekon-
struováno, další tři se dočkají rekonstrukce
tento rok. Volně přístupných sportovních
ploch je na Jižním Městě 44, z toho 14 zrekon-
struovaných a rekonstrukce dalšího sportoviš-
tě (v ulici K Jezeru–V Hájích) už je ve fázi pří-
prav. Jen na toto sportoviště jsou vyčleněny
z rozpočtu městské části více než dva miliony. 

Běžnou kontrolu provádí odbor životního
prostředí na všech hřištích a sportovištích
každý týden. Jedná se například o vysypávání
košů, úklid, vizuální kontrolu herních prvků či
čištění písku v pískovištích. Každý měsíc se ta-
ké konají provozní kontroly a samozřejmě ne-
chybějí ani odborné roční kontroly. „Na třech
hřištích už máme správce a tato služba se
nám velice osvědčila. Rádi bychom, aby kaž-
dé hřiště mělo správce či hlídače, proto v tuto
chvíli oslovujeme obyvatele z přilehlých do-
mů, zda by tuto činnost nechtěli vykonávat,“
vysvětluje další krok v boji proti vandalismu
starosta Mlejnský.

Noční osvětlení nebo rozšíření kamerové-
ho systému městské části jsou dalšími za-
mýšlenými kroky k zabezpečení dětských hřišť
a sportovišť. „Apelujeme také na naše obyva-
tele, aby pomáhali chránit majetek městské
části a využívali linku městské policie při zjiš-
tění jakéhokoliv vandalismu. Pro tyto účely
jsme také zřídili naší MMS službu, kterou lidé
využívají a posílají nám zjištěné nedostatky
přímo na úřad,“ dodal starosta Mlejnský. 

Andrea Wolfová

Vandalství nebudeme tolerovat

Tak vypadalo hřiště 
v Jažlovické ulici na začátku dubna 
po nájezdu vandalů. FOTO: ARCHIV ÚŘADU

Uvádíme několik otázek, se kterými se obča-
né v poslední době obrátili na úřad a vedení
městské části na webových stránkách měst-
ské části v rubrice otázky a odpovědi.

■ Kdy bude okolí Chrpy až k hotelu uvedeno
alespoň do stejného stavu, jako bylo před
podzimním zásahem bagrů.

Dokončovací práce související s odstra -
něním nefunkčních betonových prvků na úze-
mí MČ Praha 11 byly zahájeny 6. dubna
a ukončeny by měly být zhruba za deset dní.
Tento termín se týká nejen Vámi dotazované-
ho okolí Chrpy, ale všech dotčených lokalit.
■ Dobrý den, chci se zeptat, co bude
v rekonstruovaném objektu na rohu ulic 
K Dubu a Starochodovská. Před rekonstruk-
cí tam sídlili lékaři a rehabilitace. 

Touto rekonstrukcí nebyly narušeny vnitřní
prostory objektu, takže vámi zmiňovaný ná-
jemce provozující rehabilitaci a další služby
z oblasti medicíny svoji činnost nemusel pře-
rušit a bude v objektu působit i nadále.
V budoucnu by celý tento zrekonstruovaný
objekt měl sloužit ke zdravotnickým účelům,
takže se předpokládá ještě další rozšíření po-
skytovaných služeb.
■ Dobrý den, žádám, aby pod zrekonstruo-
vaným přístřeškem v blízkosti cukrárny RO-

SA bylo instalováno větší množství laviček.
Před rekonstrukcí přístřešku bylo laviček
mnohem více a bývaly hojně využívány. 

Dobrý den, MČ Praha 11 s přihlédnutím na
zájem občanů o posezení pod pergolou umís-
tí v závislosti na možnostech prostoru další
tři lavičky. Jejich instalace bude provedena
nejpozději do 10. 5. 2009. Městská část vám
děkuje za opakovaně projevený zájem o ži -
votní prostředí na Jižním Městě.
■ Již před několika dny mě rozradostnilo, že
náš podchod pod silnicí byl natřen krásně
modrou barvou namísto „standardní šedé“.
Dnes ráno tam opět byly namalované vese-

lé obrázky. Nevím, kdo to „způsobil“, ale dě-
kuji mu za veselejší rána při cestě do práce. 

Děkujeme za pochvalu, úprava podchodů
je zásluhou městské části Praha 11 ve spolu-
práci s firmou KSO, s. r. o., jež zajistily základ-
ní nátěr, a žáků základních škol na Jižním Měs-
tě, kteří se postarali o výzdobu.
■ Byly již zveřejněny informace týkající se
vyhodnocení pilotních projektů parkovacích
zón? Pokud ano, kde je možné se s nimi se-
známit? 

V únoru (9. 2 a 11. 2.) se uskutečnily dvě
schůzky zástupců vlastníků dotčených byto-
vých domů v lokalitách Horní Roztyly a Horní
Kunratice, kteří přijali pozvání starosty k této
schůzce. Zápis z jednání byl rozeslán všem
účastníkům, takže pokud se zástupce vašeho
domu zúčastnil, má podrobný zápis k dispozi-
ci. Do konce března se uskuteční za účasti do-
pravních odborníků, zástupců úřadu, Policie
České republiky a městské policie Praha 11
dvě místní šetření v uvedených lokalitách, na
která byli všichni zástupci opět pozváni. Pod-
klady k vyhodnocení a zápisy z výše uvede-
ných jednání jsou k dispozici na odboru územ-
ního rozvoje v Ocelíkově ulici. (Pozn. redakce:
zápisy z místních šetření jsou k dispozici i na
http://www.jmparkovaci.cz/ v rubrice novinky.)

red

Výběr z dotazů občanů zodpovězených 
na webových stránkách městské části

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Májová veselice
s kácením májky
Dovolte mi, abych vás srdečně pozval na Májovou veselici, která se bude ko-
nat v sobotu 30. května na náměstí Újezdu. Bohatý program bude zahájen
ve 14.00 a ukončen ve 22.00 hodin. Děti jistě zaujme kouzelník se svým vy-
stoupením a střelba z kuše a luku. Svoji zručnost předvedou kovář a kameník.
V průběhu odpoledne se uskuteční malá výstava automobilových veteránů,
kácení a dražba májky a vydražená částka bude použita na výstavbu mateř-
ské školy. Připomeneme si i 70 let od zahájení výstavby dálnice D1. Pro do-
spělé ve večerních hodinách zahraje hudební skupina Byzoni. Celou akcí vás
bude provázet moderátor Martin Laštovička.

Václav Drahorád, starosta

K sedmdesátému výročí stavby dálnice
U příležitosti 70. výročí slavnostního zahájení stavby dálnice Praha–Brno pořádá Městská
knihovna v Praze, pobočka Opatov, ve spolupráci s městskou částí Praha-Újezd v sobotu
2. května od 10.00 hod. přednášku Václava Lídla a Tomáše Jandy „O výstavbě dálnic
v letech 1938–50 na území Čech a Moravy“. Kromě projekce unikátních historických sním-
ků a dokumentů zde bude poprvé představena nová publikace J. Hořeního, T. Jandy a V. Lídla
„70 let dálnice ve fotografii“, kterou vydává Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Ve dnech 5. června od 14.00 do 22.00 hod.
a 6. června od 8.00 do 14.00 hod. se konají
volby do Evropského parlamentu. Vzhledem k
nárůstu voličů v naší městské části jsme po-
žádali o vytvoření třetího volebního okrsku.
Dvě volební místnosti budou k dispozici voli-
čům ze sídelní části Kateřinky v prostorách
úřadu na Kateřinském náměstí a jedna voleb-
ní místnost bude připravena v Újezdu. Proto
poprvé nebudou muset voliči z Kateřinek jez-
dit volit do Újezdu. 

Upozorňujeme voliče, že zákon neumožňu-
je dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu ve dny
voleb ve volební místnosti. Proto doporučuje-
me, aby si voliči, v případě pochybností, ověři-
li svůj zápis ve stálém seznamu voličů vede-
ném úřadem pro všechny druhy voleb na úze-
mí České republiky nebo po 26. dubnu 2009
přímo v seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu. Nejpozději 2. června budou

hlasovací lístky dodány voličům. S nimi obdrží
informace o době a místě konání voleb.

