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TÉMA

Pojďte se s námi ohlédnout za letošní 
Soutěží – Regenerace Jižního Města

Loňského nultého zkušebního ročníku se zú-
častnilo 20 vlastníků bytových panelových do-
mů, do letošního ročníku se přihlásilo již 39 sub -
jektů. Ze soutěže byly vyloučeny pouze domy,
které jsou ve vlastnictví obce. Zúčastnit se
mohli všichni vlastníci domů, kteří zrekonstru-
ovali minimálně fasády.  Devítičlenná odborná
hodnotící komise složená ze zástupců měst-
ské části Praha 11 a architektů vybírala vítěze
podle důležitých kritérií. Hodnotila se kvalita
stavebního provedení regenerace, architekto-
nické vyznění celého díla a dále regenerace
jednotlivých částí objektů, např. oken, vstupů
či lodžií, úprava předzahrádek, ale také zacho-
vání otvorů ve fasádě pro hnízdění rorýsů.

Vítěze soutěže vyhlásilo podle doporučení
hodnotící komise na svém červnovém zasedá-
ní Zastupitelstvo městské části Praha 11. De-
set nejlepších účastníků soutěže bylo odmě-
něno finanční částkou v celkové výši 1 mil. Kč
formou darovací smlouvy, za 1. místo byla udě-
lena odměna 350 tis. Kč, za 2. místo 200 tis.

Kč, za 3. místo 100 tis. Kč a za 4.–10. místo
odměna 50 tis. Kč. Slavnostní předání šeků
výhercům se uskutečnilo na závěrečném Dnu
Prahy 11 v neděli 20. září v Centrálním parku
u stanice metra Opatov. Ocenění jednotlivým
výhercům předal starosta naší městské části
Dalibor Mlejnský. Dary do Soutěže – Regene-
race Jižního Města jsou čerpány z Fondu pod-
pory regenerace městské části Praha 11, kte-
rý slouží také k poskytování vratných finanč-
ních výpomocí (půjček) a nevratných finanč-
ních výpomocí (příspěvků). Nad rámec této
oficiální části soutěže mohli obyvatelé Jižního
Města hlasovat v inter netové anketě na we-
bu městské části a zvolit tak „Panelákovou
Miss Sympatie 2009“. Tou se stal objekt Ja-
šíkova 1532–1534. Výsledky obou ročníků

soutěže, přehled všech přihlášených subjek-
tů, podrobná pravidla soutěže a složení hod-
notících komisí najdete na našich webových
stránkách www.praha11.cz v sekci Jižní Měs-
to/Regenerace Jižního Města/Soutěž – Rege-
nerace JM. Městská část Praha 11 počítá i do
budoucna s dalším ročníkem této soutěže.
Jde totiž o velmi dobrou možnost, jak podpo-
řit v naší městské části snahu vlastníků byto-
vých domů co nejlépe regenerovat a pečovat
o svůj dům. red
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ,
s odletem horkovzdušných balonů skončily
i slavnosti třiatřicátých narozenin Jižního
Města – 11 dnů Prahy 11. Věřím, že si v prů -
běhu oslav přišel na své opravdu každý, od
seniorů až po děti, sportovci, milovníci knih,
přírody i dob rého piva… V tomto čísle se
ještě naposledy ve stručnosti za oslavami
„Kristových let“ Jižního Města ohlédneme
v naší foto galerii. Děkuji všem, kteří se na
oslavách podíleli, kteří se jich zúčastnili nebo

se přišli alespoň na některý z tematických
dnů podívat. 

V tomto vydání Klíče můžete najít také
první článek seriálu o územním plánování.
Proč právě toto téma? Otázky na výstavbu
a územní plánování jsou totiž jedny
z nejčastějších, které „míří“ směrem k našemu
úřadu. Jedná se o téma, které zajímá téměř
každého a zároveň o téma, které je pro větši-
nu laiků poměrně nepřehledné. A tak se
v tomto a několika následujících vydáních Klí-
če kolegové z odboru územního rozvoje poku-
sí stručně vysvětlit „co to je“ územní plán, ja-
ké je postavení městské části při jeho pořizo-
vání a dalších  řízeních ve výstavbě, jaký je na-
příklad rozdíl mezi změnou a úpravou územní-
ho plánu a podobně. Pokud budete mít k to-
muto tématu jakékoliv dotazy, můžete je po-
sílat do naší redakce časopisu Klíč.

Rád bych vás také upozornil na článek, kte-
rý dokládá perfektní a profesionální práci stráž-
níků Obvodního ředitelství městské policie Pra-
ha 11. O tom, že v oblasti bezpečnosti má na-
še městská část opravdu dobré jméno, svědčí
i to, že jsme byli přizváni na Prague Fire and Se-
curity days – prestižní přehlídku nejnovějších
trendů v oboru protipožární a zabezpečovací
techniky, která se konala pod záštitou Minister-
stva vnitra, Městské policie Praha a Magistrátu
hl. m. Prahy, abychom prezentovali náš kame-
rový systém a dohledové centrum. Pozitivní
ohlasy směřovaly nejen směrem k výsledkům
tohoto projektu, ale i k dalším aktivitám, které
v rámci projektu Bezpečné
Jižní Město naše městská
část dělá a při pra vuje.
Váš Dalibor Mlejnský,
starosta 

Slovo 
starosty

KAŽDÉMU Z NÁS JDE O TO, ABY VZHLED PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJE, VYPADALY CO
NEJLÉPE. PO LOŇSKÉM ÚSPĚŠNÉM ROČNÍKU SOUTĚŽE O NEJLÉPE ZREGENEROVANÝ
PANELOVÝ DŮM SE MĚSTSKÁ ČÁST ROZHODLA VYHLÁSIT PRVNÍ OFICIÁLNÍ ROČNÍK. CÍ-
LEM TOHOTO PROJEKTU JE VÝBĚR, OHODNOCENÍ A OCENĚNÍ KVALITNĚ ODVEDENÉ PRÁ-
CE PŘI REGENERACI BYTOVÝCH PANELOVÝCH DOMŮ NA JIŽNÍM MĚSTĚ. 

1. místo
Bytové družstvo Jarníkova 1893–1895    
2. místo
Bytové družstvo Novomeského 690–692  
3. místo
Bytové družstvo Kupeckého, družstvo  
4.–10. místo
Společenství vlastníků jednotek Konstanti-
nova 1481 a 1482, Společenství Hviezdo-
slavova 512, 513, Praha 4, Bytové druž-
stvo Bohúňova 1342–1344, Pětačtyřicítka-
družstvo vlastníků a nájemců domu, Bytové
družstvo Dubnova, Společenství vlastníků
jednotek Plickova 569/7–570/5, Společen-
ství vlastníků jednotek Kropáčkova 557

Vítězové 
soutěže se starostou 
Mlejnským a radním Pešákem. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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RADARY V ULICÍCH. Řidiči si jistě všimli, že v ulicích Jižního Měs-
ta přibylo v poslední době mnoho nových radarů, které hlídají do-
držování rychlostních limitů. Radary jsou umístěny na exponova-
ných místech a v blí zko sti škol, jako například tento ve Výstavní
ulici, kde je rychlostní limit dokonce 30 km/h a řidiči 
jej v minulosti často nerespektovali.

SPORTOVNÍ DEN. 
Na hřišti ve Volkovově ulici bylo v půli září rušno. 

TJ JM Chodov tady pořádala ve spolupráci se ZŠ a MŠ Chodov
v rámci 11 Dnů Prahy 11 sportovní dopoledne. Běh přes barevné

překážky na čas byl, jak je vidět, jednou z nejoblíbenějších disciplín. 

JIŽNÍ MĚSTO HEZČÍ. V těchto dnech se na různých místech Jižního
Města provádí další etapa odstraňování starých betonových prvků,
jež zde byly instalovány v době minulého režimu, která má zkultivo-
vat životní prostředí na sídlištích. Náš objektiv zachytil 
práce v Láskově ulici v polovině září.

LÉTO JE ZA NÁMI. 
Také letošní labutí mláďata od Milíčovských 
rybníků již odrostla. Hrdě mávají svými křídly a zvažují, 
kam se na sklonku sezony vydají do zahraničí. Příjemné prostředí
u Milíčovského rybníku, Kančíku, Homolky i Vrahu je však, doufej-
me, zase včas přiměje k návratu. 

DIAMANTOVÁ SVATBA. 
V červenci oslavili krásné
jubileum manželé Růžena
a Jaromír Brandýsovi.
Slavnostní obřad k jubileu
se uskutečnil 5. září na
Chodovské tvrzi.
Blahopřejeme!

STOPÁTÉ. 
Neuvěřitelné 105. naro-
zeniny oslavila v Domě

seniorů Donovalská paní
Ludmila Schlemmerová.
Popřát ji přišel starosta
Prahy 11 Dalibor Mlejn-
ský a starosta Prahy 7

Marek Ječmének.
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V uplynulých dvou týdnech byly v obytných
zónách Horní Roztyly a Horní Kunratice pro-
vedeny úpravy dopravního značení kvůli opti-
malizaci počtu parkovacích míst. Tyto úpravy
vzešly z vyhodnocení ročního provozu pilot-
ních projektů obytných zón a také z podnětů
občanů, se kterými se zástupci městské čás-
ti v čele se starostou Daliborem Mlejnským,
projektanti dopravního značení, zástupci Poli-
cie ČR i složek IZS a Jihoměstské parkovací,
a. s., sešli několikrát na besedách a místních
šetřeních. Výsledkem této spolupráce bylo

navýšení parkovacích míst o 24 a v druhém
případě o 15 stání. Rovněž byly obnoveny
červené plochy na místech původních přecho-
dů pro chodce, aby byla zdůrazněna místa se
zvýšeným pohybem chodců. Byť tato úprava
není předepsaným dopravním značením, urči-
tě přispěje ke zvýšení bezpečnosti v obytných
zónách. red

Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové 21. 10.
Bachova–Mikulova 6. 10.
Blažimská–Klapálkova 20. 10.
Brandlova (za Startem) 13. 10., 26. 10.
Brodského 1671 13. 10.
Doubravická–Jažlovická 7. 10.
Hlavatého–Mejstříkova 14. 10., 29. 10.
Hněvkovského 1374 6. 10.
Chomutovická 7. 10.
Konstantinova–Metodějova 14. 10.
Kosmická–Anny Drabíkové 29. 10.
Kryštofova–Kazimírova 20. 10.
Křejpského 1514 7. 10., 21. 10.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 20. 10.

