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Hudební svátek na Chodovské
tvrzi osvěží letní dny
O festivalu tóny Chodovské tvrze čtěte na str. 3 
a v kulturním přehledu
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Festival Tóny Chodovské tvrze je mou srdeč-
ní záležitostí. Když jsme před léty začali ten-
to projekt realizovat, řada lidí (a nejen
z kulturní oblasti) ho považovala za „donqui-
jotský“ nápad. Moje myšlenka dostat zajíma-
vé hudební projekty mimo zavedené koncert-
ní síně v centru města do půvabné a starobylé
Chodovské tvrze mezi paneláky však měla
jasný cíl – mít tento typ kultury nadosah pro

ty, kteří zde žijí. Špatně jsem tenkrát snášel
roky omleté tvrzení o jakési „jihoměstské noc-
lehárně“. Pevně věřím, že i díky festivalu na
Chodovské tvrzi, na který dnes jezdí lidé ne-
jen z celé Prahy, ale také z dalších koutů Čes-
ké republiky, jsme tento „vžitý mýtus“ postup-
ně vyvrátili. Vždyť právě díky těmto festivalo-
vým koncertům řada lidí poprvé navštívila
Chodovskou tvrz a začala se o tuto lokalitu ví-
ce zajímat. Vzpomínám si, jak jsem ještě před
pár lety musel trpělivě vysvětlovat mnohým
pražským i mimopražským posluchačům, jak
se na koncerty dostanou a kdeže to vlastně
je… Ale to je naštěstí už hudba minulosti.

Bez podpory Úřadu městské části Prahy
11 by festival samozřejmě nevznikl, byť patří
ve srovnání s podobnými kulturními akcemi

tohoto typu od samého začátku do nízkoroz-
počtové kategorie. Můj dík proto patří těm
kulturně osvíceným politikům, kteří neváhali
a pomohli. Moc mě těší, že výborní umělci,
kteří na festivalu vystupují, nám také vychá-
zejí vstříc a velmi si toho vážím. 

Chtěl bych proto touto cestou poděkovat
všem, kteří od počátku věřili, že Tóny Chodov-
ské tvrze zviditelní Jižní Město a tím zvýší zá-
jem i o vše ostatní, co se zde odehrává
a buduje. Protože jsem občanem Prahy 11 již
více než 15 let, tak bych si moc přál, aby kva-
litní kultura byla její trvalou součástí. Těším se
s vámi všemi na viděnou na letošních festiva-
lových koncertech Tónů Chodovské tvrze
a přeji vám jen to nejlepší. 

Váš Jaroslav Svěcený

TÉMA

LÉTO
Prázdniny jsou doslova a do písmene za dveř-
mi a vám se dostává do rukou poslední vydá-
ní Klíče před prázdninovou pauzou. Rád bych
vás všechny pozval na letní hudební festival,
který se již po šesté vrací na Jižní Město. Od
21. do 29. července Chodovská tvrz opět oži-
je koncerty od klasiky až po multižánrové pro-
gramy. Chtěl bych také připomenout, že
v průběhu prázdnin mohou naše děti z Jižního
Města navštěvovat příměstské tábory, které
Praha 11 jako jediná městská část v Praze po-
řádá pro své děti. Minulý rok se našich tábo-
rů zúčastnilo 2 250 dětí. Kapacita je neome-
zená, takže pokud máte ještě zájem, více in-
formací najdete na webových stránkách
www.praha11.cz.

V průběhu prázdnin se také budeme inten-
zivně zabývat přípravami již tradičních oslav na-
rozenin Jižního Města – 11 dnů Prahy 11. Na-
še městská část oslaví třicáté třetí narozeniny.
Program se snažíme připravit tak, aby si na své
přišel každý obyvatel Jižního Města. Den senio-
rů, Pivní slavnosti jedenáctky s Jiho měš ťanem,
Den zdraví, Chodovská pouť, Den sportu, Den
přírody a další tematické dny opět vyvrcholí zá-
věrečnou Balonstory. Oslavy jsou pro vás ten-
to rok připraveny od 10. do 20. září a už teď
vám mohu prozradit, že nám přijedou zazpívat
například Ivan Mládek nebo Peter Nagy. Balon-
story zpestří autogramiáda a křest knihy Pět
neděl v Balonu od J. Vernea, kterou vám před-
staví autor nového překladu Ondřej Neff. Více
o oslavách vám napíšeme v příštím vydání Klí-
če. Těším se na setkání s vámi, ať už na Tónech
Chodovské tvrze, na 11 dnech Prahy 11 nebo
třeba na příměst-
ských táborech.
Přeji vám krásné
prožití letních
prázdnin a pří -
jemnou dovole-
nou.

Hudební svátek na Chodovské
tvrzi osvěží letní dny
DALŠÍ ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE OPĚT PŘINESE JEDI-
NEČNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK NA JIŽNÍ MĚSTO, LETOS TO BUDE OD 21. DO 29. ČERVENCE.
VŠICHNI MILOVNÍCI HUDBY SE MOHOU TĚŠIT NA NEOPAKOVATELNÉ KONCERTNÍ PRO-
DUKCE, KTERÉ JIM VE VÝJIMEČNÉM PROSTŘEDÍ CHODOVSKÉ TVRZE NABÍDNOU NAŠI
PŘEDNÍ UMĚLCI A HUDEBNÍCI.

Hudební festival Tóny
Chodovské tvrze zve k
setkání s houslistou Jaro-
slavem Svěceným a jeho
rozmanitými hosty, mezi
kterými budou například
bývalý člen skupiny Lucie
Michal Dvořák, kytarista
Lubomír Brabec nebo
Český komorní orchestr.
Šestý ročník festivalu se
bude konat od 21. do 
29. července na nádvoří
Chodovské tvrze. Unikát-
ní příležitostí setkat se
s živě hrajícími houslemi
z 18. století bude předpo-
slední koncert Slavné
housle Pražského hradu.
„Letos se na nádvoří Cho-
dovské tvrze uskuteční
celkem šest festivalových
koncertů, kde si přijdou na
své vyznavači klasické, populární, rockové
i alternativní hudby všech generací,“ zve spo-
luzakladatel festivalu Jaroslav Svěcený. 

Houslista Jaroslav Svěcený bude v roli
hostitele koncertovat s vynikajícími českými
interprety. Na zahajovacím koncertě 21. čer-
vence zahraje se svojí 15letou dcerou Julií
a Českým komorním orchestrem slavné ba-
rokní koncerty. Na dalších koncertech se
s Jaroslavem Svěceným představí kytarista
Lubomír Brabec, klavírista Pavel Větrovec,
zpěvačka Jitka Zelenková, na varhanní pozitiv
zahraje prof. Josef Popelka. Po roce se 
22. července na Chodovskou tvrz vrací i po-
pulární projekt Vivaldianno s Michalem Dvořá-
kem a Radimem Hladíkem. Závěrečný koncert
festivalu má název Hudba pro všechny gene-
race, kde si v premiéře a napříč žánry společ-

ně zamuzicírují Svěcený a Větrovec na hudbu
Gershwina, Bernsteina, Brubecka nebo Willi-
amse.

„Festival Tóny Chodovské tvrze se díky
každoročnímu velkému zájmu posluchačů stal
již tradiční a nezastupitelnou součástí kultur-
ní sezony na Jižním Městě i pražské kulturní
scény v prázdninových měsících,“ řekl staros-
ta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský.

V případě špatného počasí je, stejně jako
v loňském roce, zajištěna „suchá varianta“
koncertů festivalu Tóny Chodovské tvrze
v sále KC Zahrada, kam diváky v případě po-
třeby dopraví od Chodovské tvrze autobusy.
Předprodej vstupenek a abonentek v poklad-
ně Chodovské tvrze, na e-mailové adrese in-
fo@chodovskatvrz.cz a na prodejních místech
Ticketpro. Jiří Sulženko
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Slovo
umělce

Sloupek 
starosty

Váš Dalibor Mlejnský, starosta

Podrobný program jedinečného
festivalu Tóny Chodovské tvrze

najdete na stránkách 
kulturního přehledu.

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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PŘISPĚLI MUZEU
V posledních týdnech 

přispěli do fondů Muzea
městské části Praha 11: 

Ing. Milica a Ing. Ivan Lepšovi
Ing. Pavel Smolík 
JUDr. František Šenovský  
Lukáš Vožeh.

Děkujeme.

ŠEDESÁTKA. Absolventi 
Základní školy Chodov se po 60 letech  vrátili na chvíli zpět do
školních lavic. Se současným ředitelem školy Hovorkou si pro-

hlédli třídy, tělocvičnu, školní jídelnu a hlavně společně vzpomína-
li na školní léta. Svůj hezký zvyk setkávat se udržují pravidelně.

Scházejí se každý měsíc v oblíbené kavárně na Hájích. 

VESLAŘSKÉ HVĚZDY. V OC Chodov se 4. června uskutečnila au-
togramiáda hvězd letošních pražských primátorek. Pozvání staros-
ty Dalibora Mlejnského na „primátorky na suchu“ v předvečer sku-
tečného závodu přijali Václav Chalupa a Miro-
slava Knapková.