Pro voliče, který je zapsán v seznamu voli-
čů pro volby do Evropského parlamentu
u našeho úřadu a nebude moci nebo nehodlá
volit ve volebním okrsku, pro který je tento se-
znam veden, bude připraven voličský průkaz.
Ten ho opravňuje ve dnech voleb k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky. Požádat o vydání voličského průka-
zu může volič nejdříve ode dne vyhlášení vo-
leb, a to písemným podáním opatřeným ově-
řeným podpisem voliče, doručeným nejpozdě-
ji 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. 5. 2009,
úřadu. Úřad nejdříve 15 dnů přede dnem vo-
leb předá voličský průkaz osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ově -
řeným podpisem voliče žádajícího o vydání vo-
ličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 

Martina Maříková, 
odbor občansko-správní

Volby do Evropského parlamentuNový kontejner na
drobný elektroodpad
Pro zvýšení efektivity zpětného odběru drob-
ných elektrospotřebičů byl umístěn na křižo-
vatku ulic Na Křtině a Vodnická nový kontejner
na drobný elektroodpad. Kontejner je určen
pro drobné elektrospotřebiče, které fungují na
elektrický proud nebo na baterky. Především
se jedná o malé domácí spotřebiče (např. žeh-
ličky, mixéry), zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení (např. notebooky,
telefony), spotřebitelská zařízení (např. rádia,
walkmany), elektrické a elektro nické nástroje
(např. vrtačky, pily), hračky a vybavení pro vol-
ný čas a sporty (např. videohry, el. vláčky)
a lékařské přístroje (např. teploměry, kartáčky).
Do kontejneru se nevejdou velké domácí spo-
třebiče a auto baterie. Další menší box je umís-
těn v prostoru úřadu MČ Praha-Újezd, kde mů-
žete rovněž vysloužilé elektrospotřebiče odlo-
žit. Projekt zpětného odběru elektrospotřebi-
čů provozuje společnost REMA systém, a. s.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
(TSK) začala s blokovým čištěním ulic, které
má ve své správě. První letošní úklid již pro-
běhl, a to dne 23. dubna. K dalšímu strojnímu
i ručnímu úklidu ulic Vodnická, Krajanská,
Proutěná, U Pramene a Na Křtině (úsek Vod-
nická–Milí čovská) dojde 1. července a 16. zá-
ří 2009. Čištění komunikací je spojeno
s případným odtahem motorového vozidla,
jehož řidič nerespektoval přenosnou dopravní
značku „zákaz zastavení“. Tyto dopravní znač-
ky s vymezenou dobou působnosti budou na

komunikacích osazovány minimálně 7 dní
před plánovaným čištěním. 

V souvislosti s úklidem ulic zavedla TSK no-
vou bezplatnou službu TSK info, která nabídne
zasílání aktuálních informací nejen o pražské
dopravě na e-mailovou adresu. Uživatel po re-
gistraci dostane informace o chystaném bloko-
vém čištění v jím zvolené ulici či ulicích vždy tý-
den a jeden den před samotným čištěním. Zá-
jemci naleznou odkaz na tuto službu přímo na
hlavní stránce společnosti www.tsk-praha.cz.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Termíny čištění místních komunikací
ve správě TSK

Očkování psů proti vzteklině
V letošním roce proběhne v naší městské čás-
ti očkování psů proti vzteklině ve středu 20. 5.
V Újezdu u Návesního rybníka u auto busové
zastávky od 16.00 do 17.30 hod., V Ka te -
řinkách na křižovatce ulic Na Křtině a Vodnická
„u vrby“ od 18.00 do 18.30 hod. MVDr. Chvá-
tal bude očkovat psy proti vzteklině i proti dal-
ším infekčním chorobám (kombinovaná vakcí-
na). Po dohodě bude možné provést i trvalé
označení psa mikročipem.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

FOTO: PAVEL STANĚK

Atmosféra loňské Májové 
veselice. FOTO: RONALD HILMAR
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Pěvecký sbor Mendy, který působí v ZŠ Men-
delova, byl pozván pěveckým sborem Meziná-
rodní školy v Nebušicích, aby si členové obou
sborů společně zazpívali v prostředí školního
divadla. Setkání se uskutečnilo 8. dubna 2009.
Účastníci, sbor Mendy a několik žáků 9. roční-
ku ZŠ Mendelova byli mile překvapeni prostře-
dím školy a samotným koncertem. Nad chnul
je elán všech posluchačů, kteří dokázali ocenit
každou písničku. Slyšeli krásnou angličtinu
slečny dirigentky, která všechny zúčastněné
i diváky mile uvítala a také uvedla každou pí-
seň. Mohli ocenit její snahu vše překládat do
češtiny. Přitom jsme si uvědomovali, jak velice
těžký je náš jazyk ve srovnání s angličtinou.
Písně sboru Mendy uvedla v angličině pro

změnu paní učitelka Marie Šul-
cová. Co se týče vlastního kon-
certu, oba soubory měly připra-
vené písničky různých žánrů
zpívané česky, anglicky, finsky
a dokonce i maorsky.

Na závěr si členové obou
sborů zazpívali s mimořádnou
souhrou. Na tvářích všech zpě-
váků a zpěvaček bylo vidět, že
si zpívání opravdu užívali
a závěrečný aplaus všech po-
sluchačů byl jistě velkým zado-
stiučiněním pro dirigentky obou souborů – pa-
ní učitelku Marii Šulcovou a paní Caroline Ma-
iava, jimž patří velký dík za jejich práci a ocho -

tu uskutečnit toto společné zpívání mezi čes-
kou a mezinárodní školou.

Marie Šulcová, Milena Němečková

Mendy zazpíval v Nebušicích

Ve čtvrtek 2. dubna uspořádala ZŠ Mendelova velkou florbalo-
vou show pro mateřské školky. Mladí hráči se seznámili
s florbalovými pravidly a vyzkoušeli si na vlastní kůži profesio-
nální brankařské vybavení. Nově zrekonstruované tělocvičny by-
ly svědky nelítostných soubojů mladých sportovců. Hrálo se
systémem každý proti každému, první tři zápasy skončily remí-
zou 0:0, ale pak si mladí florbalisté dodali odvahy a začaly pa-
dat pěkné branky. Na turnaji soutěžilo 6 školkových družstev:
A. Drabíkové, Křejpského, Janouchova, Sulanského, Stachova
a Konstantinova.

Děti statečně bojovaly o každý gól až do poslední minuty
turnaje. Atmosféra v tělocvičnách mnohdy připomínala ligový
zápas, při němž paní učitelky velmi impulsivně fandily svým svě-
řencům. První místo by si určitě zasloužili všichni. Góly a body
za vítězství ale rozhodly takto: 1. místo: MŠ Sulanského, 2. mís-
to: MŠ Konstantinova, 3. místo: MŠ A. Drabíkové. Všem patří
uznání za velkou snahu a věřím, že se v dubnu příštího roku
opět ve zdraví a se soutěžním duchem všichni setkáme. 

Ing. Zdeněk Eška, trenér florbalu v ZŠ Mendelova 

Malí florbalisté bojovali jako lvi

Společná píseň 
obou sborů. FOTO: MARIE ŠULCOVÁ

ŠKOLÁCI MALUJÍ. V polovině dubna se během 
pár dnů změnily podchody ve výtvarná díla. Šikovné ruce žáků
zkrášlily zhruba desítku podchodů na Jižním Městě. Podchodovou
akci odstartovala Základní škola Chodov, jejíž žáci si přímo
v podchodu vysprejovali název svojí školy. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

TŘETÍ SEZONA ZDARMA. Ozdravné pobyty dětí z naší městské
části zahájily 15. dubna před Základní školou Ke Kateřinkám svou
již třetí sezonu. Dva plné autobusy dětí vyrazily od základní školy
na Šumavu vstříc slunečnému a téměř letnímu počasí.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Předškoláci si na vlastní kůži 
vyzkoušeli jaké to je zahrát si florbal. FOTO: ARCHIV
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Nejviditelnější součástí festivalu bude sa-
motný jeho středobod – průhledná nafuko-
vací „bublina“, kterou pod názvem Kitchen
Monument představí poprvé v ČR berlínská
umělecká skupina Raumlabor. Najdete ji
v Centrálním parku u východu ze stanice
metra Opatov od 20. do 24. května.

„Kitchen Monument je jako přístav, který
na krátkou dobu stavíme kolemjdoucím, aby
v něm na chvíli spočinuli a vnímali svoje měs-
to z jiné perspektivy," říká jeden z autorů
Matthias Rick. Kitchen Monument se nafouk-
ne do délky 20 metrů a do výšky 6 metrů
a může pojmout až 150 hostů. Během fes-
tivalu Street For Art do něj organizátoři zvou
především na komponovaný večer bar-beck-
you: společnou sousedskou večeři pro oby-
vatele Jižního Města oživenou hudbou
a velkoplošnými projekcemi.