Majerského–Samohelova 26. 10.
Matúškova (u Blankytu) 20. 10.
Metodějova (parkoviště) 29. 10.
Michnova–Podjavorinské 13. 10.
Mnichovická–Tatarkova 7. 10., 21. 10.
Modletická–Ke Škole 14. 10.
Mokrá–Zimákova 6. 10.
Plickova 880 14. 10.
Radimovická 1424 (parkoviště) 29. 10.
Rujanská–Donovalská (u TS) 13. 10.
Schulhoffova 794 29. 10.
Stachova–V Hájích 6. 10.
Štichova 640 (parkoviště) 21. 10.
Tererova (u ZŠ) 21. 10.
Valentova (parkoviště proti č. p. 1737) 13. 10.

Ženíškova–Květnového vítězství 20. 10.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 12. 10.
Gregorova–Hrudičkova 12. 10.
Hráského–Šustova 5. 10.
Hrdličkova–Blatenská 12. 10., 26. 10.
K Dubu 5. 10.
Krejnická za OC Chrpa (chodník) 26. 10.
Láskova–Malenická 5. 10.
Lažanského 5. 10.
Nechvílova 1826–29 19. 10.
Petýrkova 1953 26. 10.
Pod Vodojemem 5. 10.
U Nové dálnice 19. 10.
Vojtíškova (za prodejnou potravin) 19. 10.

INFORMACE ÚMČ

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

přistaveny ve stanovený den nejpozději do
14.00 hod. a jejich odvoz bude zajištěn následu-
jící den s tím, že v případě přeplněnosti kontej-
neru 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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Naše městská část si vždy vážila občanů, kte-
ří svou prací a výkony přispívají ke zkvalitnění
života na Jižním Městě nebo úspěšně repre-
zentují Prahu 11 na poli sportovním, umělec-
kém či v jiných odvětvích. Úvod 26. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 11, které se konalo
15. září, byl toho důkazem. Při slavnostním
aktu starosta Dalibor Mlejnský předal oceně-
ní a poděkoval za výbornou práci i repre zen -
taci těmto občanům a týmům: Dagmar Ole-

šovské za trenérskou práci v oddílu moderní
gymnastiky v TJ Jižní Město Chodov; Lee Es-
serové za mnohé domácí i mezinárodní úspě-
chy v dirigentských soutěžích sborového zpě-
vu a výuku na ZUŠ Křtinská; Vladimíru Kun-
covi za trenérskou práci ve fotbalovém oddí-
le TJ Jižní Město Chodov; Ivanu Veselému za
trenérskou práci v oddíle volejbalu TJ Jižní
Město Chodov; Lukáši Vejvarovi za výbornou
reprezentaci v re publikových i me zi ná rodních

tenisových soutěžích;
Martině Illichové za
zisk titulu Akademické
mistryně ČR v moder -
ní gymnastice; hráč-
kám florbalového od-
dílu Herbadent Ti-
gers Sportovní Jižní
Město za vítězství
v srpnovém největším
evropském florbalo-
vém turnaji v Praze
v kategorii elite; žá-
kům z 3. odd. školní
družiny ZŠ Donoval-
ská za iniciativu a úklid
dětského hřiště a vy -
ma lování betonových
stěn nedaleko školy;

děvčatům z ta neční skupiny ATS Domino za
vynikající reprezentaci a zisk titulu mistryň Ev-
ropy na zářijové taneční soutěži v Bratislavě.

Zasedání zastupitelstva se zúčastnil
i senátor Karel Schwarzenberg. Toho pozval
starosta Mlejnský, aby vysvětlil své výroky na
adresu městské části Praha 11, jež v červnu
pronesl pro ČTK v souvislosti s ukončením čin-
nosti azylového domu v objektu v Donovalské
ulici a zřízením nového detašovaného praco-
viště mateřské školky. red

Na zastupitelstvu se oceňovalo

V obytných zónách se upravovalo dopravní značení

Na místa 
s častým pohybem chodců bude upozorňo-

vat značení i v Láskově ulici. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Senátor 
Karel Schwarzenberg na 

zasedání zastupitelstva. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Starosta Mlejnský předává ocenění hráčkám florbalového oddílu
Herbadent Tigers Sportovní Jižní Město. 
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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AKTUALITY
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Přibude další
víceúčelové hřiště
Stará a nevyužívaná asfaltová plocha mezi
ulicemi Jažlovickou a Bohúňovou bude v době
od začátku září do konce listopadu letošního
roku upravena na víceúčelové hřiště s umělou
trávou. Po dokončení bude nové hřiště slou-
žit obyvatelům Jižního Města především na
volejbal, tenis a házenou. Nebude chybět ani
relaxační část se stoly pro stolní tenis
a posilovna s několika posilovacími stroji. Hřiš-
tě dostane rovněž oplocení a protihlukovou
stěnu a stávající zeleň doplní výsadba dalších
stromů. red

„Pořádně se opřít dlaní ruky
s roztaženými prsty mezi kostky,
krabice, hranoly a kvádry. Pomo-
ci životu, aby neprotekl mezi prs-
ty, ale aby mezi nimi dynamicky
proudil, pulzoval, vstupoval do
jejich buněk, žil a svalů nesených
skeletem stavby. Zdvižený palec,
signál v městské krajině, ozna-
muje: tady je centrum dění, tady
je místo hledání identity města
v jeho rozmanitosti a pohybu,
v jeho funkci, v jeho životě. Tady
je místo napětí, místo ruchu
a klidu. Tady je místo proudění
i nicnedělání, místo pro konzum
těla i ducha.“ To je ideový postulát bakalářské
práce mladého architekta Juráše Lasovského
z Fakulty umění a architektury v Liberci pro
dostavbu lokálního centra Háje na Jižním
Městě.

„Na jednotlivé funkce členěné sídliště je ja-
ko motor rozložený na součástky. V roz lo že -
ném stavu nefunguje,“ říká architekt Lasov-
ský. Proto je nezbytné vrstvení a prolínání
funkcí v jakémsi „sendviči“, který nebude pou-
ze obchodním centrem, ale také víceetážo-
vým mnohofunkčním obytným okrskem. Měl
by být něčím víc než kulisou, kudy život pro-

teče. Prostředím, s nímž se jeho obyvatelé
ztotožní. Víceúčelové centrum by mělo být ja-
kýmsi „prapravnukem“ gotického domu, nabí-
zejícího v podloubí krám se zbožím, zhotove-
ným v zadní dílně a bydlením ve vyšších po-
dlažích.

Vrstvení a prolínání funkcí v návrhu má zá-
klad v kapacitní hromadné dopravě v nižších
etážích centra vedle skladových ploch
a odstavných stání automobilů. Pohyblivé
chodníky a eskalátory vyústí nad palubu, kde
se člověk chráněn před hektickou dopravou
pohybuje pěšky v rozmanitých prostorách

a tvarech architektury s nabídkou
nepřetržitých možností pro ruch,
klid i pohodu: malá náměstí, ob-
časná tržiště (ráno trh, odpoled-
ne hřiště, večer koncert) široké
a úzké chodníky, podloubí, místa
pro občanské i soukromé slav-
nosti, pro setkávání sousedů,
prezentaci firem, pro dětské hry.
Místo tu najdou knihovny, bazén,
kluziště, specializované tělocvič-
ny. Budou tady všechny formy
obchodu: malé prodejny s pro -
dejem přes pult i super market,
bistra, kavárny, restaurace. A ta -
ké bydlení v mnoha formách a ve -

likostech – s terasami a výhledem do krajiny
i do ruchu na „pěší zóně“.

Dostavět Háje formou hranolů, kvádrů
a desek by bylo krajně nesoučasné. Proto je
návrh centrálního obvodu Háje formován do
organických tvarů uložených mezi ortogonali-
tu a krabicovitost současného zastavění zce-
la novým pojetím vytváření dominanty
v městské krajině. Oblé, organické tvary sta-
veb se mohou stát významným fenoménem
podávajícím pomocnou ruku přestavbě sídliš-
tě v město.

Michal Achremenko, Juráš Lasovský

Jak by mohla vypadat nová podoba Hájů 

V první polovině října se můžete těšit na
reportáže:

■ 11 Dnů Prahy 11 – Den bezpečnosti.
■ 11 Dnů Prahy 11 – Den školství & Den

knihovny. 
■ 11 Dnů Prahy 11 – Den seniorů.
■ 11 Dnů Prahy 11 – Chodovská pouť.
■ 11 Dnů Prahy 11 – Balonstory.
■ Občané se ptají, starosta odpovídá.
■ Slavnostní otevření minigolfového hřiště.
■ Týden otevřených dveří v KC Zahrada.
■ Exhibice ve stolním tenise.
■ „Léto končí, škola začíná“ v ZŠ Pošep-

ného nám.

Televizní Aktuál ve vysílání

Možná podoba Hájů očima architekta
J. Lasovského. 

REPROFOTO

I v novém školním roce je pro občany Prahy
11 v SISI centru v ul. Ledvinova 2 k dispozici
sociálně-právní a psychologické poradenství. 

Nově je poradna SISI otevřena hned tři
dny v týdnu: út 10–18 hod. sociální poraden-
ství, čt 13–20 hod. sociální a psychologické

poradenství, pá 12–15 hod. sociálně-právní
poradenství. Služby jsou bezplatné pro ob-
čany Prahy 11. Do poradny se můžete
i objednat na tel.: 800 212 218. 

Poradna školám nabízí rovněž službu ex-
terního školního psychologa. 

Poradna SISI nově třikrát týdně

Před více než dvěma lety si MČ Praha 11 ne-
chala zpracovat Generel zdravotnictví, který
měl přinést odpověď na řadu otázek. Jak na-
stavit strategii rozvoje zdravotnictví v čase,
kvalitě, dostupnosti a ekonomice s přihléd -
nutím k měnící se poptávce po zdravotních
službách v souvislosti s demografickým vývo-
jem. Klíčovou otázkou bylo i řešení polikliniky
v Opatovské ulici, které si, vzhledem k velmi
špatnému stavu objektu a potřeby jeho zka-
pacitnění, vyžádá investici mnoha desítek mi-
lionů korun.

Nakonec byl vybrán model, kdy městská
část pronajme polikliniky v Šustově a Opa tov -

ské ulici a převede
tak především od-
bornou a ekono -
mickou stránku
provozování zdra-
votní péče profesi-
onální organizaci.