TŘICETINY. ZŠ
Ke Kateřinkám
oslavila letos
v červnu třicetiny.
Celý týden od 
15. června byl
v duchu oslav se
spoustou zábav-
ných doprovod-
ných akcí. Týden-
ní oslavy vyvrcho-
lily ohňostrojem
na travnatém
školním hřišti.
Přejeme škole, 
žákům i pedago-
gům další úspěš-
né fungování 
a spousty škol-
ních úspěchů.

CIRKUS. Společné vystoupení 
Dětského cirkusu Willibald z Hamburku a dětí ze ZŠ K Milíčovu se 
odehrálo 19. června v tělocvičně základní školy. Hamburk byl zastou-
pen 20 dětmi, za Milíčov vystupovali žáci 1. D, 6. C, 8. B a 9. B. Před-
stavení zhlédli žáci z prvních a druhých tříd a německý kulturní atašé.

ULICEMI JIŽNÍHO MĚSTA II. 
Ulice kolem stanice metra Chodov by mnozí z pamětníků prvních

let Jižního Města II těžko poznávali. Je docela příjemné se prochá-
zet v jejich ruchu a v jejich charakteristickém prostředí.

TRUHLÁŘ. 
Karel Hovorka se dřevem dělá 

od svých čtrnácti let dodnes. Po léta pracoval 
na konstrukcích a vitrínách pro naše expozice na veletrzích 

a výstavách. Od 60. let zase detailně poznal zákulisí studií Čs. te-
levize. V Chodově bydlí přes padesát let, pochází ze Železných hor.

12. června si připomenul svoje devadesáté narozeniny.
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Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové 22. 7., 19. 8.
Bachova 1593 21. 7.
Bachova–Mikulova 8. 7., 4. 8.
Blažimská–Klapálkova 21. 7., 18. 8.
Brandlova (za Startem) 14. 7., 11. 8., 25. 8.
Brodského 1671 14. 7., 11. 8.
Černockého (parkoviště) 29. 7.
Doubravická–Jažlovická 9. 7., 5. 8.
Hlavatého–Mejstříkova 15. 7., 29. 7., 12. 8.
Hněvkovského 1374 8. 7., 4. 8.
Chomutovická 9. 7., 5. 8.
Janouchova 671 (u MŠ) 26. 8.
Klapálkova–Čenětická 4. 8.
Konstantinova–Metodějova 15. 7., 12. 8.
Kosmická–Anny Drabíkové 29. 7., 26. 8.

Kryštofova–Kazimírova 29. 7., 26. 8.
Křejpského 1514 9. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 21. 7., 18. 8.
Majerského–Samohelova 28. 7., 25. 8.
Matúškova (u Blankytu) 21. 7., 18. 8.
Metodějova (parkoviště) 26. 8.
Michnova–Podjavorinské 14. 7., 11. 8.
Mnichovická–Tatarkova 9. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8.
Modletická–Ke Škole 15. 7., 12. 8.
Mokrá–Zimákova 8. 7., 4. 8.
Plickova 880 15. 7., 12. 8
Radimovická 1424 (parkoviště) 29. 7., 26. 8.
Rujanská–Donovalská (u TS) 14. 7., 11. 8.
Schulhoffova 794 28. 7., 25. 8.
Stachova–V Hájích 8. 7., 4. 8.
Štichova 640 (parkoviště) 22. 7., 19. 8.

Tererova (u ZŠ) 22. 7., 19. 8.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 14. 7., 11. 8.
Ženíškova–Květnového vítězství 21. 7., 18. 8.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 13. 7., 10. 8.
Gregorova–Hrudičkova 13. 7., 10. 8.
Hráského–Šustova 7. 7., 3. 8., 31. 8.
Hrdličkova–Blatenská 13. 7., 27. 7., 10. 8., 24. 8.
K Dubu 7. 7., 3. 8., 31. 8.
Krejnická za OC Chrpa (chodník) 27. 7., 24. 8.
Láskova–Malenická 7. 7., 3. 8., 31. 8.
Lažanského 7. 7., 3. 8., 31. 8.
Nechvílova 1826–29 20. 7., 17. 8.
Petýrkova 1953 27. 7., 24. 8.
Pod Vodojemem 7. 7., 3. 8., 31. 8.
Vojtíškova za OC Meinl (chodník) 20. 7., 17. 8.

INFORMACE ÚMČ

Velkoobjemové kontejnery – červenec a srpen 2009
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 ozna-
muje, že velkoobjemové kontejnery (VOK) na ob-
jemný odpad budou v červenci a srpnu přistave-
ny na Jižním Městě v níže uvedených termínech.

VOK budou přistaveny ve stanovený den nejpo-
zději do 14.00 hod. a jejich odvoz bude zajištěn
následující 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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Starosta Dalibor Mlejnský na 25. schůzi Za-
stupitelstva MČ Prahy 11 ocenil děti
z Mateřské školy Markušova, které skvěle re-
prezentovaly Prahu 11 na jedné z největších
sportovních akcí pro předškolní děti, letošních
Sportovních hrách mateřských škol. Starosta
také ocenil protagonisty autorského muziká-
lu Ludvík, studenty z gymnázia Jižní Město,
kteří osobitým představením přispěli ke zvý-
šení povědomí o kvalitě kulturního života na-
ší městské části. Pokud vás zajímá projekt au-
torského muzikálu studentů a profesorů Gym-
názia Jižní Město, za který byli oceněni, nav-
štivte: www.gjm.cz/ludvik/.

Před začátkem jednání zastupitelstva ješ-
tě poděkoval starostovi a zas tu pi telům šéf
dobrovolných hasičů Jan Kostík za poskytnu-
tí finančního daru na nákup výkonného zása-
hového vozidla Tatra pro jednotku Sboru dob-
rovolných hasičů. Automobil zkvalitní práci zá-
chranářů. daf

Zastupitelé zatleskali sportovcům i umělcům

Termíny pravidelných
letních odstávek teplé vody
Pražská teplárenská, a. s., musí z důvodu za-
jištění spolehlivých dodávek tepla v průběhu
zimních měsíců provést v létě potřebnou
údržbu a opravy. Toto období je pro opravy
a údržbu nejvhodnější, neboť není potřeba te-
pelné energie pro vytápění, nýbrž pouze pro
ohřev vody. Snahou Pražské teplárenské je
minimalizovat dobu odstávek, a proto někte-
ré zásahy provádí za chodu zařízení.
V některých případech je však nutné přerušit
dodávku tepelné energie, proto se za pře-
chodné snížení komfortu bydlení společnost
Pražská teplárenská předem omlouvá.

Termíny pravidelné odstávky na letošní
léto pro Prahu 11: Háje 17. 8.–21. 8., Cho-
dov 17. 8.–21. 8.

JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ, a. s., nabízí:
pronájem školící místnosti 55 m² za cenu
450 Kč/hodina vybavené
audiotechnikou (pronájem
audiotechniky 200 Kč/den),
pronájem míst nosti 33 m²
za cenu 300 Kč/hodina,
pronájem místnosti 209 m² za cenu 600
Kč/hodina. Občerstvení je možné po doho-
dě. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.
čísle: 267 990 162 nebo 724 603 317.

Oceňování na zastupitelstvu by se mohlo
stát příjemnou tradicí.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Jižní Město – místo pro život
Odbor územního rozvoje informuje obyvatele Jižního Města, že se v rámci zpracování stu-
die „Jižní Město – místo pro život" uskuteční anketní šetření pocitů a postojů obyvatel. Cí-
lem studie je definovat základní vztahy ovlivňující životní podmínky se zdůrazněním hlav-
ních problémů a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení. Součástí zpracování studie jsou
i terénní průzkumy celého území městské části, které budou provádět zástupci společnos-
ti KOLPRON CZ, s. r. o., v průběhu června až srpna. Všem předem děkujeme za vstřícný
přístup. Odbor územního rozvoje
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AKTUALITY
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Zastupitelstvo městské části Praha 11 na
svém červnovém jednání vyhlásilo vítěze Sou-
těže – Regenerace Jižního Města 2009. Prv-
ního oficiálního ročníku soutěže, který byl vy-
hlášen na jaře tohoto roku, se zúčastnilo 39
subjektů. V této velké konkurenci se na 1. mís-
tě umístilo Bytové družstvo Jarníkova
1893–1895, které obdrží finanční odměnu ve
výši 350 tis. Kč, 2. místo obsadilo Bytové
družstvo Novomeského 690–692, jemuž bu-

de předán finanční dar ve výši 200 tis. Kč a na
3. místě se umístilo Bytové družstvo Kupec-
kého, na které čeká finanční odměna ve výši
100 tis. Kč. Odměnu ve výši 50 tis. Kč za umís-
tění na 4.–10. místě získají tato bytová druž-
stva a společenství vlastníků: Společenství
vlastníků jednotek Konstantinova 1481
a 1482, Společenství Hviezdoslavova 512,
513, Bytové družstvo Bohúňova 1342–1344,
Pětačtyřicítka – družstvo vlastníků a nájemců

domu, Bytové družstvo Dubnova, Společen-
ství vlastníků jednotek Plickova 569/7 až
570/5 a Společenství vlastníků jednotek Kro-
páčkova 557.