„Společné jídlo je
samozřejmě velkým
společenským feno-
ménem a záminkou,
díky níž se mohou
potkat lidé, kteří se
dřív neznali. To je
i hlavní smysl našeho
festivalu, hledat ces-
ty k znovunalezení
vztahu k místu, kde
žijeme, i k sobě na-
vzájem," říká progra-
mový ředitel festivalu
David Kašpar. „Stano-
viště festivalu, který
se letos soustředí kolem Centrálního parku,
doplní i bleší trh s uměním, exhibice streetar-
tových disciplin, ale také komentovaná pro-

jížďka Jižním Městem pod vedením kroniká-
ře Jiřího Bartoně," doplňuje Kašpar.

Jiří Sulženko
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KVĚTEN 2009

Street For Art o veřejném prostoru
ve veřejném prostoru
Jižní Město, 20.–24. května 2009 (Centrální park a KC Zahrada).

Kitchen Moument (DE), divadlo Image Aiguë - Ici là-bas (FR), Art-
Bazar, bar-beck-you - sousedské večeře, instalace ve veřejném pro-
storu, city golf, velkoplošné projekce, velkoplošný komix, komen-
tovaná projížďka po Jižním Městě, koncert Pio Squad, grafitti jam
a mnoho dalších aktivit.

Festival Street For Art se podruhé
vrací na Jižní Město

Festivalem umění ve veřejném prostoru, který pořá dá
KC Zahrada, letos s hosty z Francie, Německa a Slo -

ven ska, ožijí známá i skrytá zákoutí Jižního Města. Festival se koná za podpory MČ Praha 11.

Díky spolupráci Zahrady s fran -
couzským divadelním souborem
Image Aiguë se mohly děti ze ZŠ
Campanus zúčastnit série dílen
pohybového divadla. V rámci pro-
jektu, který podpořila Evropská
komise, dokonce vybraná skupi-
na dětí navštívila francouzský Ly-
on, aby se účastnila zkoušek re-
gulérního divadelního představe-
ní. To bude mít českou premiéru
v Zahradě 20. a 21. května za
účasti profesionálních herců
z Francie a Čech a dětí z Jižního
Města, Francie a Turecka.

„Představení Evropa je tady
i tam/Ici là-bas je o tom, že si
můžeme rozumět, i když jsme

každý z jiného konce světa, nebo máme
úplně jiný věk. Děti jsou v něm rovnocen-
nými partnery dospělých herců a roze -
hrávají dojemné i vtipné situace, které
všichni dobře známe," zve umělecká ve-
doucí souboru a režisérka představení
Christianne Vericel. „Ve Francii na naše
představení chodí celé rodiny s dětmi vše-
ho věku i dospělí diváci, kteří mají rádi di-
vadlo. Věřím, že se nám široké spektrum
diváků podaří oslovit i v Praze," dodává
Christianne Vericel. 

A my dodejme, že představení získalo
status oficiální doprovodné akce českého
předsednictví v Evrop ské unii a je součástí
kampaně Evropa mladýma očima. A navíc
všichni diváci z Jižního Města dostanou dvě
vstupenky za cenu jedné. red

Festival Street For Art je pro vás!
Organizátoři festivalu připravili řadu příležitostí, jak se do něj aktivně
zapojit. Můžete přinést své výtvory nebo jiné pěkné věci do blešího
trhu s uměním s názvem ArtBazar, který bude probíhat v Centrálním
parku, můžete se zúčastnit některého z výtvarných workshopů nebo
přinést desert pro ostatní k večeři v Kitchen Monumentu. Více infor-
mací a příležitostí najdete na www.streetforart.cz a přihlásit se mů-
žete na e-mailu produkce@jizak.info.

Děti ze ZŠ Campanus v mezinárodním divadelním projektu

Kitchen Monument z Berlína

Momentka 
z představení ICI LA-BAS. FOTO: TOMÁŠ VODŇANSKÝ

Kitchen Monument vypadá 
jako nafouknutá bublina. FOTO: RAUMLABOR, MATTHIAS RICK
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Z PROGRAMU NA KVĚTEN 2009:
29. 5.: Dětský den v Benjaminu, soutěže, skákací
hrad, dárek pro každého,10–12 a 15–17 hod.
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do
2 let, denně.

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 KVĚTNU 2009:
2. 5., 13.00: Výtvarná dílna, malujeme na chodník.
2. 5., 15.00: O panence, která tence plakala, Di-
vadlo Kapsář.
3. 5., 15.00: Taneční odpoledne s Orchestrem
Blažeje Zemana.
5. 5., 17.30 a 18.30: Drum circle, skupinové bub-
nování.
6. 5., 10.00: Jak medvědi vařili, Divadlo Krab.
7. 5., 19.00: Skupina Temperamento, benefiční
koncert pro Sdružení pro komplexní péči při dětské
mozkové obrně.
9. 5., 13.00: Výtvarná dílna, zvířata z PET lahví.
9. 5., 15.00: O kohoutkovi a slepičce, Malé diva-
délko Praha.
12. 5., 14.30: Klub aktivního stáří, host Jitka Ze-
lenková.
12. 5., 19.00: Cestovatelská přednáška: Mexiko.
12. 5., 20.00: Nezmaři, křest DVD, koncert folko-
vé legendy.
13. 5., 10.00: O klukovi, který neuměl zlobit, Di-
vadlo Lokvar.
16. 5., 13.00: Výtvarná dílna, malujeme v ulicích.
16. 5., 15.00: Aucassin a Nicoletta, Divadlo Lokvar.
19. 5., 19.00: Cestovatelská přednáška: Papua –
Nová Guinea.
25. 5., 20.00: Libor Šmoldas Quartet, jazz koncert.
26. 5., 19.00: Cestovatelská přednáška: Patagonie.
27. 5., 10.00 a 14.30: Štěně nebo špenát, Diva-
dlo DRAK Hradec Králové.
27. 5., 19.00: Vítejte v KLDR!, režie Linda Jablon-
ská, film ČR, 2008.
30. 5., 13.00: Výtvarná dílna, malujeme v ulicích.
30. 5., 15.00: Sestry Steinovy dětem, pásmo pís-
niček.
31. 5., 15.00: Taneční odpoledne s Orchestrem
Blažeje Zemana.
20.–24. 5.: STREET FOR ART 2009 – o veřejném
prostoru ve veřejném prostoru: 
KC Zahrada:
20. a 21. 5., 19.00: Evropa je tady i tam / Ici là-
bas, Divadlo Image Aiguë (FR), česká premiéra za
účasti dětí z Jižního Města.
22. 5., 17.00: Komentovaná projížďka Jižním
Městem.
22. 5., 19.00: Autorské čtení, Nové kodexy (SK).
23. 5., 14.00: Komentovaná projížďka Jižním
Městem.
23. 5., 20.00: Pio Squad, hip-hop koncert.
Centrální park u metra Opatov:
20.–23. 5. Kitchen Monument (DE), nafouknutý
veřejný prostor! Vždy od 20.00 sousedské večeře
bar-beck-you (CZ).
21. 5., 10.00: Mezinárodní konference workshop
Prague.
23. 5., 11.00: ArtBazar, bleší trh s uměním.
24. 5., 15.00: Taneční odpoledne nejen pro seniory.