V další fázi bylo
velmi pečlivě defi-
nováno množství

požadavků, směřujících k zajištění důsledné
kontroly všech uvažovaných kroků včetně no-
vých smluv a dalších postupů souvisejících
s přípravou a průběhem celého projektu, které
sloužily jako podklad pro vypsání soutěže. Dů-
raz byl kladen i na zachování kontinuity posky-
tování zdravotnických služeb a na zachování je-
jich kvality a dostupnosti. V následném výběro-
vém řízení byla po splnění všech požadavků vy-
brána firma Medifin s. r. o., jež má mnoho zku-
šeností s podobnými projekty, které byly ús-
pěšně realizovány v Praze 5 a 10.

V současnosti probíhá poslední etapa napl-
ňování organizačních, právních a dalších kroků
před podepsáním nájemní smlouvy se společ-
ností Medifin na zkušební dobu šesti měsíců.
Pokud po této době budou obě smluvní stra-
ny spokojeny s realizací projektu, dojde k uza-
vření smlouvy na dobu 25 let. Vedení městské
části si stanovilo jako nejvyšší prioritu zacho-
vání a postupné zvyšování nabídky a kvality
zdravotní péče, vytvoření co nejlepších podmí-
nek pro práci zdravotníků a spokojenost paci-
entů na území Jižního Města. Jan Meixner

Městská část pronajímá své polikliniky
profesionálním provozovatelům zdravotní péče

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Slovo starosty
Dostavba protihlukového valu
Vážení spoluobčané, městská část Praha-Újezd
se neúspěšně účastnila 2. výzvy Operačního
programu Praha – Konkurenceschopnost v ob -
lasti podpory – Revitalizace a ochra na území.
V této výzvě jsme žádali o poskyt nutí finanč-
ních prostředků na dostavbu I. etapy zemní-
ho ochranného valu (ZOV).

Projekt Studie proveditelnosti byl zpraco-
ván odbornou firmou. Oslovili jsme všechna
SVJ v sídelní části viladomů Kateřinky, aby se
zapojila do projektu jako partneři. Oslovení vy-
slyšelo jen SVJ Pastevců 490 a 470 a také
Baby-Care Studio, s. r. o., Formanská 296.
Tímto bych jim rád ještě jednou poděkoval za
podporu projektu. 

Hodnotící komise předložila dne 8. 9. 2009
zpracované a bodově ohodnocené projekty
Radě hl. m. Prahy ke schválení.  Městská část
se s odevzdaným projektem umístila se 48 bo-
dy na 15. místě. K úspěšnému získání finanč-
ních prostředků na dostavbu I. etapy ZOV spo-
čívající ve výstavbě protihlukové stěny o délce
475 m na koruně valu bylo potřeba získat mi-
nimálně 50 bodů. Jedno místo dělilo měst-
skou část od získání důležitých prostředků.

Instalace bezpečnostních kamer
Městská část požádala Odbor krizového ří-

zení Magistrátu hl. m. Prahy o umístění digi-
tálních kamer. Dvě kamery budou instalovány
do konce letošního roku, a to v prostoru ulic
Formanská–Kateřinské náměstí  a na objektu

č. p. 410/21 v Proutěné ulici. Kamery budou
monitorovat veřejná prostranství a záznamy
se budou uchovávat na centrále Městské po-
licie HMP. Strážníci MP budou záběry vyhod-
nocovat jen v případě nahlášení páchání trest-
né činnosti. Smyslem umístění kamerového
systému rozhodně není monitorovat soukro-
mí místních obyvatel.

Cyklistická stezka
Milovníci cyklistické dopravy jistě uvítají

dobudovanou novou část mlatové cyklistické
trasy A 216, která vede od Milíčovského ryb-
níku jihovýchodním směrem přes Milíčovský
les a ústí na ulici Josefa Bíbrdlíka. Celková dél-
ka cyklistické trasy je 840 m a byla zrealizo-
vána Lesy hl. m. Prahy za 600 tisíc Kč. Pro-
středky byly investovány z rozpočtu městské
části v časovém období dvou let.

Václav Drahorád, starosta

Znáte cyklotrasu
Greenways  Praha–Vídeň?
Přes městskou část Praha-Újezd vede cyklo -
trasa  Greenways Praha–Vídeň.  Je to dálková
cyklistická trasa, na kterou v rámci projektu na-
vazuje řada dalších stezek a tras pro cyklisty
a pěší. Cyklotrasa je na českém území dlouhá
350 km a prolíná se na ní historie i příroda, po-
znáte okolí Prahy, krásu jižních Čech i vinař ské
oblasti jižní Moravy. Projedete husitským Tá-
borem, městem památek Jindřichovým Hrad-
cem, Českou Kanadou s hradem Landštejnem,
náměstím Slavonic nebo Národním parkem
Podyjí. Po vinných sklípcích můžete zhlédnout
mikulovské náměstí a přes hraniční přechod ve
Valticích se octnete v Rakousku. Pokračujete
po rakouské cyklostezce Weinviertelweg, ze
které se napojíte na Leiserbergweg do Ernst-
brunnu a potom se touto stezkou dostanete
kopcovitým terénem do Stockerau. Volně na-
vážete na Dunajskou stezku, která vás dove-
de po obou březích Dunaje do Vídně.

Cyklotrasa Greenways Praha–Vídeň začíná
na Praze 13 v Centrálním parku. Následně po-
kračuje do Prokopského údolí přes Barrandov-
ský most a pak podél Kunratického potoka
přes Kunratický les na Chodov, kde vás stezka
vyvede Újezdem a Kateřinkami směrem na
Průhonice a tam opouští hlavní město. Nový
infopanel byl na počátku září osazen také
v městské části Praha-Újezd, na náměstí před
restaurací U Srbů.

Pavel Staněk, odbor investiční

Kontejnery na nadměrný
komunální odpad
Kontejnery na nadměrný komunální odpad
(VOK) budou přistaveny v termínu od pátku
16. října do pondělí 19. října na tato místa: 

Kateřinky – křižovatka ulic Vodnická a Na
Křtině, ulice Proutěná u novinového stánku,
ulice Ke Smrčině u č. p. 296, křižovatka ulic
Vodnická a Krajanská a křižovatka ulic Pastev-
ců a Remízková.

Újezd – ulice Formanská u č. p. 63, ulice 
K Motelu u č. p. 7, ulice Ke Mlýnu u č. p. 114
a ulice K Sukovu u č. p. 27. 

Kontejnery budou zavezeny vždy v pátek
do 13.00 hodin a odvezeny v pondělí dopo-
ledne. Pro občany Újezdu je nejbližší sběrný
dvůr v Praze 4-Spořilov, ulice Zakrytá, tel.:
272 764 058. Pavla Pitrmanová

Zastupitelstvo dne 8. 9. 2009
SCHVÁLILO:
● Plnění rozpočtu za I. pololetí 2009

a úpravy rozpočtu k 09/2009.
● Uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene s firmou PREdistribuce, a. s., k parc.
č. 325/1.

NESCHVÁLILO:

● Prodej části pozemků parc. č. 235/10
a 235/43.

● Prodej pozemků parc. č. 265/389
a 265/413.

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

Pohled na nedostavěný zemní ochranný
val. FOTO: PAVEL STANĚK

Nová cyklistická stezka již slouží. 
FOTO: PAVEL STANĚK

Na tomto místě budou instalovány kame-
ry.  FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD

Nový infopanel před 
restaurací U Srbů. FOTO: PAVEL STANĚK
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ŠKOLSTVÍ
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ZŠ CAMPANUS NABÍZÍ 
pronájem nebytových prostor 66, 4 m2 (dvě
místnosti vč. příslušenství), zvláštní vchod,
bezbariérový přístup. Škola se nachází
v blízkosti metra Chodov, Praha 4.

Podzimní burza je tady! 
Mateřská škola Křejpského 1503 pořádá
burzu podzimního a zimního oblečení
a sportovních potřeb. Přijímáme pouze vě-
ci čisté a zachovalé, letní věci nepřijímáme.
Příjem věcí: 12. 10., 13–17 hod., prodej:
13.–14. 10., 13–17 hod., výdej věcí: 15. 10.,
15–17 hod. 

Za letošní rok až k 1. září se naší městské
části podařilo navýšit kapacitu mateřských
škol o 292 nových míst a další budou násle-
dovat v lednu roku příštího. To je jistě potě-
šitelný fakt pro rodiče žijící na Jižním Městě.
Školství, výchova dětí a mládeže je totiž jed-
nou z priorit vedení radnice, což je deklarová-
no i v programovém prohlášení od začátku
funkčního období. A závazky v této oblasti se
daří plnit. To nezůstalo nepovšimnuto i na
magistrátu, proto primátor hl. m. Prahy Pa-
vel Bém přijal pozvání starosty Dalibora
Mlejnského, aby symbolickým přestřihnutím
pásky slavnostně otevřel nové detašované
pracoviště MŠ Mírového hnutí v Donovalské
ulici. Celý akt se konal 16. září v rámci zábav-

ného odpoledne pro dě-
ti i rodiče v přilehlém
parku u Chodovské tvr-
ze. 

„Jižní Město je mladá
městská část a z minu -
losti zdědila nevzhledná
panelová sídliště. Velmi
oceňuji úsilí, kterým pan
starosta, potažmo ve-
dení radnice přispívají 
k proměně Prahy 11
v mo derní městskou
část příjemnou pro byd-
lení a vy žití ve volném
čase,“ řekl primátor
Bém. A do dal: „Měl jsem
možnost si prohlédnout

i novou školku v Dono valské ulici a mé dojmy
jsou velmi pozitivní. Myslím, že v době dneš-
ního babyboomu občané na Jižním Městě ur-
čitě ocení rozšiřování kapacit mateřských
škol.“ Po slavnostním přestřižení pásky
a prohlídce nové školky, které se zúčastnili
i poslanec, pražský a jihoměstský radní Jiří Ja-
neček, místostarostové Jan Meixner a Eva
Štampachová a mnoho dalších hostů, se pri-
mátor a starosta ujali křtu nového minigolfo-
vého hřiště v parku u Chodovské tvrze. Primá-
tor Bém pokřtil první jamku šampaňským
a starosta Mlejnský uskutečnil první odpal na
první jamce, čímž otevřeli nový prvek chodov-
ského parku pro veřejnost.

Daniel Potocký

Rok se sešel s rokem a Základní škola Men-
delova připravila se začátkem školního roku
pro všechny děti z mateřských škol sportov-
ně zábavné dopoledne, které má už tradiční
název Mendelánkování. A tak v pátek 18. zá-
ří už od rána proudily do areálu školy spořá-

dané skupinky kluků a holčiček, kteří si přišli
zasportovat, užít si legraci a také se něco za-
jímavého dozvědět. 