Zástupcům uvedených bytových družstev
a společenství vlastníků bude odměna slav-
nostně předána v rámci letošních dnů Prahy 11. 

Všem výhercům blahopřejeme!
Ing. Pavla Pokorná, 

odbor územního rozvoje

Městská část zná vítěze Soutěže – Regenerace
Jižního Města 2009

1. místo BD Jarníkova 1893–1895

Spol. Hviezdoslavova 512–513 SVJ Konstantinova 1481–1482 SVJ Kropáčkova 557

BD Bohúňova 1342–1344 BD Dubnova SVJ Plickova 569–570

2. místo BD Novomeského 690–692 3. místo BD Kupeckého

Pětačtyřicítka – družstvo vlastníků
a nájemců domu
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Zastupitelstvo dne 9. 6. 2009
SCHVÁLILO:
● Vyplacení odměny pro členy okrskové vo-
lební komise.
● Úpravy rozpočtu k 06/2009.
● Finanční dar za vystoupení na Májové ve-
selici ve výši 5 000 Kč pro ZUŠ Jižní Město
Křtinská.
● Uzavření smluv o budoucích smlouvách
o zřízení věcného břemene s firmou Telefó-

nica O2 Czech Republic, a. s., k parc. č. 617/1
a s firmou PREdistribuce, a. s., k parc.
č. 265/1 a 211/29.
● Podání žádosti Nadačnímu fondu měst-
ských částí jihovýchodu o finanční částku ve
výši 5 mil. Kč na výstavbu Domu služeb.
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

I v letošním roce úřad městské části uspořá-
dal u příležitosti dne dětí odpoledne plné her
a zábavných atrakcí. Slavnost se tentokrát
konala výjimečně v Kateřinkách u Milíčov ské -
ho lesa, a to ve středu 3. června.

Zaměstnanci úřadu s předstihem roznesli
jednotlivým dětem do schránek na dětský den
pozvánky s poukázkami na odběr dárku nebo
menu u McDonald’s.  Děti od 1 do 10 let zís-
kaly za odevzdanou poukázku tričko, drobnou
hračku a sladkosti. Každé dítě se mohlo zdar-
ma napít limonády a pochutnat si na dvou pe-
čených klobásách. Starší děti ve věku od 12
do 15 let dostaly poukázku na odběr menu
u McDonald’s. Pro dospělé bylo za symbolic-
kou cenu kromě klobás připraveno i pivo. 

Celým odpolednem děti provázel moderátor
Martin Laštovička. Děti si mohly zaskákat na na-
fukovacím hradu, sklouznout se na skluzavce ne-
bo pod dohledem pohádkových bytostí a klauna
Ronalda soutěžit v různých disciplínách (přeta-

hování lanem, hod na cíl a další). Součástí pro-
gramu byla i ukázka jízdní policie z Prahy 11. 

Doufáme, že děti s námi strávily příjemné
odpoledne a těšíme se na setkání při některé
z dalších plánovaných akcí. Děkujeme všem
sponzorům, díky kterým můžeme podobné
akce pořádat a zároveň všem zaměstnancům
úřadu a dobrovolníkům, kteří s námi při orga-
nizaci dětského dne spolupracovali.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Starosta Václav Drahorád odpovídá na
dotazy občanů městské části
Co říkáte volební účasti v MČ Praha-
Újezd?

Volby do EP dopadly z hlediska volič-
ské účasti v naší MČ celostátně nadprů-
měrně. K volebním urnám přišlo téměř
45 % voličů. Tímto děkuji všem zúčast-
něným, kterým není lhostejný osud Evropy. 
Jaké budou dopady ekonomické krize na
rozpočet MČ v roce 2010?  

Ekonomická recese se pomalu začíná do-
týkat dotačních vztahů města a všech měst-
ských částí. V příštím roce 2010 očekáváme
snížení dotací od magistrátu oproti letošnímu
rozpočtu o 8–10 %. Do konce letošního roku
musíme ušetřit na provozních výdajích cca 5 %,
abychom mohli čelit nižšímu příjmu v ná sle -
dujícím roce 2010. 
Pane starosto, jak vypadá průběh příprav vý-
stavby mateřské školy a polyfunkčního domu?

V současné době je podaná žádost
o zahájení stavebního řízení. Dále jsme oslo-
vili tři firmy na zajištění výběru generálního
dodavatele stavby. Projekční kancelář dosta-
la pokyn ke zpracování prováděcí dokumenta-
ce, na základě které bude vybrán zhotovitel.
Současně bude probíhat výstavba bezbarié-
rového polyfunkčního domu se služebnou
městské policie.   
Jak bude probíhat financování staveb?

Mateřská škola bude pokryta částečně
z rozpočtu MČ a veliký podíl finančních pro-
středků zajistí magistrát. Také se nám poved-
lo získat prostředky ze státního rozpočtu. Cel-
kem máme k dispozici cca 13 mil. Kč. Celkové
náklady se předpokládají ve výši 25–27 mil. Kč.  

Polyfunkční dům se služebnou městské
policie nebude jednoduché zafinancovat. Pro-
středky budeme zajišťovat  prodejem 2. a 3.
nadzemního podlaží, předpokládáme tím zís-
kat cca 13 mil. Kč. MČ podala žádost o finan -
ční podporu Nadačnímu fondu městských
částí jihovýchodu ve výši 5 mil. Kč. Celkové
ná klady stavby očekáváme ve výši cca 18
mil. Kč.  Konečné ceny se projeví až na zákla-
dě položkového rozpočtu a cenových nabídek
od budoucích dodavatelů stavby.
Kdy se předpokládá zahájení výstavby?

Pokud půjde vše podle časového harmo-
nogramu, zahájíme výstavbu v listopadu
2009 s termínem dokončení v létě 2010.

Jak jsme volili do
Evropského parlamentu
Ve dnech 5. 6.–6. 6. se uskutečnily volby do
Evropského parlamentu. V městské části Pra-
ha-Újezd přišlo volit  z celkového počtu 1 784
oprávněných voličů 770 osob, což je 43 %. 

Strany, které získaly nejvíce hlasů: ODS –
407 hlasů (53 % ze všech odevzdaných hlasů),
ČSSD – 56 hlasů (7 %), EDS – 50 hlasů (6 %),
KSČM – 47 hlasů (6 %), Starostové a ne -
závislí – 31 hlas (4 %), SZ – 26 hlasů (3 %),
KDU–ČSL – 26 hlasů (3 %), Strana svobod-
ných občanů – 24 hlasů, Věci veřejné – 21
hlas, SNK Evropští demokraté – 19 hlasů.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

V sobotu 30. května uspořádal Úřad městské
části Praha-Újezd druhý ročník Májové veseli-
ce na náměstí v Újezdu. Program přinesl pro
děti vystoupení kouzelníka, diskotéku pro nej -
menší a během celého odpoledne zábavně
poučný program na téma pravidla silničního
provozu. Pod dohledem odborníka si děti
a dospělí mohli zastřílet lukem nebo kuší. Vel-
mi pěkné bylo vystoupení folklorního souboru

Hájíček ze Základní umělecké školy Jižní Měs-
to. Členové Veteran Car Clubu přijeli předvést
svoje automobily. Po celý den si zájemci moh-
li koupit ozdobené perníky nebo se zahřát te-
plou medovinou. 

Pan Jiří Bartoň, kronikář Jižního Města, při-
pomněl 690 let od první písemné zmínky
o Újezdu a společně s panem Filipem Rano-
šem připravili mnoho zajímavých informací 
k 70 letům od zahájení výstavby dálnice D1.
V 17.00 hod. byla úspěšně pokácena májka
a licitátorem panem Jiřím Sukem vydražena
za částku 6 000 Kč, která bude použita pro
výstavbu mateřské školy v naší městské čás-
ti. Hudební program zajistila na závěr celé
slavnosti country skupina Byzoni. Tanečníky
neodradil ani občasný déšť.

Děkujeme všem, kteří přišli i přes chladné
a deštivé počasí, a doufáme, že se pobavili.
Dík patří pomocníkům z Království kateřinské-
ho za organizaci celé akce.

Příští rok na shledanou.
Martina Maříková, 

odbor občansko-správní

Újezd zažil Májovou veselici
a kácení májky

Děti oslavily svůj svátek

FOTO: PAVEL STANĚK

Kácení májky 
přihlíželo mnoho diváků. FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD
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ŠKOLSTVÍ
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Mateřská školka Madolinka byla jed-
ním z míst, kde skupinka ježků puto-
vala na jaře do volné přírody. Aby
dětem nebylo po ježčích kamará-
dech smutno, ti se totiž už ve škol-
ce neukázali, vznikla celoškolková
soutěž. Děti mohly doma nakreslit či
vyrobit ježečka, fantazii se meze ne-
kladly, a donést zpátky do školky.
Zapojila se spousta šikovných ma-
lých výtvarníků a z jejich prací vznik-
la rozsáhlá školková výstava. 