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 KVĚTNU 2009:
KONCERTY:
7. 5, 19.00: Koncert latinskoamerické hudby, Ja-
na Bezpalcová – akordeon, Libor Janeček – kytara.
Program: Astor Piazzolla, Agustin Barrios, Jorge
Morel, Máximo Diego Pujol.
13. 5., 15.00: Jarní Halali. Pátý pořad z cyklu
Středeční hudební odpoledne pro seniory. Účinkuje
hornové kvarteto: Tomáš Kyral, Tomáš Vykouk, Jan
Doležal, Stanislav Bílek. Program: C. M. von Weber,
A. V. Michna z Otradovic, A. Rejcha, W. A. Mozart.
18. 5, 19.00: Šansonové setkání. Účinkují Rudolf
Pellar, Milan Jíra, Jan Petránek, v alternaci Marta
Balejová nebo Filip Sychra a host pořadu.  
20. 5, 19.00: Koncert ke 250. výročí úmrtí Georga
Friedricha Händela spojený s koncertním malováním
na základě inspirace z právě znějící hudby. Pavla
Švestková – mezzosoprán, Komorní soubor Atlantis
Collegium (Jitka Vojtíšková – 1. housle, Lukáš Beran
– 2. housle, Renata Machačová – viola, Jan Sládeček
– violoncello), Vítězslav Podrazil – cembalo, umělecký
vedoucí, Rumen Sazdov – koncertní malování. Pro-
gram: G. F. Händel, A. Vivaldi, G. Tartini, H. I. Biber.
21. 5, 19.00: Slavnostní setkání žánrů. Jaroslav
Svěcený – housle, Pavel Větrovec – klavír, Leonard
Bernstein, George Gershwin, John Williams, Chick
Corea, Dave Brubeck, Jevgenij Doga a jejich skla-
datelské vzory 18. století. 
28. 5, 19.00: Spirituál Kvintet na nádvoří Chodov-
ské tvrze. Jiří Tichota, Jiří Cerha, Zdenka Tichotová,
Irena Budweiserová, Jiří Holoubek, Dušan Vančura.
GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)
Velká galerie: 
6.–31. 5.: Miloslav Polcar – jedna z druhé, obra-
zy, kresby, objekty.
Malá galerie: 
6.–31. 5.: Jana Fittlová, obrazy a porcelán.
Trvalé expozice
Tvrz a region v historii: stručně přibližuje starší
i nedávnou minulost městské části Praha 11. Ex-
pozice Muzea Prahy 11: Jižní Město očima Karla
Schebesty, Když vyrůstalo Jižní Město II.

POHÁDKY: (vstupné 70/50 Kč)
3. 5., 15.00: Branka zamčená na knoflík, Malé di-
vadélko Praha. Pohádka je napsána na motivy zná-
mé knížky Jiřího Trnky Zahrada. Loutky – řezané
marionety. Pro děti od 4 do 10 let. 
10. 5., 15.00: Strakaté bajky, Divadlo Ludvík. Pro
děti od 4 do 10 let.
17. 5., 15.00: O kohoutkovi a slepičce a Loutkové
varieté, Malé divadélko Praha. Loutky jsou celodře-
věné, řezané. Pro děti od 3 do 10 let.
24. 5., 15.00: O perníkové chaloupce, Divadlo
Z Praku. Pro děti od 3 let.
Upozornění: V pátek 1. a 8. 5. je Chodovská tvrz
pro veřejnost zavřena. 

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 KVĚTNU 2009:
10. 5., 11.00: Jiřina Adamcová, obrazy, vernisáž
výstavy. 
17. 5., 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 KVĚTNU 2009:
1.–3. 5., 10.00–17.00: Staré časy, výstava účast-
níků uměleckých kroužků DDM Jižní Město. Toulcův
dvůr, Kubatova 1/32.
14. 5., 17.00–19.00: Koulování, miniturnaj v ku-
lečníku. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
16. 5., 9.00–15.00: Chodovské Berušky, soutěž v
aerobiku kolektivů. TJ JM Chodov.
16. 5., 9.30–11.30: Výtvarná dílna s Věrou, klo-
bouky a kloboučky. DDM JM, Šalounova.
16. 5.: Plnou parou na jarmark, pražské DDM vás
zvou na projížďku historickým vlakem na Lhotku u
Mělníka.
18. 5., 17.00–19.00: Pexesování, netradiční tur-
naj v pexesu. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
23. 5., 8.30–17.30: Volejbalový turnaj, pro ama-
térské hráče. ZŠ Ke Kateřinkám.
28. 5., 17.00–19.00: Koulování, miniturnaj v ku-
lečníku. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
30. 5., 9.30–11.30: Dílna babky kořenářky, vý-
tvarná a přírodovědná dílna. DDM JM, Květnového
vítězství.
Středa, 17.00–19.00: Dračí doupě, staňte se do-
brodruhem! DDM JM, Šalounova – klub Beroun.

Více na www.ddmjm.cz

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.
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.
Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00.
NOVINKY:
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.

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 9/2009 III

Z PROGRAMU V KVĚTNU 2009:
Besedy: „Chcete vědět více o…“
11. 5., 10.00:  Aromaterapie, prezentace s názor-
nými ukázkami. Přihlášky do 5. 5. na mcdome-
cek@seznam.cz.
10. 5., 14.00: Zahradní slavnost ke Dni matek –
Den pro rodinu, zveme všechny, maminky, babičky,
tetičky, tatínky, dětičky aby přišli strávit příjemné
odpoledne na zahradu mateřského centra. Soutěže
pro malé i velké, výtvarná dílnička. Divadélko pro
děti. Pro maminky překvapení. Tombola. Vstupné
30 Kč, děti zdarma. 

Více na www.mc-domecek.cz

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 KVĚTNU 2009:
2. 5., 12.00: Motorkářské požehnání, zahájení
motorkářské sezóny.

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
12. 5., 18.30: Koncert barokní hudby – dechové
oddělení.
14. 5., 18.30: Koncert žáků školy.
21. 5., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
27. 5., 18.30: Jazzový koncert.
28. 5., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.

ZUŠ J. RŮŽIČKY
7. 5., 18.30: Absolventský koncert žáků školy,
Muzeum A. Dvořáka.
18. 5., 18.30: Koncert žáků školy.
25. 5., 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 KVĚTNU 2009:
Téma měsíce: Jak odmítnout drogu…
1. 5.: Mayday festival, PSH a další… (vstup zdar-
ma). 
5. 5.: Hrajeme Jungle Jam!
7. 5.: Filmový klub: Requiem pro sen, beseda na
téma: Jak odmítnout drogu.
14. 5.: Turnaj v pinčesu. 
16. 5.: Všehodění v Podviní, vstup zdarma.
19. 5.: Sportovní den u Maríny.
28. 5.: Dj´s workshop + beatbox battle, grilovač-
ka u klubu.
28. 5.: Festival pro nízkoprahové kluby, Meatfac-
tory, Smíchov.
Změna programu vyhrazena.
Připravujeme: 
Marína street párky 5, Výjezd na vodu – Vltava.

Více na www.proximasociale.cz

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

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

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 P11-Chodov
tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.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 KVĚTNU 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 infor-
mací najdete na www.cb.cz/skalka/baseball (base-
ballový kemp) nebo www.cb.cz/skalka/sport (multi-
sportovní 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

Kroužek arteterapie 
Klubu vozíčkářů Petýrkova 

Barevné doteky 
obrazy, kresby, fotografie

5.–29. 5. 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.

PROGRAM V KVĚTNU 2009:
5. 5., 19.00: Soumrak ateismu, představení nové
knihy doc. Ing. Miloslava Krále, CSc. vydané nakla-
datelstvím Dobra.
6. 5., 19.00: Láska, proč po ní tolik toužíme?
Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová-Kalousková.
10. 5., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry,
Na kytaru hraje, zpívá a slovem doprovází Richard
Holický.
12. 5., 18.30: Pečujme o nepřerušovanou pozor-
nost k sobě samému, přednáší filozof, jogín PhMr.
Rudolf Skarnitzl.
13. 5., 19.00: Egypt a posvátná geometrie, ta-
jemství egyptských pyramid a pythagorova bratr-
stva. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.
19. 5., 19.00: Přednáší Jan František Tichý, člen
sekulárního františkánského řádu.
20. 5., 19.00: Světlo duhy, film a beseda se zná-
mým režisérem Viliamem Poltikovičem.
21. 5., 19.00: Překvapivé podoby náboženských
vztahů v 21. století, přednáší religionista ThDr.
Ivan Odilo Štampach.
26. 5., 19.00: Člověk a láska v denní praxi, před-
náší Ing. Pavel Karpeta.
27. 5., 19.00: Přemůžeme autismus? 5., autizmus
ze spirituální perspektivy. Přednáší prof. RNDr. Anna
Strunecká, DrSc.
28. 5., 19.00: Skryté síly v nás, nic se nám neděje
náhodou, vše má svůj význam. Přednáší etikotera-
peutka Zdenka Hoffmanová.
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 – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 
Nově otevřeno i v úterý.
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

Z PROGRAMU V KVĚTNU 2009:
1. 5., 21.00: DJ zábava pro všechny.
6. 5., 20.00: Spring Time, Peter, Paul & Mare re-
vival.