Ve venkovním areálu školy bylo pro děti
připraveno nespočet sportovních disciplín.
Skok do dálky, trampolína, zábavné soutěže

a přetahování, při kterém si děti
užily spoustu legrace. Samozřej-
mě nechyběl oblíbený nafukova-
cí hrad. Kdo měl žízeň, osvěžil se
u stánku s pitím. Aby celé dopo-
ledne pro nejmenší hladce probí-
halo, pomáhali s celou akcí žáci
z druhého stupně z Mendelky,
kteří byli k nepřehlédnutí ve
svých oranžových školních trič-
kách. Pro děti byla připravena
prohlídka vozu záchranné služby
a mohly se také zeptat na zají-
mavosti práce záchranářů
a policistů. 

Co dodat na závěr, spokojené
děti, hezké podzimní počasí a le -
gra ce, letošní Mendelánkování se
opět vydařilo! Dana Foučková

Primátor si prohlédl novou školku 
a pokřtil minigolfové hřiště

Zábavnému dopoledni
v Mendelce počasí přálo

Holčičky 
ukázaly, že jsou ve skoku do dálky 
stejně dobré jako kluci. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

U trampolíny pomáhala 
oranžová trička z druhého stupně. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Křest minigolfového hřiště 
v parku u Chodovské tvrze. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Starosta Mlejnský a primátor Bém přestřihávají pásku u nové
školky v Donovalské ulici. 
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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V rámci oslav narozenin Jižního Města se 
14. zá ří uskutečnilo v koncertním sále Cho-
dovské tvrze slavnostní vyhlášení výsledků
a vítězů již VII. ročníku literární soutěže
O zlatý klíč. Soutěž byla vypsána na téma Ve-
černí Jižní Město pro tři věkové kategorie
a volný žánr. Odborná porota zhodnotila
všech 29 příspěvků, které byly do sedmého
ročníku literární soutěže městské části Praha
11 poslány, a shodla se na tomto hodnocení:

Kategorie do 12 let
1. cena Michaela Wohlmuthová, báseň Ve-

černí Jižní Město.
2. cena Natálie Novotná, Večerní Jižní

Město.
3. cena Michaela Šmídlová, báseň Večerní

Jižní Město, Filip Kejha, Západ slunce a Jiří
Slavík, báseň Večerní Jižní Město.

Čestné uznání udělila příspěvkům Mirka
Navrátila (báseň Večerní
Jižní Město) a Heleny Háj-
kové (Skřítkovská truhla
aneb Jižní Město v noci).

Kategorie 12–18 let
1. cena Tomáš Dulaj,

Večerní Jižní Město,
Proč?

2. cena Marie Černá,
Pravý domov.

3. cena Zuzana Sníž-
ková, Večerní Jižní Město,
Helena Víchová, Večerní
Jižní Město.

Kategorie nad 18 let
1. cena Linda Hroníko-

vá, Hvězda z Jižního Měs-
ta.

2. cena Klára Bílá, Na střeše paneláko-
vejch vášní, Blanka Čapková, Ušák.

3. cena Michal Kovařík, Oidipus 1968.
Čestné uznání udělila příspěvkům Zdeňky

Jurenkové (Uspávání chlapečka) a Delicii Ner-
kové – vlastním jménem Jaroslava Novotná
(Velín, blázinec a psice).

Vítězné práce budou zveřejněny na inter-
netových stránkách www.praha11.cz. red

Před rokem jsme v Klíči psali o Aleně a Jaroslavu
Klempířových. Cílem jejich cest je pokaždé kou-
zelný polární svět, nebo chcete-li země mizející-
ho ledu – Grónsko. Stejně tak se jmenuje
i výstava, která se od 14. října uskuteční
v prostorech Zahrady, moderního kulturního
centra na Jižním Městě. Výstava bude spojena
s řadou doprovodných akcí, které začnou přímo
v den vernisáže. Já jsem se měla možnost set-
kat s manželi Klempířovými již ve fázi příprav té-
to polární výstavy a zeptat se jich na pár věcí.

Na co se návštěvníci Zahrady na vaší vý-
stavě Grónsko, země mizejícího ledu mo-
hou těšit?

Slavnostní zahájení se uskuteč-
ní 14. října od 18 hodin v Zahradě,
a ještě tentýž den budou v okolí
Zahrady připraveny jízdy se psím
spřežením vedené nejlepší českou
musherkou  Janou Henychovou. Vý -
stava potrvá od 15. října do 15. li-
stopadu.

Výstava bude určitě spojena
s řadou doprovodných akcí,
zmíníte nějaké?

Po celou dobu budou probíhat
besedy, které jsou určeny pro žá-
ky základních a středních škol, pro

vysoké školy, pro
veřejnost. Ty by
měly návštěvníky
seznámit s Grón -
skem, zemí dosud neznámou
a v současnosti snad nejvíce
dotčenou změnami klimatu na
Zemi. 

Ještě poslední otázku, proč
děláte výstavu právě letos
na podzim?

Asi to málokdo bude vědět,
ale rok 2008/9 byl vyhlášen
Světovou organizací OSN
a UNESCO jako Rok planety
Země a poznávání kulturního
dědictví planety Země.

Jelikož jsme ještě na jaře absolvovali další
grónskou výpravu, přišlo nám dokonalé spojit
vše v jeden celek. A právě výstava v Zahradě
bude výsledek našeho snažení.

Díky za rozhovor a vy čtenáři, pokud máte
rádi daleké krajiny, nenechte si polární měsíc
v Zahradě ujít! Dana Foučková

Vzpomínáte? Jsou to cestovatelé a ne ledajací

Jaroslav Klempíř podrobně zachycuje
všechny své cesty do Grónska na kameru,
přijďte se o tom přesvědčit do KC Zahrada
od 15. října do 15. listopadu.

Další ročník literární soutěže O zlatý klíč zná své vítěze

Místostarosta M. Česal blahopřeje oceněným v kategorii 
do 12 let. FOTO: IVANA GUTHOVÁ

Ocenění v kategorii 12–18 let. 
FOTO: IVANA GUTHOVÁ

Jaroslav Klempíř vypráví. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Suvenýr 
z cest po Grónsku. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2009:
3. 10., 14.00: Sobota pro ženy, pilates, aerobic,
masáže, kosmetika.
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do
2 let, denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let,
po, st odpol.
Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, st do-
poledne.
Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně
v 10.15.
Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.
Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7
let, út 16.45 a 17.30.
Hrajeme a zpíváme si, kroužek pro děti od 3–6
let, zpívání, hraní na hudební nástroje, út 11.45.
Dětský aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, st
odpol.

 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 ŘÍJNU 2009:
1. 10., 10.00 a 14.30: Anifest dětem, projekce. 
1. 10., 20.00: Ozvěny Anifestu: Idioti a andělé,
projekce. 
2. 10., 10.00: Anifest dětem, projekce.
3. 10., 15.00: Strakaté bajky, pohádka.
3. 10., 15.00: Školička animace.
5. 10., 19.00: Sluha dvou pánů, divadlo Amadeus.
6. 10., 17.30: Drum Circle, skupinové bubnování.
7. 10., 10.00 a 14.30: O rackovi a kočce, která
ho naučila létat, pohádka.
8. 10., 20.00: Manželé, křest desky, koncert.
9. 10., 19.00: Smrt Huberta Perny, HaDivadlo Brno.
10. 10., 15.00: Království, pohádka. 
14. 10., 10.00: Kozlík, pohádka.
14. 10., 19.00: Grónsko, země mizejícího ledu,
vernisáž.
15. 10., 19.00: Karel Plíhal, koncert.
16.–18. 10.: Festival her: Deskmánie.
19. 10., 19.00: Sluha dvou pánů, Divadlo Amadeus.
20. 10., 19.00: Příroda Grónska.
20. 10., 20.00: Robert Křesťan a Druhá tráva,
koncert.
21. 10., 10.00: Jak se peče pohádka, pohádka.
21. 10., 19.00: Filmový klub VŠE.
22. 10., 19.00: Jak se objevovalo Grónsko.
22. 10., 20.00: Prague Ska Conspiracy, koncert. 
24. 10., 15.00: Abrakadabra, pohádka.
27. 10., 19.00: Grónsko – země mizejícího ledu.
31. 10., 15.00: Pohádkové nepohádky Josefa
Čapka, pohádka. 
Podoby Jižního Města, fotografie Jiřího Bartoně
a Karla Schebesty (do 14. 10.).

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 ŘÍJNU 2009:
KONCERTY:
8. 10., 19.00: Pavel Fajt. Legenda české alternati-
vy, bubeník Pavel Fajt je znám zejména spoluprací
s Ivou Bittovou nebo z působení v kapelách Dunaj či
Pluto. Jeho hudba se prakticky neustále pohybuje
kdesi na pomezí world music, art-rocku nebo experi-
mentální elektronické hudby. Jedinečný zážitek slibu-
je jeho sólový koncertní program nazvaný Drumtrek.
16. 10., 19.00: Orbis Trio. Toto klavírní trio patří 
k nejvyhledávanějším komorním souborům mladé
generace. O tom, že jsou na vzestupu, svědčí také
to, že v letošním roce vyhráli dvě významné mezi-
národní soutěže (v Itálii a Polsku). Orbis Trio hraje

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: 
Ne 9.30: Bohoslužby. 
Út 19.00: Setkání nad Biblí. 
Po, út 9.00–12.00: Mateřské centrum Pramínek. 
Út, středa 13.00–16.00, čt 13.00–18.00: Občan-
ská poradna. 