Odměnou pro všechny, kteří se
zapojili, byl červnový výlet do zoo

nad Velkou Chuchlí. Malou zoologic-
kou zahradu uprostřed lesa si děti
prohlédly zblízka, viděly například
pávy, muflony, prasátka a spoustu
dalších zvířat. Výlet jim zpříjemnilo
i zábavné dětské hřiště, které je je-
jí součástí. 

Za správné odpovědi, které jim
při zpáteční cestě dávala místosta-
rosta Eva Štampachová, dostaly
děti sladkou odměnu a na konec ješ-
tě dárečky od městské části. Výlet
se povedl, užily si ho děti i paní uči-
telky. Dana Foučková

V Základních školách Mendelova, K Milíčovu
a Ke Kateřinkám se totiž v polovině června
uskutečnily cvičné požární poplachy, tedy na-
štěstí nešlo o skutečné ohrožení dětí ani pra-
covníků škol. Vše začalo v ZŠ Mendelova,
když 12. června v 8.30 hod. ředitelka rozhla-
sem vyhlásila evakuaci celé školy kvůli požáru
v budově, který simulovalo kouřové zařízení.
Za několik minut ke škole dorazila hasičská
auta dobrovolných hasičů z Prahy 11-Chodo-
va a Kunratic a záchranářské vozy. Hasiči
v maskách začali ihned hasit pomyslné ohnis-
ko požáru, zároveň prohledali budovu, aby se
přesvědčili, že se uvnitř již nikdo nenachází.
Vše bylo otázkou několika minut, mezitím se
celá škola shromáždila na přilehlém hřišti. 

Asi o hodinu později týž den bylo možné vi-
dět podobný scénář i v ZŠ K Milíčovu. Opět za
hustého, ale neškodného kouře, který se pou-
žívá například při divadelních představeních,
žáci pod dozorem pedagogů opustili rychle
a spořádaně budovu školy a seřadili se na hřiš-
ti, přičemž hasiči za pár minut prohledali budo-
vu a uhasili simulovaný požár. U obou cvičných
evakuací byl přítomen i starosta městské čás-
ti Dalibor Mlejnský a odpovědní pracovníci úřa-
du, aby se přesvědčili, jak jsou školy na krizo-
vé situace připravené. 

Na hřiště u ZŠ K Milíčovu mezitím dorazili
i žáci z Mendelky a mohl začít program bran-

ně-bezpečnostního dopoledne pro obě školy.
Hned na úvod si děti mohly prohlédnout koně
městské policie Praha 11, kteří předvedli, co
se již naučili, a příslušníci jízdní policie publiku
přiblížili detaily své každodenní služby i svého
vybavení a výstroje. Děti si dokonce mohly ko-
níky pohladit a měly z toho velkou radost. 

Nezůstalo však jen u koní, městská policie
předvedla i své automobily, motocykly
i výstroj strážníků. Známá moderátorka Eva
Aichmajerová se vyptávala na různé zajíma-
vosti a zprostředkovala i dotazy zvědavých
malých diváků. Vyvrcholením odpoledne pak
bylo předvedení vyproštění zraněných osob
z havarovaného vozu a uhašení hořícího auto-
mobilu dobrovolnými hasiči z Chodova, Kun-
ratic a Řeporyjí.

ZŠ Ke Kateřinkám přišla na řadu o několik
dní později. Průběh simulovaného požáru
i evakuace byl velmi podobný jako v před -
chozích případech. Děti i jejich učitelé se rych-
le a ukázněně přesunuli na školní hřiště, dob-
rovolní hasiči z Chodova a Kunratic pak zasa-
hovali proti zaranžovanému požáru. Branně-
bezpečnostním dopolednem zde provázela
známá herečka Ivana Jirešová a děti se moh-
ly seznámit s prací městské a jízdní policie,
dobrovolných i profesionálních hasičů a rov -
něž svou ukázku předvedli i příslušníci Policie
ČR. Daniel Potocký

Základní školy na Jižním Městě
byly evakuovány

Poděkování starosty Dalibora Mlejnského
Moc rád bych touto cestou poděkoval všem zúčastněným složkám IZS, bez kterých by se
realizace projektu evakuace a branných dnů neuskutečnila. Děkuji dobrovolným hasičům
z Prahy 11-Chodov a SDH Kunratice, kteří se zúčastnili akcí i ve chvílích svého osobního vol-
na nebo své dovolené. Především děkuji Jakubovi Hubálkovi, který s námi jako dobrovolný
hasič připravoval scénář a zároveň pro ukázky zásahu poskytl i soukromé sanity SOSAN, dě-
kuji jeho kolegům za spolupráci a také za zajištění vraků aut pro praktické ukázky. Velké dí-
ky patří i profesionálním hasičům ze stanice 4 na Chodově, rovněž také jízdní policii, která
sklízela u dětí velký obdiv, dále městské policii, která dokázala skvěle čelit všetečným dota-
zům a Policii ČR za ukázky výbavy.

Děkuji vám všem, 2 000 dětem z Prahy 11 jste v posledních dnech představili vaší prá-
ci a zároveň je edukativní a zábavnou formou upozornili na nebezpečí kolem nich. Rád bych
také poděkoval ředitelům a učitelům zúčastněných škol i jejich žákům, kterým tímto přeji
krásné letní prázdniny. Děkuji moc za pozornost a vaši podporu projektu Bezpečné Jižní Měs-
to. Váš Dalibor Mlejnský, starosta

Výlet do zoo jim zařídili ježci➤ Stravu pro zvířátka si děti pěkně 
zblízka samy prozkoumaly.

Hajní ze zoo ukazovali dětem pa -
ro hy z muflona. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

➤

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Oblíbené kurzy v Zahradě
od září opět pokračují, k dis-
pozici budou i nové. Vloni
nově otevřená Cirkusová
školka Cirqueon se rázem
stala jedním z nejpopu lár -
nějších kurzů v Zahradě. Ta
i od nového školního roku
přibírá nové členy z řad dě-
tí do 10 let. Pro děti starší
deseti let se otvírá zbrusu
nová Cirkusová škola. Mezi
kurzy pro starší děti je pro
školní rok 2009/2010 nejví-
ce novinek. Výtvarně nada-
ní školáci se mohou zdoko-
nalit v Komiksové dílně, kte-
rou vede programový ředitel Komix Festu To-
máš Hibi Matějíček. Graffiti workshop nahradí
dílna Street Artu, kde se účastníci naučí praco-
vat také s trojrozměrnými objekty, budou na-
vrhovat vlastní samolepky a řadu dalších věcí.
Nově se otvírá také hudební workshop, který
povede Honza Kratochvíl ze skupiny DVA. Bu-
de učit, jak si připravit a nahrát téměř profesi-
onálně muziku s běžně dostupným vybavením
a za pomoci všeho, co nabízí tělo, hlas

a jednoduchá technika.
Možnost nahlédnout do zá-
kulisí divadla a stát se ne-
jen hercem, ale i někým ji-
ným z řady dalších divadel-
ních profesí nabízí nově ot-
víraná divadelní dílna.

Pro děti do deseti let se
znovu otevírá Akční výtvar-
ka s Terezou Šímovou, kte-
rá dětem dává hodinu a půl
hraní bez hranic s panáčky
a hračkami, které si samy
vyrobí. Děti se naučí převá-
dět své sny a představy do
skutečnosti i díky týmové
spolupráci. Nová divadelní

dílna bude od nového školního roku otevřená
i pro nejmenší děti. A pro děti i rodiče zůstá-
vá v nabídce dílen pravidelné skupinové bub-
nování Drum Circle.

Přihlásit své děti do kurzů v Zahradě mů-
žete už nyní na pokladně Zahrady. Více in-
fo naleznete na www.kczahrada.cz a poradit
se můžete také s Šárkou Maršíkovou (e-mail:
sarka.marsikova@kczahrada.cz).

Jiří Sulženko

Milé děti, milovníci dobrodružných příběhů Julese Verna,
připravili jsme pro vás prázdninovou výtvarnou soutěž. 

Namalujte balonové
dobrodružství
z knížek Julese Verna
Na jednoho výherce čeká let v balonu. Deset nejhezčích prací vy-
bere porota a výhercům předá podepsanou knížku Pět neděl
v balonu spisovatel Ondřej Neff.

Kreslete balony, tvarům ani
technice se meze nekladou 

Své práce posílejte ve formátu A4
do redakce Klíče, Ocelíkova 672, 149 41
Praha 415, do 20. srpna.

V nakladatelství Albatros od minulého roku
vychází klasické příběhy od Julese Verna v úpravě
a převyprávění Ondřeje Neffa. Knihy doprovázejí ilustra-
ce a kvaše Zdeňka Buriana, které jsou jejich ozdobou a nád -
herně podtrhují exotickou a dobrodružnou notu těchto příběhů.
V minulém roce již vyšlo Dvacet tisíc mil pod mořem a Patnáctiletý
kapitán, právě letos vyjde Pět neděl v balonu, knížka, na kterou se
můžete těšit.