11. 5., 16.00: B. Kopecká-Valeská: Křesťanské
pořady Radia Svobodná Evropa, přednáška v rám-
ci Klubu křesťanských seniorů.
18. 5., 17.00: Koncert ZŠ Květnového vítězství.
21. 5., 10.00: PhDr. M. Pilařová: Proč jsou tatín-
kové potřební ve výchově, přednáška v rámci Den-
ního klubu.
21. 5., 19.00: Filmový klub, promítání filmu s ná-
slednou debatou.
24. 5., 16.00: Domeček, divadlo pro děti.

Více na http://chodovska.farnost.cz

K V Ě T E N  2 0 0 9

8. 5., 21.00: Absolut vodka párty s DJ.
9. 5., 21.00: Michaela Svobodová & Band-swing.
15. 5., 21.00: HAVANA cocktail party.
16. 5., 21.00: Yellow+WOODY&CO.
19. 5., 20.00: Zlatý Orel, country.
22. 5., 21.00: Sambuca night, italský večer.
23. 5., 21.00: Staré páky, taneční live music.
27. 5., 20.00: Legendární Kučerovci.
29. 5., 21.00: Hrajeme všechny české pecky – DJ.
30. 5., 21.00: REM REVIVAL

Více na www.klub-globus.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

PROPO podlahové studio - Josef Nykl
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu

těchto materiálů pro byty i objekty:
plovoucí podlahy, PVC, koberce, linoleum, korek, vlysy (i renovace), Flotex, čistící zóny

Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00  Praha 4
tel./fax: 272 913 518, GSM: 602 224 745

www.propostudio.cz, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt  900–1200 1400 –1700,  Pá 800–1200, 1400–1600

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

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

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

do 7 dnů od 88 000 Kč

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

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

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

☎272 931 863, 603 501 672 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

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

■ Jste komunikativní, máte prezentační schop-
nosti (bez vady řeči) a základní znalost práce
na PC?

■ Náplní práce je nabídka produktů a služeb po
telefonu pro nejvýznamnější firmy našeho trhu.

■ Základní hodinová mzda 80 Kč + atraktivní
bonusy.

■ Nástup možný ihned, vhodné i pro absolven-
ty, aktivní důchodce a maminky s dětmi.

Hledáme šikovné kolegy na 
pozici operátor/ka call centra

■ Přímo na metru „ROZTYLY“

■ Příjemné prostředí
■ Dobrý výdělek

Své CV zasílejte na job@norise.cz nebo volejte na tel.: 774 169 209.

Restaurace Pražanka
Vás zve 15. 5. na otevření zahrádky

Jažlovická 1499/38, Praha 11, 
tel.: 603 424 700
Otevřeno: Po–Ne 11.00–23.00
www.restauraceprazanka.cz
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

V březnu byla v české televizi relace Pohřbe-
ná dálnice. Upomínala na 70. výročí zahájení
stavby první české dálnice v roce 1939. Psa-
lo se o ní v minulosti v Klíči i v regionálních
publikacích, bývá předmětem jiných relací, vý-
stav, webových stránek, její osudy podrobně
mapují zanícení zájemci. Nestorem jejího ob-
jevování ze zapomenutí je Václav Lídl. V roce
2002 vyšla jeho podrobná publikace s náz -
vem Poslové zapomenuté budoucnosti.
Vzpo míná:

„První úvahy o naší dálnici se objevují
v roce 1935. Spolek inženýrů a architektů na-
vrhl Národní silnici Plzeň–Košice, brněnský re-
gion dvě páteřní dálkové silnice, ale návrhy
ještě nenašly u vlády pochopení dostatečné k
zahájení stavby. Poněkud lépe reagovala na
národohospodářskou studii J. A. Bati Buduj-
me stát pro 40 000 000 obyvatel, ve které
autostráda, spojující západ republiky s její vý-
chodní částí, představovala nutnou podmínku
hospodářské i národnostní celistvosti státu.
Dálkové silnice, budované tehdy v Itálii a USA,

nesplňovaly ještě pojem dál-
nic v dnešním smyslu. Ty sta-
vělo pouze Německo a schy -
lovalo se k zahájení výstavby
v Belgii a Ni zo zemsku. Přípra-
va československé dálnice by-
la nedobrovolně urychlena
mnichovskými událostmi roku
1938. Tehdy došlo k přeruše-
ní základních železničních
i silničních spojů, i když byla
brzy potom většina z nich me-
zistátní dohodou obnovena. 

Vláda Česko-slovenské re-
publiky chtěla vytvořit výkon-
nou silniční a železniční síť na
výhradně našem území. Dne
4. listopadu bylo rozhodnuto
o výstavbě autostrády Pra-
ha– Brno–Žilina–Košice–Velký
Bočkov na Podkarpatské Ru-
si, s termínem zahájení stavby
2. května 1939, a o zavedení
jízdy vpravo počínaje 1. květ-
nem 1939. Projekční práce
našich inženýrů probíhaly
v plném tempu. Ing. Karel
Chmel vytvořil i výstižné čes-
ké slovo dálnice a státní investor byl pak pře-
jmenován na Generální ředitelství stavby dál-
nic. V době vrcholící projektové přípravy na
nás dopadla německá okupace, ale plánované
zahájení stavby dálnice bylo povoleno. Ně-
mečtí okupanti pak nařídili praktické zastave-
ní stavby ke dni 30. dubna 1942.“

Škoda, že poválečná orientace Českoslo-
venska dlouho dálnicím nepřála…

„Obnovení výstavby dálnice bylo potvrze-
no dekretem prezidenta Edvarda Beneše
č. 88. Dostavba se znovu rozeběhla
v omezeném, ne však zanedbatelném rozsa-

hu a přečkala i únor 1948. V roce 1950 však
byla za zcela nejasných okolností zastavena.
Důsledky pociťujeme dodnes.“

V roce 1967 byly práce znovu zahájeny.
Nultý kilometrovník patří mezi naše ceněné
památky. Kde na trase dnešní dálnice začína-
la ona původní? 

„Nultý kilometr dálnice se 2. května 1939
nacházel na průsečíku silnice Chodov–Še -
berov s trasou dálnice. Dnes je počátek dálni-
ce D1 umístěn přibližně o dva kilometry blíže
ku Praze.“

Jiří Bartoň
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Kronikář zapomínané dálnice

Václav Lídl 
s dobovými dokumenty  FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Výstava k výročí
zahájení stavby dálnice
U příležitosti 70. výročí zahájení první stav-
by dálnice Praha–Brno je 1.–31. 5. v 1. pat-
ře Obchodního centra Chodov přístupná ex-
pozice Národní cesta. Vznikla ve spolupráci
městských částí Praha 11 a Praha-Újezd za
podpory Obchodního centra Chodov. Za Mu-
zeum Prahy 11 ji připravili PhDr. J. Bartoň
a Ing. F. Ranoš z podkladů z mnoha zdrojů.
Na více než 20 panelech připomíná počátky
výstavby v ne snadných podmínkách doby
nejenom z po hle du správního obvodu Praha
11, historické souvislosti a zajímavosti
z minulosti regionu. 

Připomeňme jedno výročí roku 1939, vý-
znamné nejenom pro náš region. Předcháze-
ly mu ale teskné události z poloviny tehdejší-
ho března, které již byly vzpomenuty
v lednovém Klíči. Do zbytku českých zemí,
prostorově již tak výrazně okleštěných Mni-
chovskou dohodou, tehdy vstoupila německá
vojska a byl vyhlášen vnucený Protektorát Če-
chy a Morava. Kronikář vzpomíná: „Však, než
bylo možno se z tohoto překvapení vzpama-
tovati, jíž se do naší obce dostalo prvé naří-
zení německých okupantů, které bylo ozná-
meno jak rozhlasem, tak i denním tiskem…“
Kronika uváděla další četné vyhlášky
a příkazy, mezi něž kronikář vložil konstatová-
ní: „A tak se valilo jedno nařízení za druhým
a občané nevycházeli z antipatií proti těmto
nařízením.“ 

V této záplavě dobové šedi a temna
v kronikářových řádcích málem zanikne struč-
ný text: „Jedno z dalších nařízení bylo, že přes

katastr obce Chodova bude stavěna dálnice,
k jejíž stavbě došlo ze strategických důvodů
a dle německého vzoru a první počátky stav-
by byly zahájeny právě ve zdejší obci na jižním
jejím okraji. Dálnice byla projektována od Pra-
hy přes Chodov, Újezd, Průhonice a dále do
Brna. Práce na dálnici byly vykonávány pra-
covními tábory…“

Kronikář zůstal ovliv něn celkovou atmo-
sférou doby a do pa dem stavby na obec Cho-
dov. Skutečností však zůstává, že na samém
okraji Chodova se začalo od pozdního jara
1939 rýsovat těleso skutečně významné
stavby, proponované již několik roků, ještě za
časů Československé republiky. Mohla vý-
znamně ovlivnit dění, kdyby jí doba umožnila
vzniknout dříve. Vždyť náš stát byl po USA,
Itálii a Německu jedním z dalších, které se za-
čaly výstavbou autostrád - dálnic vážně zabý-
vat. A to již v době, kdy se o nich teprve ujas-
ňovaly představy. Česká opožděná stavba ale

nakonec zůstala ve stínu válečného dění. Zá-
sahem okupační moci byla její stavba po ně-
kolika letech zastavena. Jiří Bartoň 

Proti toku času (11) 

Nová páteř republiky?