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2009: 
4. 10., 9.30: Bohoslužby díkůvzdání a konfirmace. 
18. 10., 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

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

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2009:
1. 10., 19.00: Moderní mystické přístupy ke krizi
civilizace v díle Paula Bruntona, fyziků manželů
Tichoplavových a Petera Russella. Přednáška
doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.
6. 10., 19.00: Propast k propasti volá aneb večer
s mystikou Jana Traulera 2. Přednáší Jan Franti-
šek Tichý, člen sekulárního františkánského řádu.
7. 10., 19.00: Osud a hvězdy v našem životě.
Zjednodušená astrologie a vytvoření osobního ho-
roskopu. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.
8. 10., 19.00: Člověk a láska v denní praxi –
O široké a úzké cestě k Bohu a ke štěstí 2. Před-
náší Ing. Pavel Karpeta.
11. 10., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mant-
ry. Zhudebněné psychologem a terapeutem H.
Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem do-
provází Richard Holický.
13. 10., 18.30: Šrí Annamalai Svámí, vynikající
žák Ramana Maháršiho. Přednáší filozof, jogín,
PhMr. Rudolf Skarnitzl.
14. 10., 19.00: Přemůžeme autizmus? V této se-
zoně bude setkávání rodičů dětí s autizmem věno-
váno především obnově jejich psychických
i fyzických sil. Přednáší prof. RNDr. Anna Strune-
cká, DrSc. se svými pozvanými hosty.
15. 10., 19.00: Nové tendence a změny
v transformaci lidstva 2. Přednáší Mgr. Alžběta
Šorfová Kalousková.
16. 10., 19.00: Zdraví a láska patří k sobě.
O zamyšlení nad kvalitou zdraví ve vztahu k lásce
se pokusí MUDr. Blanka Urbánková, myšlenky bás-
níků recituje Mgr. Alena Ryšanová.
18. 10, 19.00: Potěšte své smysly. Účinkují:  Ale-
na Řezníčková – kytara, Jitka Morávková-Švandová
– mluvené slovo.
20. 10., 19.00: Máme moc vítězit. Přednáší etiko-
terapeutka Zdenka Hoffmanová.
21. 10., 19.00: Prohra vítězky. Osudy Boženy
Němcové. Trojjedinou postavu vytváří autorka
a herečka, emeritní členka moravskoslezského di-
vadla v Ostravě Ludmila Bednářová.

ve složení Petra Vilánková – housle, Petr Malíšek –
violoncello, Stanislav Gallin – klavír. Program: Felix
Mendelssohn-Bartholdy, Josef Suk, Dmitrij Šosta-
kovič. 
20. 10., 19.00: Šansonové setkání. Z cyklu Šan-
son, věc veřejná. Účinkují Rudolf Pellar, Milan Jíra,
Jan Petránek, v alternaci Marta Balejová nebo Filip
Sychra a host pořadu.  
22. 10., 19.00: Zdeněk Vřešťál, Jana Šteflíčková.
Písničkářský večer. Zdeněk Vřešťál je jednou
z nejvýraznějších postav českého folku (Nerez, Ne-
řež, producent alba Jaromíra Nohavici Divné stole-
tí,…). Jeho originální písně doplní host večera – ta-
lentovaná písničkářka Jana Šteflíčková, která je ta-
ké držitelkou významného ocenění z největšího
českého folkového festivalu Zahrada.

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)
Velká galerie: 
1.–25. 10.: Bedřiška Uždilová – obrazy. B. Uždilo-
vá (1954) je malířka ověnčená mnoha zahraničními
prestižními cenami. V letošním roce se stala laure-
átkou mezinárodní ceny Franze Kafky. Je zastoupe-
na v předních galeriích po celém světě. Malba B.
Uždilové vychází z reálných dojmů a prožitků,
z pohledu do netypických částí krajiny, ale také do
lidských tváří, do toho, co tvoří přirozenou část na-
šeho okolí.

Malá galerie: 
1. 10.–1. 11.: Václav Hanuš, Karel Benetka – ob-
razy a grafiky. Zkušení ilustrátoři, malíři a grafici
vystaví průřez svojí autorskou tvorbou
z posledního tvůrčího období. V. Hanuš (1938) se
zaměřuje především na krajinomalbu. Volně realis-
tickou formou nejčastěji zaznamenává pobrdskou
krajinu a Berounsko – jejich včerejší a dnešní tvář.
K. Benetka (1938) vystaví tucet obrazů z modrého
a zlatého období, které doplní několika grafickými
listy. 

Trvalé expozice Muzea Prahy 11:
Tvrz a region v historii: stručně přibližuje starší
i nedávnou minulost městské části Praha 11.
Jižní Město na fotografiích současníků výstavby.

POHÁDKY (vstupné 70/50 Kč)
4. 10., 15.00: O nebojácném Ondrovi, divadlo Cir-
kus Žebřík. 
11. 10., 15.00: O drakovi, Divadýlko z pytlíčku. 
18. 10., 15.00: Starý Celer vypráví, Divadlo dobré
kávy a pan Mlýnek. 
25. 10., 15.00: Medvědí pohádky, divadlo Rolnička. 

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

Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt
16.00.
Pískání na flétnu pro děti od 3 let, po 15.30. 
Hravá montessori školička, montessori program
pro děti 3–7 let, st 9.00–12.00.
Program hravé montessori učení, přirozené
a hravé učení dětí pomocí principů založených na
využití prvků výchovy dětí dle montessori pedago-
giky pro děti od 18 měsíců, út a čt 15.00–17.00,
pá 9.15 a 10.15. 
Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 hod.

Více na http://benjamin.webpark.cz
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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

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

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2009:
Besedy: „Chcete vědět více o…“
I v letošním roce nabízíme besedy na různá téma-
ta z oblasti ekologie, psychologie, rodinných vzta-
hů, výživy, kosmetického poradenství, právní pro-
blematiky,… Konkrétní témata budou upřesněna
na webu. Besedy vždy v pondělí od 10.00 hod.   
Pravidelný program:
Po 9.00–12.30: Otevřená herna pro děti.
Po 10.00: Beseda z cyklu: „Chcete vědět více
o…“
Út 9.00–12.00: Klub Šneček, hravé a tvořivé do-
poledne pro děti od 3 let bez maminky. Pouze pro
přihlášené.

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2009:
3. 10., 9.30–11.30: Průvan v domečku. Aktivní
dopoledne na pobočce DDM JM, Květnového vítěz-
ství. Program: Výtvarná dílna, cvičení nebo vycház-
ka za skřítky.
3. 10., 12.30–17.00: Za pražská humna. Pěší
procházka okrajovými částmi Prahy. Podrobné in-
formace na www.volnycaspraha.cz.
3. 10., 9.00–17.00: Keramická dílna. DDM JM,
Šalounova.
10. 10., 10.00–11.30: Podzim v domečku – tvoři-
vá část. DDM JM, Šalounova.
10. 10., 10.00–11.30: Podzim v domečku – hry
a soutěže. DDM JM, Šalounova.
10. 10., 9.30–11.30: Podzimní burza. Podrobnos-
ti na www.ddmjm.cz.
10. 10., 10.00–12.00: Podzimní vlak. DDM JM,
Šalounova.
10. 10.: Parou do historie – parním vlakem po
Berounsku. Podrobné informace na
www.volnycaspraha.cz.
11. 10., 14.00–16.00: VOSA. Otevřený volejbalo-
vý turnaj. ZŠ Ke Kateřinkám.
16. 10., 9.00–13.00: Rabbit cup. 3. ročník soutě-
že v aerobiku dětí. ZŠ Květnového vítězství 1554.
17. 10., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise.
DDM JM, Šalounova.
17. 10., 9.30–11.30: Dílny babky kořenářky. Vý-
tvarná a přírodovědná dílna. DDM JM, Květnového
vítězství.
17. 10., 10.00–11.30: Taneční lekce se Zuzkou.
Lekce výrazového tance. DDM JM, Květnového ví-
tězství.
29. 10.–30. 10.: Příměstský tábor. DDM JM, Ša-
lounova.

Tábory:
28. 10.–1. 11.: Podzimní tábor turistického oddí-
lu Trilobit.

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
26. 10., 18.00: Absolventské vystoupení taneční
skupiny Švih, divadlo Minor.

ZUŠ J. RŮŽIČKY
26. 10., 18.30: Koncert žáků školy. 

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

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2009:
Téma měsíce: náboženské sekty.
6. 10.: Filmový klub na téma měsíce.
14. 10.: Turnaj ve fotbálku.
15. 10.: Workshop v žonglování.
22. 10.: Workshop v djingu.
27. 10.: Noc v klubu.
Změna programu vyhrazena. 

Více na www.proximasociale.cz

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

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C IPRAVIDELNÉ PROGRAMY V ŘÍJNU 2009: 
na adrese Křesťanské centrum Jižní Město, Modle-
tická 1401:

St 9.00–12.00: Klub maminek, setkání maminek
a cvičeníčko s říkankami pro děti. Probíhá v prosto -
rách Mateřského centra Domeček.
Pá 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní zamyš-
lení, promítání filmů.
Ne 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba pro
všechny generace.
Ne 17.00: Besídka pro děti, program pro děti
předškolní i školní.
Angličtina: úterý 9.00 pro pokročilé 2, úterý 9.00
pro středně pokročilé, úterý 17.00 pro středně po-
kročilé, úterý 19.00 pro mírně pokročilé 2, čtvrtek
9.00 pro mírně pokročilé 1, čtvrtek 17.00 pro za-
čátečníky, čtvrtek 19.00 pro pokročilé 1.

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

Miroslav Pavlík
Korálové zahrady 

Rudého moře
fotografie

5.–30. 10. 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.

Ř Í J E N  2 0 0 9

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Třetí věk – třetí svět
Výstava portrétů starších lidí ze zemí

třetího světa v kontrastu s tvářemi dětí 

Himálajská průvodkyně a fotografka

Radka Tkáčiková
6. až 31. 10. 2009

13. 10., 17.30: Vernisáž a beseda na téma
Třetí věk – stárnout šťastně

PhDr. Olga Walló, překladatelka, 
režisérka a autorka 

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

22. 10., 19.00: Zářivé schody poznání. Duchovní
témata nahlížená z různých úrovní poznání Pravdy
2. Stará a nová spiritualita. Přednáší Petr Dostál.
29. 9., 19.00: Jak předcházet a jak také léčit pří-
rodní cestou onkologická onemocnění pomocí fy-
tofarmak. Přednáší specialista na komplementární
medicínu Petr Kasabov.

Út–ne 15.00: Vesmírná píseň, hudebně obrazová
projekce, tvořená v každém programu vždy novým
spojením 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.

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

Galerie – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA
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

28. 10.–1. 11.: Podzimní taneční tábor (TPS Cas-
siopeia).
29. 10.–30. 10., 8.00–16.00: Příměstský tábor.
DDM JM, Šalounova. 

Více na www.ddmjm.cz

Út 15.30–17.30: Otevřená herna. 
Út 16.00–17.00: Hrátky s angličtinou, pro děti od
3–7 let.
St 9.00–12.30: Otevřená herna.
St 10.00–10.30: Cvičeníčko rodičů a dětí s Mar-
kétou.
Čt 9.00–12.30: Herna pro děti od 0–2 let. 
Čt 10.00–10.30: Cvičeníčko s Míšou, pro děti 1–3
roky.
Pá 9.00–12.30: Otevřená herna. 
Pá 10.00–11.00: Tvořeníčko pro šikulky, s pomo-
cí maminky si děti mohou vyzkoušet různé výtvar-
né techniky. Doporučujeme pracovní zástěrku.
Na první listopadový týden připravujeme podzimní
burzu dětského oblečení, hraček a sportovních po-
třeb. 