Vyhlášení soutěže bude 20. září na závěrečném dni oslav naroze-
nin Jižního Města 11 dnů Prahy 11 na BALONSTORY v přítomnosti
spisovatele Ondřeje Neffa a starosty Dalibora Mlejnského.

Máte rádi české filmy?
Užijte si je s námi v ne -
tradičním letním kině, které
i letos přijede přímo za vámi.
Přinášíme vám ještě více ze
současné české kinemato-
grafie – od 17. června do
13. září pro vás budeme pro-
mítat na 23 místech v Praze
a nejbližším okolí úspěšné
české filmy. Představení za-
čínají po setmění, mezi
20.15 a 21.45 hodin. Zajis-
tíme pro vás deky a v místě
promítání si také budete
moci zakoupit občerstvení.
Na představení vás zve Do-
pravní podnik hl. m. Prahy.
Více informací a celý pro-
gram na www.dpp.cz.

Představení na Opatově:
13. 8. Sněženky a machři
14. 8. Sněženky a machři

po 25 letech
15. 8. Venkovský učitel
16. 8. Román pro ženy

Předpokládané začátky ve
20.45 hod.
Vstup zdarma!

Cirkusová školka a škola, žonglování, street
dance, filmová nebo komiksová dílna

FOTO: ARCHIV KC ZAHRADA
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KC Zahrada je během letních prázdnin uzavřeno.
Více na www.kczahrada.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 ČERVENCI 2009:
Upozornění: V neděli 5. července je Chodovská
tvrz pro veřejnost zavřena.

KONCERTY:
Letní hudební festival Tóny Chodovské tvrze 2009
21. 7., 20.00: Slavné barokní koncerty, Jaroslav
Svěcený – housle, Dana Vlachová – housle, Julie
Svěcená – housle, Český komorní orchestr. Program:
Nádherné instrumentální koncerty A. Vivaldiho, J.
S. Bacha a letošního jubilanta Františka Bendy (naro-
zen 1709) rozezní nádvoří Chodovské tvrze.
22. 7., 20.00: Vivaldianno 2009, Michal Dvořák –
klávesy, Jaroslav Svěcený – housle, Radim Hladík –
kytara, Jiří Janouch – kytara, Melody Quartett, To-
máš Waschinger – bicí. Multižánrový projekt Micha-
la Dvořáka (bývalý člen skupiny Lucie) a Jaroslava
Svěceného odstraňuje bariéry mezi žánry a spojuje
tak vyznavače několika hudebních stylů.
23. 7., 20.00: Letní slavnosti strun, Jaroslav Svě-
cený – housle, Lubomír Brabec – kytara. Originální,
virtuózní a půvabné skladby pro housle a kytaru od
N. Paganiniho, M. Giulianiho, F. Gragnaniho
a dalších autorů navodí působivou letní atmosféru.
27. 7., 20.00: Varhany a trubka na Chodovské
tvrzi, Josef Popelka – varhanní pozitiv, Vladimír
Rejlek – trubka, Jaroslav Svěcený – housle. Lahod-
ná kombinace zvuku trubky, houslí a pro tento kon-
cert speciálně dovezeného varhanního pozitivu.
28. 7., 20.00: Slavné housle Pražského hradu, Ja-
roslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Jitka
Navrátilová – cembalo. Unikátní kolekce pražských
houslí 18. a 19. století, která byla zhotovena na
Malé Straně, Starém a Novém Městě pro kulturní
využití na Pražském hradě, zazní v tento večer ve
skladbách A. Corelliho, A. Vivaldiho, G. Tartiniho
a autorů, jejichž výročí si letos připomínáme, Geor-
ga Friedricha Händela a Františka Bendy.
29. 7., 20.00: Hudba pro všechny generace, Jitka
Zelenková – zpěv, Jaroslav Svěcený – housle, Pa-
vel Větrovec – klavír. Závěrečný koncert je opra-
vdovou lahůdkou, zazní hudba Leonarda Bernstei-
na, George Gershwina, Chicka Corey, Johna Willi-
amse, Dave Brubecka a řady dalších autorů moder-
ní doby. 

GALERIE: 
Velká galerie: 
1. 7.–2. 8.: Kořeny, Standa Sedlák, Sára Caglar,
David Morrisseau, Jiří Tomiska. Čtyři kanadští vý-
tvarníci působící v Torontu přibližují rozdílné pojetí
malby. Jde zde o malou ukázku toho, že není jen se-
veroamerická či globální scéna, která je tu více tu
méně poplatná současným trendům. Chtějí ukázat
divákovi, že kanadský kulturní kotlík může být i něco
jiného než jen „eintopf”, ale může mít spoustu chutí
a vůní. U každého ze čtyř zastoupených výtvarníků
lze nalézt kořeny, ze kterých vychází, a které ovliv-
ňují jeho pohled na svět a zemi, v níž tvoří a žije.

Mateřské centrum 
Domeček
Modletická 1401, 149 00 Praha 4
tel.: 267 915 115, 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.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

Kulturní přehled

II www.praha11.cz

Z PROGRAMU V ČERVENCI A SRPNU 2009:
Každé úterý a čtvrtek od 9.30 do 13.00, během
prázdnin můžete navštívit Domeček. K dispozici je
herna a zahrada. Při teplém počasí se může dětem
nafouknout bazének na dětské radovánky. Po do-
mluvě se službou je možné zůstat i odpoledne.
Tvořivé léto – léto s krásou: Zveme všechny tvoři-
vé dušičky a ručičky (nejen maminek) na krásná
a zajímavá tvořivá dopoledne. Vstup na tvoření
60 Kč + případné další náklady na materiál.
Na každý kurz je nutné se přihlásit nejpozději 10
dní před zahájením na e-mail: mcdome-
cek@seznam.cz nebo na tel.: 773 993 985 nebo
osobně  v Domečku u služby. 
7. 7., 10.00: Batika, práce s textilem, můžete si
donést vlastní triko, nejlépe bílé nebo tmavé
z bavlny. Nutné se přihlásit nejpozději do 30. 6.
21. 7., 10.00: Plstění za mokra, práce s vlnou.
Materiál zajistíme dle počtu účastníků. 
4. 8., 10.00: Fimo.
25. 8., 10.00: Smaltovaný šperk.
Přejeme všem rodičům a jejich dětem krásné léto.

Více na www.mc-domecek.cz

Klub Jižní pól, Malenická 1784, 148 00 Praha 11.
Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00.

Z PROGRAMU V ČERVENCI 2009:
Jižní pól otevřen pouze do 16. července!
1. 7.: Turnaj v ping-pongu/fotbálku.
8. 7.: Grilovačka v Jižním pólu.
16. 7.: Loučení s Jižním pólem, koktejl patry.
17.–25. 7.: Výjezd na vodu a akce v Praze (s lidmi
z německých a polských nízkoprahových klubů).
Změna programu vyhrazena.
Fakultativně: výjezdy za koupáním, výlety, zoo.

Více na www.proximasociale.cz

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

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

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

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

Ne 17.00–18.15: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro všechny generace.
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

ZUŠ Jižní Město: 
INSPIRACE HUDBOU 
(práce žáků výtvarného oboru)

25. 6.–4. 9. 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 ČERVENCI A SRPNU 2009:
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.
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 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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Jiří Bališ a Pavel Kouba –
KRAJINY A MÍSTA

(fotografie)

od 29. 6. do 24. 7. 2009
Otevřeno: po–pá 9.00–19.00 hod., 

so 9.00–15.00 hod., 
tel.: 272 918 759.

Malá galerie: 
1. 7.–2. 8.: Jan Babický – Proměny, fotografie. 

PROGRAM V SRPNU 2009:
Velká galerie: 
5.–30. 8.: Ve spolupráci s Bratislavskou galerií
ARTEM představíme atraktivní výběr italských
profesionálních umělců z celé Itálie. Bude to in-
spirativní vzorek malířů, sochařů, grafiků a umělců
dalších oborů.
Malá galerie: 
5.–30. 8.: Lucie Filimonova – Hlavou dolů, obrazy. 

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

www.zasklenalodzie.cz hrbek-tomas@seznam.cz

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

PRÁZDNINOVÁ 
SLEVA 20 %

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

NABÍZÍME 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

Smluvní partner firmy OPTIMI ☎ 272 931 863, 603 501 672

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!
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Těsně po koncertu Lenky Dusilové a Eternal
Seekers, které tvoří klarinetové kvarteto Cla-
rinet Factory, pianistka Beáta Hlavenková, bu-
beník David Landštof a kontrabasista Tomáš
Liška nám poskytla Lenka krátký rozhovor.
Koncert se konal 18. června v rámci festivalu
Hudba mezi bloky v Kulturním centru Zahra-
da.

Jak se vám v Zahradě hrálo? Je publikum
na Jižním Městě jiné? Ptám se proto, že
Zahrada se snaží nevypadat jako běžný
předměstský kulturák.