Slavnostní okamžik podle dobového 
tisku. REPROFOTO Z FONDŮ
MUZEA PRAHY 11 
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

10 www.praha11.cz

Památná místa u nás

Předchůdce nultého
kilometrovníku
Malý kousek papíru z předválečného časopisu
nemůže nahradit pamětní desku nebo kámen.
Je však jedinou symbolickou připomínkou oka-
mžiku, který je hodný zapamatování. Za Újez-
dem, dnes představujícím svébytnou měst-
skou část Prahy, byl 2. května 1939 proveden
slavnostní výkop, vlastně zarytí rýče. 

Šlo o zahájení prací na první české dálnici.
Měla být česko-slovenská, doba však záměru
nepřála a stavba v původní podobě dokonče-
na nebyla. Přesto, když se právem chlubíme
nultým kilometrovníkem z roku 1967, základ-
ním kamenem první funkční české dálnice, mě-
li bychom vědět, že mohl mít i svého před-
chůdce. Expozice Dálnice – Národní cesta je
přístupná 1.–31. května v 1. poschodí Ob-
chodního centra Chodov. 

Jiří Bartoň 
Reprodukováno ze sbírky T. Jandy

Rok se s rokem sešel a máme za sebou další
ročník soutěžní přehlídky dětských pěveckých
sborů Zahrada písní. Ve dnech 4. a 5. dubna
mohli všichni příznivci hudby a sborového zpě-
vu navštívit KC Zahrada, kam se sjely desítky
sborů ze všech koutů naší republiky. I ten -
tokrát byly sbory rozděleny do tří kategorií
podle věku a soutěžící hodnotila odborná po-
rota. Hodnocení předvedených výkonů nebyl
lehký úkol, vyžadoval opravdovou profesiona-
litu a cit pro muziku. Posláním poroty bylo ne-
jen odměnit zpěváky i zpěváčky pásmy zlatý-
mi, stříbrnými či bronzovými, ale také poradit
sbormistrům co zlepšit, kde přidat a pochválit
za to, co naopak skvěle ovládají. 

V minulých letech jsme se přesvědčili, že ri-
valita a soutěživost mezi dětmi nikterak neka-
zí milou a přátelskou atmosféru a radost, kte-
rá je znát z každé písničky. K perfektnímu zvlád-

nutí celé akce bylo pochopitelně nutné vše
dobře zorganizovat a důležitá byla také podpo-
ra ze strany městské části Prahy 11, magistrá-
tu a Ministerstva kultury. Významnou oporou
této přehlídky bylo samozřejmě i KC Zahrada,
s jehož kolektivem se nám již delší dobu dobře
spolupracuje. Největší podíl na zdárném průbě-
hu celého víkendového pěveckého maratonu
však spočinul na bedrech samotného Dětské-
ho pěveckého sboru Svítání, hlavního organizá-
tora akce, který musel zajistit celou přehlídku
administrativně, manažersky, personálně a fi -
nančně. Zatím všechny předcházející ročníky
včetně toho letošního byly hodnoceny pozitiv-
ně, i když jsme si vědomi, že je stále co vylep-
šovat. Proto zveme všechny, kteří se tentokrát
nepřišli potěšit dětským zpěvem, ať si nene-
chají ujít příští ročníky, na které se už teď těší-
me. Jitka Mejstříková

V Zahradě se uskutečnil 
4. ročník soutěže dětských sborů

Na přehlídce rovněž 
vystoupil teplický sbor Canzonetta. FOTO: ARCHIV

Červenec. Svatá Markyta volá žence do žita.
Když pláče sv. Markyta, bude dešťů do syta.
Kolik v červenci paren, tolik v zimě mrazů.

Srpen. Sychravý Bartoloměj (24. s.) ….
(text chybí).

Září. O Sv. Matouši čepici na uši. Je-li o sv.
Václavě slunečno, bude pohodlný podzimek. 

Říjen. Jaký byl 3. leden, takový je i říjen. Ši-
mona a Jůdy, zima leze s půdy. Když pelicha-
jí slepice od ocasu, bude dlouho teplo, když
od hlavy, zima bude.

Listopad. Když husa o Martině chodí po le-
dě, bude o vánocích chodit o blátě. Na sv.
Martina kouřívá se z komína. Na sv. Martina
husa nejpěkněji zpívá. Je-li Kateřina ucouraná,
je Baruška naškrobená.

Prosinec. Barbora na blátě, koleda na ledě.
Barbora na ledě, koleda na blátě. Svatá Lucie
noci upije. (13.p.) Černé vánoce - bílé velikono-
ce. Lepší vánoce třeskuté, nežli tekuté.

Světová válka, jež rozzuřila se s divokostí
po celém světě r. 1914, jakožto následek vy-
povězení války bývalou říší rakousko-uher-
skou Srbsku – přirozeně zasáhla i v životě

zdejší obce. Hned z počátku (Poznámka: „Viz
doklad č.“, ale doklad chybí.) z naší obce ode-
šlo všecko mladší mužstvo.

Časem, když válka se prodlužovala, do-
šlo i na starší mužstvo až do věku 55 let.
Odvod stíhal odvod a málo bylo těch šťast-
livců, jež aspoň na čas vojnu neprodělali.
Rád nešel nikdo, neb byla to našemu lidu
válka proti jeho slovanskému přesvědčení,
ale dle tehdejší moci, jež nad vlastí naší
vládla – musilo se. Doufalo se ostatně, že
vojna dlouho nepotrvá a ni komu ani ve
snách nezdálo se, že by ty hrůzy války bylo
po celá 4 léta trpěti. 

Přirozeně, že válka nepůsobila svou niči-
vou silou jen na frontách, kde se bojovalo,
ale i uvnitř země, jež daleko fronty byla vzdá-
lena.
(Pokračování.) Vypsal Jiří Bartoň 

Řádky z kroniky Chodova

Chodovská škola 
s dostavěným druhým poschodím. 
DOBOVÁ FOTOGRAFIE Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
UTEKL Z ÚSTAVU. V odpoledních hodi-
nách 17. března na zastávce MHD
U Modré školy si hlídka
strážníků povšimla mu-
že, který odpovídal po-
pisu osoby hledané Po-
licií ČR. Následnou lust-
rací zjistila, že se oprav-
du jedná o mladíka, po kte-
rém bylo vyhlášeno celostátní pátrání
kvůli útěku z diagnostického ústavu. Pro-
to strážníci mladíka předali na Policii ČR.

ZADRŽELI LUPIČE. Kriminální služba 
18. března vyhlásila celostátní pátrání po
pachateli trestného činu loupeže. Strážní-
ci městské policie na Praze 11 již o dva
dny později v ranních hodinách pachatele
trestného činu spatřili na křižovatce Květ-
nového vítězství a pro podezření ze spá-
chání trestného činu muže omezili na
osobní svobodě a následně předali krimi-
nální službě Policie ČR k dalšímu šetření.

ŘÍDILA OPILÁ. Při běžné hlídkové činnos-
ti pozdě v noci 20. března strážníci spat-
řili v ulici Na Jelenách vozidlo Renault Me-
gane, které vyjelo několikrát mimo jízdní
pruh a stylem jízdy ohrožovalo další
účastníky silničního provozu. Proto stráž-
níci vozidlo okamžitě zastavili a následně
zjistili, že řidička řídí pod vlivem alkoholu.
Strážníci ženě naměřili 2,4 ‰, proto na
základě podezření ze spáchání trestného
činu ženu omezili na osobní svobodě
a předali k dalšímu šetření na Policii ČR.