Více na www.mc-domecek.cz
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Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA.
Doprava ZDARMA. 
Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092

VZORKOVNA: Šircova 204/8, Praha 9-Třeboradice
(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 A NEBYTOVÝCH PROSTOR

AKCE: Do konce r. 2009 vana + umyvadlo ZDARMA nebo sleva 5 % ze stav. prací
Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malová-
ní, sádrokarton, kuchyňské linky, revizní zprávy. Spolehlivě, rychle, kvalitně. Již přes
250 realizovaných koupelen na Praze 11. Nízká cena. Jádro do 7 dnů od 88 000 Kč

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

NOVĚ: ZÁRUKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 30 MĚSÍCŮ! www.reno.wbs.cz

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, 731 208 823 Praha 11-Chodov, Zakouřilova 142
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz www.auto-vranek.cz

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

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

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

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

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

tel.: 261 263 137
fax: 261 263 138
kreace@kreace.cz

Dílů, přileb, doplňků, rotopedů, pneu a duší i na kočárky – výplety
Metro C – Háje, Kosmická 744 u České spořitelny
Otevřeno: Po–Pá 10.00–12.30, 13.00–18.00 hod.; So: 9.00–12.00 hod.
Tel.: 272 931 689  ● www.kolasara.cz  ● Založeno v r. 1991

AUTHOR bike centrum – KOLA ŠÁRA
SERVIS a PRODEJ kol
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OTEVŘENO:
Po–Pá 14–18 hod. 
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„Ke konci zprávy své o světové válce,“ zapsal
kronikář Jan Pexider, rodák z Vodňan, a od ro-
ku 1918, ve kterém světová válka skončila
a vznikla republika, chodovský učitel, „udávám
něco ze statistiky obce války se týkající: 

Před válkou měla obec 905 obyv. Z tohoto
počtu odebralo se do války 136 mužů. Při prv-
ní výzvě hned z obce odešlo 56 mužů. Do za-
jetí srbského dostalo se 3. V zajetí ruském by-
li 5 (4)“. Za touto částí textu, který celý přepi-
suji pouze s nejnutnějšími úpravami, je vyzna-

čena poznámka, vepsaná na stránce dole. Zní:
„V zajetí ruském bylo celkem 7 mužů. K uvede-
ným 5 mužům dlužno přičísti ještě občany: Čer-
ného Antonína z č. 40 a Josefa Brycha ml.“ Pře-
hled samotný pokračuje: „V zajetí italském byl
1 muž. Ve válce padlo z obce celkem 39 mužů.

V zajetí srbském byli z obce nynější staros-
ta Miroslav Novák, kterýž prodělal známé taže-
ní srbské Albanií, pověstné hroznými útrapami,
dále občané Budín Matěj a František Žák, jimž
však podařilo se ze zajetí uprchnouti. Budín

Matěj potom poslán na italskou
frontu, dostal se do zajetí italské-
ho a vrátil se co italský legionář. 

V zajetí ruském z občanů zdej-
ších byli: Kaplánek Jos., Zeman
František, Linha Josef, Řehák Ka-
rel a Černý František. Občané Ře-
hák Karel a Černý František vráti-
li se zpět co ruští legionáři. 

Po celý čas války spravoval
obec zdejší obč. Václav Ženíšek,
jakožto obecní starosta. 

Po celou pak tu dobu válečnou
lid upíral své mysle a záchranu k
slovanskému Rusku a k Dohodě.
Převrat na Rusi učinil zde i život
snesitelnější, an dynastie panující
obávala se, že i by zde mohla vy-
puknouti revoluce…“
(Pokračování.) Vypsal Jiří Bartoň

Řádky z kroniky Chodova Jižní Město se zbavuje
nefunkčních betonových
prvků 
Občané některých lokalit na Jižním Městě II si
jistě všimli stavebních prací v jejich okolí. Jed-
ná se o II. etapu projektu odstraňování starých
nefunkčních betonových prvků z doby minulé-
ho režimu, kterým městská část zareagovala
na stížnosti občanů a bytových družstev. 

Různá stará betonová klepadla, sušáky,
nefunkční plochy, rozbité lavičky a jiné totiž
v mnoha případech nejen že nepřispívají ke
kultivovanosti veřejných prostor, ale jsou
často i zdraví a životu nebezpečné. Proto
městská část přistoupila k jejich odstranění
v několika etapách a k vyčlenění finančních
prostředků na nutné stavební práce, aby tak
vyšla vstříc přání občanů. Co se týče odstra-
něných starých a po škozených betonových
laviček, ty budou v do statečné míře nahraze-
ny novými. 

Druhá etapa začala koncem letošního srp-
na ve vnitrobloku ulic Nechvílova–Zlešická
–Láskova, kde bylo odstraněno největší
množství betonových prvků. V nejbližší době
se práce přesunou do ulic Jarníkovy, Klírovy,
Malenické, rovněž i do Petýrkovy, Augustino-
vy, Gregorovy nebo Hrudičkovy, přičemž jejich
průběh je naplánován do 30. 12. 2009.
I v příštím roce budou tyto úpravy veřejných
prostor pokračovat. red

Na území hlavního města
Prahy zaznamenáváme
trvale zvýšenou míru akti-
vit v oblasti územního
plánování. Je to dáno po-
třebou obměny doposud
platného Územního plánu
sídelního útvaru hl. m.
Prahy, který platí již od
počátku roku 2000 a je -
hož obsah se v některých
svých pasážích přežil.
Proto jsou v současné do-
bě pořizovány změny
územního plánu vlny 07
rozdělené do dvou částí
a dále dvě vlny celoměst-
sky význačných změn.
Před svým dokončením je
i proces „znovupořízení“ tzv. změny 1000. 

Dále probíhá poměrně dlouhodobý proces
pořízení nového Územního plánu hl. m. Prahy
podle podmínek stanovených platným sta-
vebním zákonem. Pokud se v legislativě nic
nezmění, měl by být celý proces pořízení no-
vého Územního plánu hl. m. Prahy dokončen
nejpozději do 31. 12. 2015, protože jinak by
Praha k tomuto datu o územní plán přišla. 

Dá se proto předpokládat, že pro normál-
ního občana, který není v oboru územního plá-
nování odborníkem, může vzniknout poměrně
nepřehledná situace. Odbor územního rozvo-

je Úřadu městské části Praha 11 chce, pokud
možno populární formou, poskytnout široké
veřejnosti nejzákladnější informace, které se
vztahují k problematice územního plánování
na území hl. m. Prahy, potažmo na území
městské části Praha 11. Připravili jsme pro
čtenáře seriál několika článků, které by měly
vysvětlit, co to je územní plán a jaké informa-
ce poskytuje, postavení městské části při pro-
cesu pořizování územního plánu a v dalších ří-
zeních ve výstavbě, úplný přehled jednotli-
vých kroků, které musí pořizovatel provést při
pořizování nového Územního plánu hl. m. Pra-

hy se zvýrazněnými pasážemi, kdy se může 
k pořízení vyjádřit veřejnost. Čtenáři budou
mít k dispozici i aktuální tabulku stavu pořizo-
vání nového územního plánu. 

V případě zájmu mohou být tyto informa-
ce rozšířeny i o některá další vysvětlení, jako
je například pojem míry využití území, rozdíl
mezi změnou a úpravou územního plánu, či
rozdíl mezi závaznou a směrnou částí územ-
ního plánu. Čtenáři se mohou se svými dota-
zy obecného charakteru obrátit i na odbor
územního rozvoje prostřednictvím e-mailu
uzemniplan@praha11.cz.

Odbor územního rozvoje

Seriál – územní plánování (1)

Jak je to s územním plánováním v Praze? 

Dobový dokument. 
REPROFOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11 

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Jak se slavily letošní naroz
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Poděkování partnerům 11 dnů Prahy 11
Narozeninové oslavy se v letošním roce opět velmi vydařily a náš vel-
ký dík tak patří především našim partnerům. Městská část Praha 11
děkuje za podporu těmto partnerům: Česká pojišťovna, a. s., Jiho-
městská majetková, a. s., Jihoměstská parkovací, a. s., Fond T-Mobi-
le, PASSERINVEST GROUP, a. s., Centrum Praha Jih-Chodov, s. r. o.,

Nakladatelství Albatros, Poliklinika Šustova, Top Hotel Groups, a. s.,
Base point, s. r. o., Storyflex, a. s., HORST, s. r. o. – hotel Opatov, Praž-
ské služby, a. s., Veolia Voda Česká republika, Pivovar Bulovka, Pivo-
var Jihoměšťan, Oblastní ředitelství městské policie Praha 11, Magic
catering, Toi Toi a mediálním partnerům: Český rozhlas Regina, Maga-
zín 55+, Rádio Blaník. 

Zahajovací koncert
1–2 Bohatý program provázel start oslav Pra-
hy 11. Lákavě vypadající narozeninový dort k
33. narozeninám Jižního Města zmizel během
několika minut. Koncert skupiny Toxique, tom-
bola a soutěže, to je jen malá ukázka nabité-
ho odpoledne, které se příjemně protáhlo až
do večerních hodin. 
3 Jedním z hlavních bodů bylo předání zása-
hového hasicího vozu Tatra Sboru dobrovol-
ných hasičů Chodov. Klíčky od důležitého da-
ru jedenácté městské části slavnostně předal
starostovi dobrovolných hasičů starosta Pra-
hy 11 Dalibor Mlejnský. 

Den zdraví
4 Návštěvníky druhého dne oslav Jižního
Města přivítal starosta Dalibor Mlejnský.
5 Během dne zdraví mohli dobrovolníci daro-
vat svou krev. Mezi prvními byla i místo -
starostka Eva Štampachová.

Pivní festival s Jihoměšťanem
6 Většina návštěvníků neodolala pivním deli-
katesám a grilovaným selatům a jehňatům.
Odpoledne vtipně moderovala Zuzana Belo-
horcová, která spolu s diváky povzbuzovala
soutěžící v jejich snažení.

7 Pokud jste zašli na pivní slavnosti do Cent-
rálního parku, určitě jste neprohloupili. Staros-
ta Dalibor Mlejnský narazil na první pokus sud
piva a ten se podařilo vytočit za neuvěřitel-
ných 13 minut. 