Myslím, že si můžu dovolit říct za všechny
z kapely, že koncert byl vydařený. K Jižnímu
Městu mám mimochodem docela blízký
vztah, neb jsem se do těchto končin přistěho-
vala ve svých jedenácti letech z Karlových Va-
rů. Taky jsem na Jižním Městě dochodila zá-
kladní školu.

Společný projekt
s Eternal Seekers
zní velmi kosmopo-
litně a na české
scéně hodně neob-
vykle. Jak jste se
vůbec dali
s Clarinet Factory
dohromady?

Jako první za
mnou před léty přišli
kluci z Clarinet Fac-
tory, zda bych se ne-
zúčastnila jako host
jejich každoročního
koncertu v Lomu u Něčína. Debata u piva se
strhla v neplánovaný večírek a myšlenka na
dva roky usnula. Pak nás ale oslovil manage-
ment  festivalu Out of Home, který chtěl před-
stavit Clarinet Factory v neobvyklém spojení
s nějakým interpretem z programu festivalu.
Volba padla na mě a odtud bych datovala to-
tální hudební zahoření najít cestu, jak spolu
něco provést. Myšlenka na společný projekt
Eternal Seekers pak vyšla z mé hlavy až za
pár měsíců, kdy ve mně dozrála jasná vize, jak
by naše spojení mohlo fungovat. A v té vizi
jsem viděla i jazzovou pianistku Beátu Hla-
venkovou.

Myslíte, že má smysl „konkurovat“ klu-
bům v centru a dělat kvalitní kulturní ak-
ce i na periferii Prahy?

Určitě! Jako muzikant a teď možná i jako
posluchač se k vám budu opravdu ráda vra-
cet. Nevěděla jsem před naším koncertem, co
od Zahrady očekávat a jsem mile překvapená.
Je cítit, že do toho dává srdce a snad i výběr
hudebníků, kteří v Zahradě hrajou, je organi-
zátorům blízký. Přeju hodně síly a dostatek
chytrých a vkusných posluchačů! Těšilo nás :)

Děkujeme za rozhovor a přejeme také ta-
kové posluchače. Jiří Sulženko
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Lenka Dusilová se bude do Zahrady ráda vracet

Strasti obyvatel za 1. světové války byly
v kronikách obcí pečlivě zaznamenávány. Cho-
dovskou nevyjímaje. „Jakožto poukázek na
chléb, mouku, neb jiné produkty mýdlo, petro-
lej, cukr, atd.  užívalo se různých –enek. Tak
byly chlebenky, moučenky, cukřenky, tučenky
a p.v.“ Následuje odkaz na doklad, který ale
vložen nebyl. Text pokračuje: 

„I nemoci mnohé, které dříve ani zde nebý-
valy, aneb v míře velmi malé, se dostavily. Tak
zvláště v r. 1917, 1918 zle řádila zde dříve tu
neznámá „španělská chřipka“. Nebylo snad do-
mu, aby v něm nemocného na tuto nemoc ne-
bylo. Počet však úmrtí u nás na tuto nemoc ne-
dosáhlo té výše, jako v obcích jiných. Zemřeloť
na tuto nemoc jen 3 ob. Též i tyfus zde řádil,
nikoli však v té míře jako „španělská chřipka“.

Vůbec mnoho a mnoho smutku bylo v ten
čas v obci naší.

Smutek ten zvětšil se obětmi, jež válka si
vyžádala. Tak během čtyřleté této tragedie

světové, padli ve válce následující občané
z naší obce: 

1914 – 1918. 1.) Barták Jan. 2.) Birnbaum
František. 3.) Braůer Vojtěch. 4.) Brabec Bo-
huš. 5.) Černý František. 6.) Černý Josef. 7.)
Friš Antonín. 8.) Friš Karel. 9.) Hrášek Josef.
10.) Chrudimský Frant. 11.) Javůrek Josef.
12.) Ježdík Václav. 13.) Ježdík Josef. 14.) Kon-
valinka Frant. 15.) Krákora Antonín. 16.) Krá-
kora Bedřich. 17.) Kubeš Josef. 18. Lenert Jo-
sef. 19. Mayer Josef. 20. Matějovský Jan. 21.
Matějovský Frant. 22. Možný Josef. 23. Pic-
ka Josef. 24. Radlička František. 25. Řehák
Jaroslav. 26. Řehák Josef. 27. Řehák Franti-
šek. 28. Smolík Josef. 29. Smolík František.
30. Srna Jan, mladší. 31. Srna Jan, starší. 32.
Srna František. 33. Šindelář Antonín. 34. Vět-
rovský Václav. 35. Vinecký Václav. 36. Vokůr-
ka Josef. 37. Voračka Bohuš. 38. Vrbovec Jo-
sef. 39. Zelinger Josef.“ (Pokračování.)

Vypsal Jiří Bartoň

Řádky z kroniky Chodova 

Tzv. chlebenky. 
FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

Památná místa u nás
Mezi komunikacemi
V travnatém pruhu mezi protisměrnými prou-
dy komunikace v Chilské ulici, poblíž Litochleb-
ského náměstí, se nachází prostý památní-
ček. Připomíná, že v těch místech v srpnu ro-
ku 2002 při výjezdu jednotky zahynul při vý-
konu služby hasič záchranář ze stanice v ulici
Květnového vítězství. Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Lenka Dusilová a Eternal Seekers v Zahradě.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Oslavy narozenin naší městské části – 11
dnů Prahy 11 – se již staly tradicí a budou se
konat samozřejmě i letos. Tentokrát se usku-
teční v termínu od 10. do 20. září a na tom-
to místě uvádíme přehled tematických dnů
a připravovaných akcí. Podrobnější informa-
ce naleznete v dalších číslech Klíče a na we-
bových stránkách www.praha11.cz.

10. 9.
● Zahajovací koncert 
11. 9.
● Den zdraví
12. 9.
● Den jedenáctky s Jihoměšťanem
13. 9.
● Den sportu
● Narozeninová párty k 12. výročí MC Dome-

ček YMCA Praha
14. 9.
● Den přírody 

15. 9. 
● Den bezpečnosti
16. 9. 
● Den knihovny (MK Opatov a MK Jírovcovo

nám.) 
● Literární večer Kajmaniády – z tvorby Klu-

bu autorů JM
17. 9. 
● Den školství    
● Koncert učitelů ZUŠ
● Sportovní den pro děti
18. 9. 
● Den seniorů  
● Mendelánkování – den plný soutěží pro dě-

ti z MŠ
19. 9. 
● Chodovská pouť  
● IX. ročník open-air festivalu Dobytí Jižního

pólu
20. 9. 
● Balonstory – závěrečný den

Jižní Město oslaví své narozeniny

Nápověda:
IK, ITHA,
ENKI, AUR

Výzva pro podnikatele z Jižního Města: pokud máte zájem prezentovat vhodným způsobem
své služby na 11 dnech Prahy 11, zašlete svou nabídku na e-mail: skvorJ@praha11.cz.

Chráníme vaše sny.

Doplňte z tajenky: „... vás zve na Den zdraví.“ Vylosovaní luštitelé tajenky získají procentní slevu na nákup produktů prodávaných v lékárně
v Poliklinice Šustova (sleva se nevztahuje na doplatky receptů). Odpovědi zasílejte do poloviny července na adresu redakce Klíče, Ocelíkova
672, 149 41 Praha 415, e-mailem: klic@praha11.cz nebo osobně do redakce. Nezapomeňte uvést vaše jméno a kontakt.

DEN
ZDRAVÍ
11. září

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A PARTNER 11 DNŮ PRAHY 11
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
POPÍJEL PŘES MÍRU. Časně ráno 
30. května prováděli strážníci OŘ MP Pra-
ha 11 v okolí OC Chodov
kontrolu zaměřenou na
závadové a ne přizpůso -
bivé osoby. U přilehlé ho
venkovního bistra stráž-
níci uviděli osobu, která
popíjením alkoholu porušo-
vala vyhlášku hl. m. Prahy. Následnou lust-
rací strážníci zjistili, že po hříšníkovi vyhlá-
sila Policie ČR pátrání a vydala příkaz k za-
tčení. Z tohoto důvodu strážníci muže
předvedli na Policii ČR k dalšímu šetření.

DEMOLOVALI ALTÁN. Dopoledne 
31. května bylo oznámeno na l. 156, že
v altánu v Kunratickém lese mladíci de-
molují jeho zařízení. Po příjezdu hlídky na
místo strážníci zadrželi dvojici mužů, kte-
ří se k poškozování lesního altánu přizna-
li. Pro podezření ze spáchání přestupku
strážníci celou věc podstoupili na ÚMČ
Praha 11 k dořešení.

ZNEČIŠŤOVALI PROSTRANSTVÍ. Ráno
5. června si strážníci v okolí OC Chodov
povšimli osob, které znečišťovaly veřejné
prostranství. Postupnou lustrací bylo zjiš-
těno, že jeden z mužů je celostátně hle-
dán Policií ČR a byl na něj vydán příkaz 
k zatčení. Proto strážníci muže předvedli
na Policii ČR k dalšímu šetření.