OPILÝ ŘIDIČ AUTOBUSU. V noci 
20. března na Operační středisko měst-
ské policie volali holandští hosté hotelu
Twin Opatov, že řidič, který je má odvézt
zpátky domů, jeví známky podnapilosti.
Po příjezdu na místo strážníci spatřili od-
jíždějící holandský autobus. Zastavili jej
a následnou dechovou zkouškou u řidiče
zjistili, že muž řídí autobus plný turistů
s 2,3 ‰ alkoholu v krvi. Pro podezření ze
spáchání trestného činu jej strážníci pře-
dali k dalšímu šetření na Policii ČR.

HLEDANÉHO NAŠLI V LESOPARKU.
Hlídka strážníků si při běžné hlídkové čin-
nosti v Hostivařském lesoparku u zahrád -
kářské kolonie v ranních hodinách 1. dub-
na povšimla neznámého muže, který od-
povídal popisu osoby celostátně hledané
Policií ČR. Následnou lustrací se podezře-
ní strážníků potvrdilo, proto jej předvedli
na Policii ČR.

12 www.praha11.cz

Hromadné očkování proti vzteklině
Letošní očkování proti vzteklině se uskuteční
na Jižním Městě I 14. 5. v 9.00–12.00 hod.
a 13.00–17.00 hod., Vidimova 1324 – budo-
va ÚMČ Praha 11. Na Jižním Městě II pak 
21. 5. v 9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.
v objektu Hráského 1902. Po dohodě je mož-
né provést i trvalé označení
psa mikročipem. Trvalé ozna-
čení psa staršího šesti měsíců,
chovaného na území hlavního
města Prahy, je povinné dle
ustanovení obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku
ze psů. Čipování je hrazeno
chovatelem. Chovatel má ná-
rok na úlevu od poplatku vždy
ve dvou následujících letech
po očipování (vždy 350 Kč za
rok), poživatelé invalidního či
starobního důchodu neplatí
v uvedených letech poplatek
žádný. Další možností je teto-

vání psa, které však v rámci hromadného oč-
kování prováděno nebude. V případě označe-
ní tetováním není přiznáván nárok na úlevu od
poplatku.

Ochranné očkování proti vzteklině je na
území ČR povinné pro psy starší tří měsíců dle

zákona o veterinární péči. Pro-
vádí se jednou ročně a je hra-
zeno chovatelem. Ve výše
uvedených termínech bude
možnost očkování i proti dal-
ším infekčním chorobám (kom -
binovaná vakcína). Pokud maji-
tel psa nevyužije této hromad-
né akce, má možnost nechat
si naočkovat zvíře u které -
hokoliv veterinárního lékaře.
Při očkování budou vydávány
i ekologické sáčky na psí exkre-
menty. Bližší informace podá
odbor životního prostředí tel.:
267 902 331. red

V první polovině května se můžete těšit 
na reportáže:

4. 5.
■ Regenerace Jižního Města – seminář pro

zástupce bytových družstev a společen-
ství 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. 

11. 5. 
■ Oslava Dne Země na Opatově. 
■ Pálení čarodějnic u srubu Gizela. 
■ Projekt Magická Mendelka. 
■ Skálův běh. 
■ 141. výročí posvěcení kříže v Bartůňkově

ulici. 

Televizní Aktuál ve vysílání

U příležitosti digitalizace reprodukcí z obra -
zového fondu artotéky se bude ve foyer kni-
hovny Opatov na Opatovské 1754 od 27. 4.
do 30. 5. konat výstava nově zarámovaných
obrazových přírůstků. Výstava z obrazového
fondu navazuje na starší tradici pravidelného
vystavování přírůstků grafik a reprodukcí. Po-
čínaje letošním květnem bychom rády tuto
tradici obnovily a pravidelně v tomto období
i v dalších letech čtenáře seznamovaly s na -
šimi novinkami. 

Letos bychom rády čtenáře nalákaly na no-
vě zarámované grafiky Jindřicha Růžičky nebo
Pavla Piekara a na mnoho nových reprodukcí
z díla Andyho Warhola, Františka Kupky, Fridy
Kahlo, Johna Constabla, Paula Cézanna či
Egona Schieleho. Uživatelé dosud měli mož-
nost vyhledat díla z obrazového fondu arto-
téky v elektronické podobě pouze bez obráz-
ku. To se nyní změnilo a reprodukce lze nalézt
i s obrázkem jak v elektronickém katalogu Ko-
niáš na pobočkách, tak i v katalogu na inter-
netových stránkách Městské knihovny
www.mlp.cz. 

Artotéka je speciálním oddělením zaměře-
ným na výtvarné umění, které vzniklo v rámci
pobočky Opatov v roce 1983. Čtenáři si mo-
hou už přes 25 let půjčovat nejen knihy
a časopisy o umění, ale rovněž reprodukce
i grafiky z bohatého fondu obrazového.

Knihovnice artotéky

Co je nového v artotéce
Městské knihovny v Praze

REPROFOTO: ARTOTÉKA

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-
ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 4. května
nedostali do schránek, nebo byl pohozen na
zemi, napište nám prosím do redakce na 
e-mail: klic@p11.mepnet.cz a uveďte ulici
a číslo popisné. Můžete volat i na bezplat-
nou linku 800 104 300.
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● OPRAVY A PRODEJ PRAČEK – Elvis-Je -
řábek, např. Philco, Zanussi, Electrolux, Goren-
je, Tatramat, Whirlpool, Romo aj. Tel.: 272 934
024, 267 910 496, 605 258 010.
● SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Te-
lefon: 603 982 009 (8.00–10.00 hod.).
● 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.
● DÁMSKÁ KREJČOVÁ ODBORNĚ PORADÍ
s přihlédnutím k postavě, věku, materiálu… Šití
na míru, opravy. J. Majerová, tel.: 272 929 597.
● OPRAVY PRAČEK+MYČEK zn.: PHILCO,
CROSLEY, KONRAD, ZANUSSI, ELECTRO-
LUX, WHIRLPOOL, GORENJE, ARISTON, IN-
DESIT. Tel.: 603 276 606, p. Podlipný.
● OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ a malířské
práce. Bytová jádra – kvalitně. Rakovec. Tel.:
267 913 922, 18.00–21.00 hod., mob.: 608
709 716 přes den. www.zednictvi-Praha4.cz
● ADVOKÁTKA JUDR. EVA BROWN – právo
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy, tel.: 603 835 609,
www.advocate-brown.eu
● 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.
● ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NA JIŽNÍM MĚSTĚ
nabízí právní služby. JUDr. Břetislav Kunc, tel.:
602 190 800.
● 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.
● ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ, GARÁŽOVÁ
vrata Hörmann, vrtání do panelu, technické
práce v domácnosti, plovoucí podlahy, obklady,
opakované zakázky = sleva, tel.: 604 813 383,
www.happyservis.cz.

● ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE 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.
● KOUPÍM BYT 2-3+1/KK/ S GARÁŽÍ v lo ka -
litě metra Horní Roztyly. Tel.: 602 619 499.
● VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+KK/LODŽIE na
Praze 4-Opatov, 8. p., komora, občanská vy-
bavenost v místě, 10 minut pěšky metro C, za
byt na Praze 3, 6, 7, 8, 9. Doplatek možný.
Tel.: 606 707 814 nebo 731 345 423.
● KOUPÍM BYT 3+KK/L AŽ 4+1/L na Jižním
Městě. Přednostně v osobním vlastnictví, mů-
že ale být i družstevní. T.: 732 800 431.
● 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.
● KOUPÍM MENŠÍ BYT V PRAZE 11. Ideálně
2+kk nebo 1+1. Lodžie vítána, není ale pod-
mínkou. Na stavu nezáleží. Pouze dr. nebo os.
vlastnictví. Tel.: 607 686 460. 
● 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.

● 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.
● 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.
● NABÍZÍME BRIGÁDU DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ
v  období květen až srpen. Lokalita 5 min od M
Chodov, po–pá 9–13,  odměna 5 tis. Kč.  Kon-
takt: 604 216 697. 
● NÁBOR-TJ SOKOL NUSLE PRAHA. Basket-
balový oddíl hledá nová děvčata ročníky 1997
až 2001 a mladší. Trénujeme na: P-4 Nusle,
Pankrác, Jižní Město a na P10 Skala, Vršovi-
ce. Trenéři tel.: Š. Zdvořáková 724 048 914,
M. Ferbasová 721 451 188, D. Harapesová
603 379 217.