Den sportu
8 Vítězem fotbalového turnaje se stalo muž-
stvo profesionálních jihoměstských hasičů
z chodovské stanice.
9 Během dne sportu předvedl svou exhibici
i mistr světa v biketrialu Josef Dressler.
10 I bojovníci Aikido z karlínského klubu uká-
zali divákům své umění.

Den přírody
11 Ukázka výcviku a dovedností asistenčních
psů byla lákadlem dne přírody.

Den bezpečnosti
12–14 Dopoledne plné ukázek jednotlivých slo-
žek IZS bylo pro jihoměstské školáky velmi za-
jímavé a poučné.

Den knihovny
15 Celý čtvrtek byly v obou pobočkách městské
knihovny v Praze 11 na programu různé soutě-
že, přednášky, čtení i vyprávění pro malé i velké.

Den školství
16 V KC Zahrada se sedmý den 11 dnů Prahy
11 nesl ve znamení školství. Bylo k vidění
mnoho veselých i perfektně zvládnutých vy-
stoupení.

Den seniorů
17 Program se uskutečnil ve venkovním areá-
lu zahrady klubu v Křejpského ulici 1502. Hos-
tem byl herec, kaskadér a hlavně obrovský
sympaťák Zdeněk Srstka. 

Chodovská pouť
18 Tradiční pouť. Slunečný sobotní den, stán-
ky s balonky, klauni, kolotoče, soutěže a hlav -
ně zábavné atrakce proměnili prostor u Cho -
dovské tvrze k nepoznání. 

Balonstory
19 Závěrečným dnem byla tradiční Balonsto-
ry.  Zpestřením akce se stal křest knihy Pět
neděl v balónu. Knihu pokřtil starosta Dalibor
Mlejnský a spisovatel a překladatel Ondřej
Neff. 

Foto: Daniel Potocký, Dana Foučková, Barbo-
ra Chocholová

ozeniny Jižního Města

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 očních
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.

Tel.: Jiří Cinko – 602 391 477.

● MOŽNOST OBJEDNÁNÍ DĚTÍ
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12 www.praha11.cz

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
HLEDANÉHO NAŠLI U METRA. Na ram-
pě u stanice metra Háje 18. srpna odpo-
ledne si strážníci při běžné
hlídkové činnosti povšim-
li mladíka, který odpoví-
dal popisu osoby hle-
dané Policií ČR. Ná-
slednou lustrací se po-
dezření strážníků potvr-
dilo, proto jej předvedli na
služebnu policie k dalšímu šetření.
DVA KOHOUTI SE RVALI. Odpoledne
21. srpna byli po oznámení na linku 156
strážníci vysláni do Bohúňovy ulice, kde
údajně došlo k napadení dvou osob. Po
příjezdu na místo strážníci zadrželi dva
muže, kteří na sebe verbálně a fyzicky
útočili. Lustrací navíc zjistili, že jeden ze
zadržených je celostátně hledaný Policií
ČR. Proto oba hříšníky předvedli na slu-
žebnu republikové policie.
TŘÍLETÝ NAKUPOVAL SÁM. Do nejmeno -
vané prodejny potravin byla večer 28. srp -
na vyslána hlídka strážníků, neboť zde byl
nalezen tříletý chlapec, který se ztratil. Po
příjezdu na místo strážníci zjistili, že malý
chlapec byl celý den doma sám, zatímco je-
ho matka je v práci. Jelikož dostal hlad, vy-
šel z bytu ven s úmyslem koupit si něco k
jídlu a pak nenašel cestu domů. Strážníci ih-
ned telefonicky vyzvali jeho matku, aby si
chlapce osobně převzala. Pro podezření ze
zanedbání povinné péče byl o celé věci in-
formován odbor sociálních věcí a zdra -
votnictví Úřadu městské části Praha 11.
HLEDANÝ ČERNÝM PASAŽÉREM. Na
linku 156 bylo odpoledne 31. srpna ozná-
meno, že na zastávce autobusu u Modré
školy zadržela přepravní kontrola MHD
muže, který odmítá prokázat svoji totož-
nost a nemá platný jízdní doklad. Strážní-
ci po příjezdu na místo lustrací černého
pasažéra zjistili, že jízda na černo není je-
diným jeho proviněním. Po dotyčném to-
tiž navíc Policie ČR vyhlásila celostátní
pátrání. Proto strážníci zadrženého muže
předvedli na služebnu policie, kde jej pře-
dali k dalšímu šetření.
KRADL NA ÚŘADĚ. Ráno 2. září obdrže-
la městská policie oznámení z ÚMČ Pra-
ha 11, že na úřadě byl zadržen neznámý
muž, který se pokusil odcizit z kanceláře
kabelku jedné z pracovnic. Strážníci po pří-
jezdu zajistili dotyčného pachatele, jenž
pocházel z Prahy 3, a předali jej Policii ČR.

Strážníkům městské policie Praha 11 se po-
vedl husarský kousek. Po dlouhodobé bez-
pečnostní akci, do které se zapojili i pra -
covníci Systému integrované sociální inter-
vence (SISI), se jim podařilo zadržet trojici
podezřelých mužů, kteří se měli podílet na
krádežích součástí z automobilů.

Ti byli postrachem především majitelů ško-
dovek, kteří své vozy přes noc zaparkovali
v ulici Stříbrského a jejím okolí. Jednalo se
zpravidla o fabie nebo octavie, u nichž pacha-
telé rozbili jedno z oken, otevřeli přední kapo-
tu (tzv. haubnu) a tu poté odstřihli či odšrou-
bovali a odnesli.

Městská policie po trpělivém vyčkávání za-
držela tyto tři podezřelé osoby poblíž Základ-
ní školy K Milíčovu, kde si součásti schovali
a připravovali k odvezení. Na místo zadržení
se dostavili rovněž pracovníci 8. oddělení
služby kriminální policie a vyšetřování Prahy
IV., kteří si celou věc převzali a ve věci prová-
děli další úkony směřující k objasnění trestné
činnosti zadržených osob a zjištění dalších
spolupachatelů.

Policejní komisař zahájil trestní řízení se
dvěma muži a jedním nezletilým, celkem ve
14-ti případech této trestné činnosti, v nichž
je vyčíslena škoda ve výši 260 tisíc korun.
Trestní stíhání těchto osob probíhá na svobo-
dě. Komisař Ladislav Siebert zároveň vysoce
ocenil práci městské policie, která dokonalým
zdokumentováním případu výrazně napomo-
hla k usvědčení pachatelů. red

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravo-
daje Klíč na území Prahy 11 má na sta-
rost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč
do 2. října nedostali do schránek, ne-
bo byl pohozen na zemi, napište nám
prosím do redakce na e-mail:
klic@praha11.cz a uveďte ulici a číslo
popisné. Můžete volat i na bezplatnou
linku 800 104 300.

Pan Švík z Lukonos a na Šeberově byl přičin-
livý zeman. Někteří lidé jeho stavu žili  hlavně
v lesklé atmosféře rudolfinské Prahy, přežíva-
jící ještě v druhém desetiletí 17. století. Ne
tak on. Na Šeberov se přiženil, jeho manžel-
kou se stala Anna, dcera Jakuba z Popic. Pan
Švík měl v erbu ruku, vystřelující z luku šíp, byl
hodně podobný znaku proslulého bouřliváka
Mikuláše Dačického z Heslova. Hleděl si ale
hospodářství, on i syn Daniel, který majetek
převzal. Šeberovský dvůr byl přestavěn
a upraven tak, že obytnému stavení říkali tvrz.
Koupili i roztylský dvůr. 

V roce 1618 ale začalo stavovské povstá-
ní  proti Habsburkům a za dva roky přišla je-
ho porážka na Bílé Hoře. Daniel Švík stál spí-
še stranou, ale své evangelické víry byl dbalý,
nemínil se jí vzdát. Raději s rodinou emigroval
do Míšně. Udělal dobře, Čechami a hlavně ko-
lem Prahy se toulala ledajaká vojenská chás-
ka. Poraženým šlechticům a jejich úředníkům
se často vedlo zle. Co se dělo v Šeberově
a v Chodově, nevíme. Ve 20. století se ale na
chodovských polích našel stříbrný peníz, vyra-
žený v Sasku v roce 1619. Ztratil ho v Če -
chách některý ze žoldnéřů, bojujících na stra-
ně císaře, když tu raboval? Nebo mince vypad-
la samotnému panu Švíkovi z Lukonos?  

Daniel Švík násilí ušel a možná doufal, že
nakonec uchová i majetek, který mu stále jakž
takž ochraňovali šafáři a další zřízenci. V roce
1631 se ale Sasové vypravili do Čech znovu,
tentokrát ovšem na straně nepřátel Habsbur-
ků. Stárnoucí zeman neodolal. Přišel s nimi,

podívat se na Šeberov. Byly to jistě milé
i teskné chvilky. Z pražských věží tenkrát piet-
ně sejmuli ostatky popravených českých po-
vstalců a jejich hlavy slavnostně pohřbili. Sa-
sové však za pár měsíců z Prahy a z Čech
ustoupili a pan Švík prchal také. Tenkrát viděl
svoje dvory a tvrzku naposledy. Habsburská
komise mu připsala na účet, že přišel
s nepřítelem, a majetek mu zkonfiskovali. 