UJÍŽDĚL NA ČERVENOU. Pozdě v noci
7. června strážníci při běžné hlídkové čin-
nosti spatřili v ul. Pod Chodovem osobní
vozidlo, které svojí jízdou ohrožovalo
ostatní účastníky silničního provozu. Pro-
to se strážníci rozhodli, že zkontrolují ři-
diče i motorové vozidlo. Řidič i přes opa-
kovanou výzvu k zastavení se svým vo-
zidlem strážníkům ujížděl. Po krátkém
pronásledování, kdy neznámý muž projel
křižovatku na červenou, strážníci jeho ris-
kantní jízdu ukončili, řidiče podrobili de-
chové zkoušce zaměřené na přítomnost
alkoholu a pro podezření ze spáchání
trestného činu jej předali Policii ČR k dal-
šímu šetření.

NABOURAL A UJÍŽDĚL. V noci 9. červ-
na bylo oznámeno na COS OŘ MP Praha
11, že v Leopoldově ulici nabouralo osob-
ní vozidlo VW Golf do stojících zaparko-
vaných vozidel a snaží se od nehody ujet.
Po příjezdu na místo bylo strážníky zjiš-
těno, že oznámení se zakládá na pravdě
a po krátkém pátrání bylo vozidlo, které
dopravní nehodu způsobilo, nalezeno
v Opatovské ulici u prodejny motocyklů
Suzuki. Po krátké obhlídce okolí strážníci
zadrželi dva mladíky, kteří se přiznali, že
ve vozidle jeli a uvedli jméno řidiče, který
mezitím utekl. Pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu byla na místo přivolána
Policie ČR, která si mladíky převzala k dal-
šímu šetření.

12 www.praha11.cz

V první polovině července se můžete těšit 
na reportáže:

■ Budoucnost okolí stanice metra Roztyly
■ Cvičná evakuace ZŠ Mendelova 

a ZŠ K Milíčovu
■ Dětský parlament na Praze 11
■ Dětské rybářské závody na Návesním

rybníku
■ Sportovní hry MŠ – pražské finále

■ Setkání absolventů roku 1949 ZŠ Chodov
■ Festival Hudba mezi bloky
■ 30. výročí ZŠ Ke Kateřinkám
■ Tóny Chodovské tvrze – pozvánka
■ Prázdninový provoz soukromé školky 

Koloběžka 
■ Loučení s deváťáky 
■ Slavnostní ukončení školního roku v MŠ

Vejvanovského
■ Country zahrada v MŠ A. Drabíkové
■ ZŠ Květnového vítězství na Safari
■ Závěrečná 2009 – Exhibice AT Studia

Domino

Televizní Aktuál ve vysílání

Pracovní skupina magistrátu Pro Prahu bezba-
riérovou a otevřenou připravila dotazníkový
průzkum. Jeho prostřednictvím usiluje o poz -

nání a zlepšení současných podmínek pro ob-
čany při pohybu ve veřejném prostoru a zej -
ména při cestování městskou hromadnou do-
pravou v Praze. Průzkum je zaměřen výhradně
na osoby s různými druhy postižení a ty, kteří
je na cestách doprovází (jejich rodinní příslušní-
ci, asistenti, přátelé atd.), na seniory a na rodi-
ny s malými dětmi v kočárku. Dotazník je mož-
né do konce září vyplnit v elektronické podobě
na internetovém portálu hl. m. Prahy
http://bezbarierova.praha.eu (baner vpravo
nahoře). V papírové podobě je dotazník možné
získat na odboru územního rozvoje nebo
v informačních centrech městské části (Ocelí-
kova 672, Šustova 1930), kde je možné jej
i odevzdávat. red

Naše městská část v dubnu minulého roku za-
hájila realizaci projektu Energetická optimali-
zace a zateplení objektů ZŠ Mendelova 550,
jenž byl letos na konci ledna úspěšně dokon-
čen. V jeho rámci byla provedena rekonstruk-
ce obvodového pláště budovy základní školy,

rovněž rekonstrukce střešní krytiny nad objek-
tem učeben a výměna oken a dveří, čímž by-
lo provedeno kompletní zateplení objektů. Po-
dařilo se tak snížit spotřebu energie
a v důsledku toho i emise CO2, konkrétně spo-
třeba energie klesla o cca 1 686 Gj/rok a pro-

dukce emisí CO2 o 93,68 t/rok. Pro-
jekt byl realizován v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí
(OPŽP), přičemž celkový rozpočet
projektu byl 131 722 477 Kč, 
celkové způsobilé výdaje činily 
13 053 230 Kč, z toho 85 % tvo-
řila dotace z EU (OPŽP), 5 % dota-
ce ze státního rozpočtu ČR (Státní
fond životního prostředí) a 10 %
nákladů bylo uhrazeno z vlastních
zdrojů městské části Praha 11. red

Projekt na zateplení ZŠ
Mendelova byl zdárně završen

Průzkum přístupnosti pražské MHD

ZŠ Mendelova 
se může pyšnit novým kabátem 
a energetickou úsporností. 
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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● NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE všeobecné-
ho lékaře, Majerského 15, Praha 11 registruje
nové klienty. Zahájení provozu 1. 8. 2009. Tel.:
736 164 647, www.ordinace-majerského15.com
● 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.
● 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.
● 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.
● PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKÁTA. Rozvody,
převody bytů a nemovitostí, smlouvy, vymá-
hání pohledávek, exekuce, trestní právo. Judr.
Břetislav Kunc, tel.: 602 190 800.
● ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.

● MASÁŽE-RELAXAČNÍ, REKONDIČNÍ, spor-
tovní (záda + šíje 350 Kč). P4-Chodov, Modle-
tická 1388/5, www.salonjulie.euweb.cz, tel.:
773 217 771.
● DÁMSKÁ KREJČOVÁ ODBORNĚ PORADÍ
s přihlédnutím k postavě, věku, materiálu… Šití
na míru, opravy. J. Majerová, tel.: 272 929 597.
● SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON – Spouštěcí
garnyže, žaluzie všech typů. Telefon/fax: 
271 914 222, mobil: 602 371 996.
● PROVÁDÍME REKONSTRUKCE BYT.
i nebyt. prostor, veškeré stavební práce v by-
tech, např. bytová jádra, obklady, vodoinsta-
lace, elektro, atd… i mimo Prahu. Kvalitně,
spolehlivě, za rozumné ceny. Tel.: 739 613 488,
(604 737 154), jin60jir@seznam.cz.
● OPRAVY ELEKTRONIKY – TV ,VIDEO,
DVD, HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD mo-
nitory a počítače. Rozumné ceny. AVC servis –
tel.:  222 361 720 a mobil.: 602 390 630.
● BYTOVÍ ARCHITEKTI/VÝROBA NÁBYTKU
– návrhy interiérů, kuchyňských linek, vestav-
ných skříní, dětských pokojů, předsíní. Kvalita
služeb jsou samozřejmostí. Tel.: 603 238 056,
www.apdesign.cz

● ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, 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.
● 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. 

● 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.
● KOUPÍME  BYT 3+1/L (3+KK, 4+1) na Již-
ním Městě. Přednostně v osobním vlastnictví,
může ale být i družstevní. T.: 732 800 431.
● HLEDÁME OBCHODNÍ PROSTOR nebo
kancelář k dlouhodobému pronájmu na Jižním
Městě.  Nerušící činnost. Tel.: 721 216 018.
● PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 28 m2,
zadní vchod domu Markušova 1634, P4,
(vstup z Brandlovy za OD TESCO). Vhodné pro
obchod nebo kancelář. Tel.: 602 148 319. 
E-mail: toul@seznam.cz
● V NOVOSTAVBĚ PŘÍMO U METRA HÁJE
prodej posledního bytu 3+kk/L,109 m2 do OV.
Původní cena 7 300 000 Kč, nyní 6 417 000 Kč
+ garáž. stání v objektu ZDARMA. Telefon:
737 262 114.
● PRODEJ SAMOSTATNÝCH GARÁŽOVÝCH
stání do OV v nově postaveném objektu
u metra Háje, Tatarkova 722. Cena 269 000 Kč.
V nabídce posl. 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.

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

R

R

R

HLEDÁ SE KOČIČKA.
Je černěbéžová (želvovinová), žluté oči,
malá. V případě nálezu vysoká odměna!
Volejte prosím 608 257 119. Děkujeme.

Do zavedeného rekondičního salonu
u sta nice metra „Háje“ PŘIJMEME
ZDRAVOTNÍ SESTRU případně pra-
covnici se sportovně fyzioterapeutickou,
rehabilitační či masérskou průpravou.
Přijemné prostředí, vlídné zacházení, zají-
mavá práce. Nástup možný od 1. 9. 2009.
Přihlášky do výběrového řízení na tel.:
261 263 137, e-mail: sirena@sirena.cz
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RELAX

Sport, ve kterém jsme dobří
Oddíl stolního tenisu má tréninky v herně
v Mikulově 1583. Tréninků se zúčastňuje až
50 dětí a už se těšíme na nové členy (ročníky
1998 a mladší), které začneme nabírat od 
1. září každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 ho-
din. Zájemci mohou přijít v uvedených časech
přímo do herny či kontaktovat šéftrenéra klu-
bu p. Vo žického (tel.: 732 599 993). Úspěchy
máme z přeborů Prahy, z kterých jsme si při-
vezli 12 medailí včetně 2 zlatých. Na prázdni-
ny je naplánováno soustředění v Jaroměři,
tréninky jsou navíc obohacovány o víkendové
turnaje. Přijďte si zahrát mezi nás a násle -
dujte vzory, jako jsou Petr Korbel, Jindřich
Panský či Milan Orlowski!