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

OBROVSKÝ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB – SLEVY!

Inzeru j te  v  K l íč i !  
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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Přijďte na jarní cyklokros
v Centrálním parku
Vážení příznivci sportu, zejména pak cyklistiky. Cykloturistický oddíl UFO
ve spolupráci s městskou částí Praha 11 a prodejnou Cyklosport KERN
pro vás připravili tradiční cyklistické odpoledne ve středu 13. května od
15.30 v Centrálním parku.

Zveme všechny kluky a holky ve věku od 6 do 18 let i jejich rodiče
a kamarády. Závodní trať povede tradičně na louce v Centrálním parku po-
blíž Opatova. Závodníci absolvují podle kategorie různý počet kol. Jako
první jedou nejmladší, ostatní následují v časovém odstupu. Odstartuje
i oblíbená Rodinná štafeta pro rodiče s dětmi. Za symbolické startovné
30 Kč (přihlášení na místě, prezence již od 14.45) můžete vyhrát zajíma-
vé ceny (cyklistické doplňky a jiné vybavení). Navíc každý závodník dosta-
ne malé občerstvení. Proto neváhejte a přijďte si s námi zasportovat. 

Propozice a další informace naleznete na www.oddilufo.estranky.cz
(vlastní kolo a cyklistická helma nutné!). Těšíme se na shledanou na star-
tovní čáře! Jaroslav Hejný

Dívčí házenkářský klub HC Háje Jižní Město za
finanční podpory městské části Praha 11 uspo-
řádal ve dnech 21. a 22. března již 13. ročník
turnaje minižákyň, kterého se zúčastnilo 8 tý-
mů hráček házené z celé republiky. Vítězství
jihoměstského klubu je cenné, neboť konku-
rence byla silná. Háje vyhrály bez ztráty bodu
a s výrazně aktivní bilancí 88 branek. Za se-
bou nechaly hráčky Slavie Praha, Velké nad
Veličkou, Havlíčkova Brodu, Kunovic, Plzně,
Českých Budějovic a Ostravy. 

Družstvo tak získalo již třetí turnajové ví-
tězství v této sezoně. Největší jeho přednos-
tí je, že hraje kolektivně, o vstřelené branky se
dělí rovnoměrně všechny hráčky. Žádná z nich

tedy zpravidla nekandiduje na titul nejlepší
střelkyně turnaje, ale bývají za svou hru čas-
to nominovány ostatními trenéry na nejlepší
hráčku celého turnaje. I na tomto turnaji hráč-
ky opět předvedly, že je házená baví, že chtě-
jí hrát a svou hrou potěšily všechny diváky.
Turnaj se po všech stránkách vydařil a všichni
už se těšíme na příští ročník.

Zájemkyně o házenou z řad dívek ve věku
1.–4. třídy, které se chtějí přidat k našim ús-
pěchům, rádi přivítáme na našich náborech
pořádaných v květnu a září nebo na kterém-
koli tréninku. Více informací o házené na Há-
jích získáte na www.hchaje.cz.

Michaela Gavláková, HC Háje JM Praha

Jihoměstské házenkářky vyhrály Minicup 2009

Juniorský tým složený z hráčů SK Lacrosse
Jižní Město a LCC Radotín ve věku 13 až 16
let, získal na mezinárodním fieldlakrosovém
turnaji v Bruselu, konaném ve dnech 3.–5.
dubna, bronzové medaile. Na turnaj pořádaný
domácím týmem Brusells Raiders přijelo 7 tý-
mů z Německa, Anglie, Belgie a ČR. V semi fi -
nále si naši mladíci neporadili s klubem Wel-
wyn Warriors z Anglie a po boji prohráli 2:11.
Chuť si napravili v utkání o třetí místo, když

porazili Hamburg Braves 6:1 a získali pohár
pro třetí tým turnaje. Turnaj nakonec vyhráli
domácí, když ve finále porazili Welwyn 4:3 po
prodloužení. Více o jihoměstském lakrosovém
klubu naleznete na www.lcjm.cz.

Celkové umístění: 1. Brusells Raiders (Bel-
gie), 2. Welwyn Warriors (Anglie). 3. LCJM-LCC
(ČR), 4. Hamburg Braves (Německo), 5. SC 1880
Frankfurt (Německo), 6. Brusells Raiders B (Bel-
gie), 7. LC Sttutgart (Německo). Václav Nič

FOTO: ARCHIV

FOTO: JOSEF ŠKVOR

FOTO: PAVEL GAVLÁK

Lakrosisté byli v Bruselu třetí

Altány v Centrálním parku začnou brzy sloužit 
V průběhu května by měly být dokončeny dva 
altány v Centrálním parku. Zároveň s nimi budou
instalovány lavičky a v bezprostřední blízkosti al-
tánů vznikají plochy pro hru pétanque. Tyto nové
prvky nabídnou v parku další možnosti relaxace.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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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 KVĚTEN:
Vepřové koleno s k. – Ungrman 1 kg 39 Kč

Vepřové ocásky – Ungrman 1 kg 58 Kč

Slovenský točený salám – Jan Prantl 1 kg 59 Kč

Učňovské párky – Rabbit Čáslav 1 kg 109 Kč

Mnichovská klobása – Mifaso 1 kg 79 Kč

Krůtí šunka pro děti – Leco 1 kg 149 Kč

Cikánský šál – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Šunka standardní – Jan Prantl 1 kg 109 Kč

Eidam 30% – D.J.Pres 1kg 109 Kč

  Babské párky – Pavlů CÉG 1 kg 124 Kč

Šunkové koleno – Leco 1 kg 115 Kč

Uzená plec-šálky – Jan Prantl 1 kg 104 Kč

Turistický salám – Masna Příbram 1 kg 129 Kč

Uzená žebírka-plochá – Leco 1 kg 39 Kč

Bramborový salát – Jan Třešňák 1 kg 59 Kč

Hermelínový salát – Jan Třešňák 1 kg 135 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.

Nowaco špenát sekaný
400 g 22,90 Kč

Nowaco zelenina s kukuřicí 
350 g 13,90 Kč

Vepřové maso čínské 
415 g 22,90 Kč

Hamé sardinky 
125 g 12,50 Kč

Nowaco krokety 
300 g 15 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

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.

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

•Kuchyňské
linky, vestavěné
skříně, dveře,
podlahy.

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

Bytová jádra
Modernizace bytů

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

16 www.praha11.cz

8

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

CHRAŇTE SVÉ SOUKROMÍ 
A PLAŤTE JEN SVOU SPOTŘEBU

RÁDIOVÉ INDIKÁTORY TOPNÝCH NÁKLADŮ 
S ODEČTEM BEZ VSTUPU DO BYTU

Servis a montáž vodoměrů a indikátorů ■ Rozúčtování nákladů 
na topení a vodu ■ Instalatérské a topenářské práce na klíč

Akční ceny KVĚTEN
Uzená zadní kolena  . . . . . . .79,90  . . . .59,90 Kč

Párky libové  SUPER CENA . . . . . . . . . .39,90 Kč

Kladenská pečeně SUPER CENA  . . . . .99,90 Kč

Debrecínka . . . . . . . . . . . . . .169,90  . . .149,90 Kč

Šunkový salám  . . . . . . . . . .109,90  . . . .89,90 Kč

Párky učňovské . . . . . . . . . .129,90  . . . .99,90 Kč

Vepřová plec s k.  . . . . . . . . .92,90  . . . .79,90 Kč

Kuřecí stehna  . . . . . . . . . . . .49,90  . . . .39,90 Kč

* * * N O V I N K A * * *
Norimberská 
grilovací klobása......................109,90 Kč
Kuřecí jemný salám ...................59,90 Kč
Šunka Mandolína .....................185,00 Kč

MASO – UZENINY KK MILOŠ KŘEČEK
A což takhle maminko, uvařit si kolínko? 
Zajedeme ke Křečkovi, ten má samé dobré slevy!

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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E

BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 

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

Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech                        poháněných elektromotory

DREAM
HEALTHER

ZA HODINU VAŠE TĚLO
PROVEDE
1152 stahů v hýždích

348 pohybů v bocích
1920 rotačních pohybů

248 sklapovaček
480 zanožení
766 relaxačně tonizačních

pohybů dolních končetin

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

stavu
✔ odstranění bolesti zad

a kloubů

Při cvičení se neunavíte, stoly
cvičí za vás.

AKCE

1 min. = 8 Kč
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