Junioři se chystají do Kanady
SK Lacrosse Jižní Město patří ke špičce všech
druhů lakrosu. Za dobu fungování našeho klu-
bu (od 1989) prošlo jeho řadami přes 1000
členů. Pravidelně se zúčast-
ňujeme mezinárodních tur-
najů, a to jak dospělí, tak
mládež (Belgie, Německo,
Anglie). Mnozí hráči jsou čle-
ny reprezentačních týmů
a někteří se mohou pyšnit ti-
tuly mistrů světa. Letos po-
prvé zavítá juniorský výběr
do kolébky lakrosu, do Kana-
dy (Calgary). Přijímáme členy do všech věko-
vých kategorií. Více na www.lcjm.cz,
www.lacrosse.cz, tel.: 775 995 576, e-mail:
Vaclav.Nic@lcjm.cz.

Nabízíme individuální přístup
Tigers SJM je nejúspěšnějším ženským florba-
lovým týmem uplynulých tří let (3x mistryně
ČR, 3x vítězky Poháru ČFbU, 3. místo na EC
2008).  Do svých řad hledáme mladé hráčky
kategorie: přípravka (2002 a mladší), žákyně
(1996 a mladší), dorostenky (1992 a mladší).
Za kategorii roku 2009 vyhlašujeme dívky nar.
1998–2002! Dále hledáme do elitního týmu
juniorek hráčky, které již chtějí brát sport váž-
ně! Všem našim hráčkám nabízíme výborné
tréninkové podmínky, kvalifikované trenéry,
individuální přístup, letní soustředění, ligové
soutěže ČFbU, turnaje. 

Bližší info: www.sportovnijiznimesto.cz.

Stovka odbíjenkářů změřila své síly
V polovině června se v Základní škole K Milíčovu uskutečnil již 7. roč-
ník tradičního turnaje v odbíjené O pohár ředitelky školy. Ve třech škol-
ních tělocvičnách se utkalo 6 škol. Vítězná družstva si odnesla putov-
ní poháry, první tři týmy medaile a sladké odměny čekaly na všechny.
Výsledné pořadí: dívky 1. ZŠ Plamínkové, 2. ZŠ Hostýnská, 3. ZŠ Men-

delova, 4. ZŠ K Milíčo-
vu A, 5.–6. ZŠ Dono-
valská a ZŠ K Milíčovu
B. Kluci: 1. ZŠ Plamín-
kové, 2. ZŠ Donoval-
ská, 3. ZŠ Hostýnská,
4. ZŠ K Milíčovu, 5. ZŠ
Mendelova. Nataša
Chvátalová, vedoucí
turnaje řekla: „Jsme
rádi, že se letošní roč-
ník vydařil a děti uká-
zaly, že je sport baví
a hlavně, že ho umí.“

Dana Foučková

Neseď o prázdninách doma, přijď k nám na hřiště
Dívky ve věku 7–11 let z házenkářského oddílu HC Háje Praha JM se
od 24. 8. do 28. 8. budou scházet na svém hřišti – K Jezeru 2 od 8.00
do 17.00 hod. Stravování 5x denně včetně pitného režimu je zajiště-
no. Jestli ráda sportuješ a budeš trávit poslední týden prázdnin
v Praze, tak se přijď mezi nás podívat. Pokud se ti u nás zalíbí, můžeš
zůstat i po prázdninách. Více informací: Michaela Gavláková, HC Háje
Praha, tel.: 607 803 191.

FC Háje Jižní Město má u nás dlouhou tradici
Rozvíjíme pohybové dovednosti a obratnost,
učíme fotbalové návyky, seznamujeme
s pravidly hry a podporujeme sociální vnímání.
Vyhledáváme tzv. netalentované děti, protože
právě pro ně není v prestižních klubech místo.
Pořádáme Mateřina Cup a fotbalové turnaje
o poháry. Pravidelně pořádáme dětské spor-
tovní tábory s celotáborovou hrou na různých
místech republiky. V našem fotbalovém klubu

trénují proškolení trenéři s licencemi C a B. K dobrému fungování klu-
bu také přispívá sportovní zázemí a klubovna. Více na www.fc-haje.cz.

Celkem 6 dívčích a 5 chlapeckých družstev
hrálo systémem každý s každým. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ 
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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 ČERVENEC – SRPEN:
Uzená plec-šálky – Jan Prantl 1 kg 99 Kč

Učňovské párky – Rabbit Čáslav 1 kg 109 Kč

Šunkový salám – Jan Prantl 1 kg 89 Kč

Turistický salám – Masna Příbram 1 kg 129 Kč

Anglická slanina – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Slovenský salám – Masna Příbram 1 kg 68 Kč

Debrecínská pečeně – Leco 1 kg 149 Kč

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

Eidam 30% – D.J.Pres 1kg 109 Kč

Šunka standardní – Jan Prantl 1 kg 109 Kč

Sýr Gouda 48% – Alimpex 1 kg 116 Kč

Uzená žebírka – plochá – Leco 1 kg 39 Kč

Pečená sekaná – Jan Třešňák 1 kg 98 Kč

Šunka pro děti – Leco 1 kg 145 Kč

Bramborový salát – Jan Třešňák 1 kg 59 Kč

Řecký salát – Jan Třešňák 1 kg 49 Kč

Bavorská tlačenka – podkova – Pavlů CEG 1 kg 94 Kč

Uherský salám Tiszai – Delpra 1 kg 219 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.

Kinder překvapení 
20 g 13,90 Kč

Lubella těstoviny
400 g 18,90 Kč

Mattoni borůvka, černý rybíz 
1,5 l 13,90 Kč

Nowaco královská zelenina 
400 g 19,90 Kč

Zmrazená krůtí játra 
500 g 19,90 Kč

Toma Slice limonády
2 l 12 Kč

Pepsi
1 l 22,50 Kč

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

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

MASO – UZENINY KK MILOŠ KŘEČEK
Křeček blázní, … zlevňuje, kdo je chytrý kupuje!!!

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

✗ ✗

Přijmeme prodavačku
do našich lahůdek.

Možno i důchodkyně
na 6 hod.

Tel.: 267 910 566, 774 936 393

✗

SALON
Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech 
poháněných elektromotory

■ DREAM HEALTHER
TRAINING

■ CROSSOVÝ TRENAŽER

■ SOLÁRIUM SUNBOARD

■ KYSLÍKOVÁ TERAPIE

■ ROLLETIC MASSAGE
www.sirena.cz, 
salon@sirena.cz

Otevřeno: Po–Pá
7.30–21.30 hodin

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Najdete nás:

Anežky Malé 768/5
(vchod od Modré školy)
Praha 4-Jižní Město,

Háje
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AKCE

1 min. = 8 Kč

SOLÁRIUM 
SUNBOARD

KLIMATIZOVÁNO

Akční ceny ČERVENEC – SRPEN
Královský játrový salám  . . .93,90  . . . .73,90 Kč
Uzená rolovaná plec . . . . . .119,90  . . . .99,90 Kč
Kuřecí šunka  . . . . . . . . . . . .119,90  . . .99,90 Kč
Slovenský točený salám  . . .59,90  . . . .39,90 Kč

Gothajský salám  . . . . . . . . . .89,90  . . . .69,90 Kč
Párky debrecínské  . . . . . . .129,90  . . . .99,90 Kč
Šunka královská.  . . . . . . . .189,90  . . .169,90 Kč
Vepřová plec s.k. . . . . . . . . . .92,90  . . . .79,90 Kč
Vepřové koleno přední . . . . .52,90  . . . .34,90 Kč

Filé treska Pangasius . . . . .109,90  . . . .89,90 Kč
Králičí hřbet bez kosti  . . . .199,90  . . .159,90 Kč

* * * N O V I N K A * * *
Uherská klobása ......................189,90 Kč
Koňská klobása ..........................89,90 Kč
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INZERCE

16 www.praha11.cz

Zrealizujeme 
vaše sny

■ Rekonstrukce bytů
■ Koupelen
■ Bytových jader

■ Kompletní servis

■ Projekt

■ Stavební povolení

■ Dozor

■ Kolaudace

Dále nabízíme

■ Kuchyňské linky
■ Vestavěné skříně
■ Dveře
■ Podlahy

■ Grafický návrh
■ Cenová kalkulace
■ Zaměření
■ Poradenství
■ Doprava
■ Montáž

BYTOVÁ JÁDRA

Praha 4, Křejpského 1523
Praha 8, Lešenská 535/7

tel.: 272 657 912
praha@panelreko.cz
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