Víc se o zemanovi ani o saské minci neví.
O té dokonce zazněl názor, že se mohla na
chodovských polích objevit s vyvážkou kdoví
odkud. Předána do muzea byla, ale není již 
k nalezení. Kdoví, kde skončila  – a kde se uza-
vřela životní cesta přičinlivého hospodáře,
který se ocitl v těžké době v nepříhodné situ-
aci. Jiří Bartoň

Proti toku času (14)

Ztracené jmění 

Šeberovský dvůr. FOTO JIŘÍ BARTOŇ

Městská policie zadržela zloděje
automobilů

FOTO: MĚSTSKÁ POLICIE
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● 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
● 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, AEG, ARISTON, INDESIT.
Tel.: 603 276 606, p. Podlipný.
● 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.
● 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.
● DÁMSKÁ KREJČOVÁ ODBORNĚ PORADÍ
s přihlédnutím k postavě, věku, materiálu… Šití
na míru, opravy. J. Majerová, tel.: 272 929 597.
● 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
● SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Te-
lefon: 272 761 234 (8.00–10.00 hod.), 
602 366 328 (celý den).
● ELEKTROINSTALACE, opravy rozvodů
v bytech. Provede rychle Vladimír Odcházel,
tel.: 272 920 084, 602 215 428.
● STĚHOVÁNÍ – NONSTOP, FIRMA PETR
NYKL, byty, kanceláře, trezory, pianina, klavíry.
Tel./mob.: 274 868 772, 602 254 817 volat
po 14 hod. E-mail: stehovani.nykl@volny.cz
● STŘÍHÁNÍ – ÚPRAVA PEJSKŮ. Telefon:
272 928 543, 604 557 903. V Průčelí
1653/8, Praha 4-Chodov JM. 
www.ostrov-victoria.wz.cz

● 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.
● ZEDNICKÉ PRÁCE, VÝSTAVBA PLOTŮ,
střechy, izolace balkónů. Ondřej Rus, telefon:
777 813 700, www.artlio.cz, info@artlio.cz
● BOURÁNÍ, ŘEZÁNÍ PŘÍČEK, rekonstrukce
jader, bytů, zednické, obkladačské, instalatér-
ské a elektro práce. Tel.: 777 207 227.
● KOMINICKÉ PRÁCE – VLOŽKOVÁNÍ komínů,
odkouření, zednické práce, úpravy a další. Rych-
le a kvalitně. Tel.: 775  949 561, 607 626 161.
● MANDL + VYTAHOVÁNÍ A ŠKROBENÍ 
deček. Po, St 7–11,14–18; Út, Čt, Pá 7–13,
Hviezdoslavova 514. Tel.: 723 761 797.
● INSTALATÉR ,,U CHODOVSKÉ TVRZE“,
V. Škapa, Ledvinova 1713. Tel.: 728 386 419.
● ANGLICKY, FRANCOUZSKY. INDIVID. výu-
ka pro začátečníky i pokročilé dle dohody. Im-
prove your foreign language and speak like
a native! Tel.: 602 612 181, 272 910 760,
conro@atlas.cz
● KURZY HUBNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ konzulta-
ce • skupinová setkání • semináře • e-mailem
• telefonicky • korespondenčně atd. Tel.:
607 934 136 • www.poradimevam.cz
● NABÍZÍM VÝUKU NĚMČINY pro začátečníky
i pokročilé. Připravuji k maturitám, k odjezdům
na práci do zahraničí, nebo na práci v německy
mluvících firmách. Mám 30letou praxi z Ně mec -
ka a zkušenosti s výukou. Tel.: 723 949 174.
● PSYCHOLOG POŘÁDÁ UŽITEČNÉ KRÁTKÉ
kurzy „do běžného života“ na téma: • děti
a drogy • rozhovor, který pomáhá • asertivi-
ta • partnerská komunikace apod. Telefon:
607 934 136 • www.poradimevam.cz
● PSYCHOLOGICKÁ KONZULTACE ohledně
obtížných situací a událostí, se kterými se
v životě setkáváte. Forma: individuální, párová
i rodinná. • Mgr. Petra Meisnerová • Praha 4
• tel.: 607 934 136 • www.poradimevam.cz
● 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.
● SALON PEDIKÚRA OD 160 KČ, manikúra,
modeláž od 550 Kč, depilace, parafinové zá-
baly. Praha 4, Modletická 1389. Telefon: 
777 586 848.
● MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ, LAKÝRNICKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 227 390.
● LEVNÉ POČÍTAČE SE ZÁRUKOU. Prodává-
me repasované počítače za super ceny. Vhod-
né pro internet. Ceny od 2900 Kč. Servis pc –
Hviezdoslavova 1600, telefon: 774 515 155,
272 659 981, Po–Pá 9.00–17.00.
● VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, SLUŽBY DAŇOVÉHO
poradce. Účetní a daňová kancelář – Benkova
32, Praha 4-Chodov, tel.: 604 734 175, e-mail:
info@ucetnictvi-online.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.
● * HLEDÁM BYT 3+1 (KK) KE KOUPI, osob-
ní i družstevní vlastnictví v Praze 4-JM a okolí.
T.: 605 246 386. 
* HL. BYT 2+KK NA JM + OKOLÍ, i družstev -
ní. Tel.: 723 626 166.

● KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+KK, 3+1, druž-
stevní nebo osobní vlastnictví, platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
● KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, kdekoliv
v Praze, i ve špatném stavu, na vel. ani vlast.
nezál., i za odstupné – náj., družst., LBD,
i nečlena družst., služeb., podnik. apod., de-
kret do výměny mám. Uhradím za vás dluhy,
vyřídím i právně komplik. případy, stáhnu
soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i byt ne-
opráv. obsaz., s nežád. nájemníkem, příp. dám
náhr. byt či domek mimo Prahu a doplatek
apod. Platím v hotovosti, záloha možná ih-
ned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
● 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.
● PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťoven
sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po
celé Praze, i nezařízené. Tel.: 603 194 333.
● PRODÁME BYT OV 2+KK U METRA HÁJE.
Současně koupíme byt 3+kk/L nebo 3+1/L
v dr. nebo OV vlast. také na Jižním Městě. Tel.:
607 896 762.
● 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. 
● AKCE SLEVA 10 % DO 30. 9. 2009. Prodej
samostatných garážových stání do OV v no -
vostavbě v ul. Tatarkova čp. 722 u m. Háje.
Původní cena 269 000 Kč. V na bídce posled-
ních 13 stání. Tel.: 737 262 114.
● V NOVOSTAVBĚ PŘÍMO U METRA HÁJE
prodej posledního bytu 3+kk/L,109 m2 do OV.
Garážové stání v objektu. Výhled na Milíčovský
les. Info: www.mao.cz, nebo tel.: 737 262 114.
● HLEDÁME BYT K PRONÁJMU V PRAZE
a okolí, gars. 1+1 do 10 000 Kč nebo 2+kk –
3+1 do 12 000 Kč včetně poplatků, pro 2 oso-
by bez zvířat a nekuřáci, zařízení na dohodě,
volejte prosím na tel.: 605 845 088, 220 806
245.
● PRODÁM POZEMEK 500 M2 v obci Stroje-
tice okr. Benešov (77 km od Prahy) vhodný 
k rekreaci. Klidné místo na okraji obce. Příjezdo-
vá cesta, obecní studna vedle pozemku, elekt-
riku možno zavést. Kontakt: 603 298 887.

● CVIČENÍ PĚT TIBEŤANŮ každé pondělí od
19.30 a každý čtvrtek od 18.30 hod. v KC Za-
hrada. Přihlaste se na www.byu.cz nebo tel.:
602 584 478. Přijďte si protáhnout tělo, zmír-
nit stres a uvolnit mysl.
● 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.
● TENISOVÁ ŠKOLA TALLENT NÁBOR do
kurzů tenisu pro šk. rok 09/10 pro holky
a kluky MŠ, ZŠ a SŠ, začátečníky i pokročilé při
ZŠ Pošepného nám a ZŠ K Milíčovu. Telefon:
224 815 871, 777 260 262, www.tallent.cz
● REKREAČNÍ KOŠÍKOVÁ, PRO CHLAPCE,
muže, hledáme nové kamarády, věk nerozho-
duje, 1x týdně v tělocvičně u metra Chodov. 
E-mail: renata.kohusova@email.cz
● KURZY AJ PRO MAMINKY S HLÍDÁNÍM
DĚTÍ V MC PRAMÍNEK – úrovně fale&scaronní
začátečníci, mírně pokročilí; každý čtvrtek do-
poledne; cena 2900 Kč na semestr za os. Ví-
ce na www.mcpraminek.estranky.cz nebo tel.:
733 363 404.

INZERCE
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Chceš se stát
součástí party
v některém z na -
šich týmů? Flor-
balový oddíl TJ
JM Chodov hle-
dá budoucí hvěz  -
dy pro své ex-
traligové týmy
a pořádá nábor
hráčů a hrá ček
do těchto věko-
vých kategorií:
Juniorky (roč ní -
ky 1990–1991),

dorostenky (ročníky 1992–1994), žákyně
(ročníky 1995 a mladší), elévové (ročníky
1998 a 1999), přípravka (ročníky 2000
a mladší). 

Co si vzít s sebou? Stačí sportovní obuv
a oblečení. O vše ostatní se postaráme. Ná-
bory dívek probíhají každé pondělí od 17.00
hod. v hale ZŠ Květnového vítězství. Kontakt:
Michael Kříž, telefon: 606 169 733, e-mail:
michael.kriz@praha4.cz.

Nábory chlapců probíhají každý pátek od
17.00 hod. v hale TJ JM Chodov, Mírového
hnutí 2137. Kontakt: Michal Cvrk, telefon:
724 964 420, e-mail: mcvrk@centrum.cz. Více
informací na www.florbalchodov.cz. red

Přijďte si vytvarovat
žhavé sklo svým dechem
Pokud chcete zažít
něco opravdu netra-
dičního, přijďte v so -
bo tu 10. října od 10
do 17 hodin do  Cent-
rálního parku, poblíž
konečné stanice met-
ra Háje, na 1. řemesl-
ný trh. Na ploše
o přibližně 30 arech
se sjedou rozliční ře-
meslníci. Někteří pak
přímo na místě budou
své řemeslo i předvá -
dět, a tak budete mo-
ci sledovat, jak ten či
onen výrobek od po-
čátku vzniká. V někte -
rých případech si bu-
dete moci vy i vaše děti výrobní postupy sa-
mi zkusit. V kovárně uměleckého kováře si vy-
zkoušíte vykování jednoduchého předmětu ja-
ko je hřeb, prsten či talisman. U stánku sklo-
foukače si vyzkoušíte, jaké to je tvarovat žha-
vé sklo svým dechem a pokusíte se o vy fouk -
nutí malé skleněné kuličky. V alchy mis tické
sluji, pod vedením diplomované čarodějnice,
si děti vyzkouší chemii z dávných dob. V prů -
běhu celého netradičního dne vám bude hrát
netradiční kapela Šumavští šumaři. Více infor-
mací na http://www.webtrziste.cz/trhy-pra-
ha11/. red

FOTO: ARCHIV

Veslaři z Podolí pořádají
nábor
Veslařský klub Blesk pořádá nábor chlapců
a děvčat, ročníky 1993–1999 k doplnění mlá-
dežnických družstev a posádek. Zveme sou-
časně i rodiče k prohlídce naší loděnice a ke
zhlédnutí podmínek, za jakých budou děti
sportovat. Více se o našem životě dočtete na
www.vkblesk.cz.

Zájemci se mohou hlásit e-mailem na ad-
resu katka.kolisova@seznam.cz, na telefon
723 457 749 nebo osobně každý den mezi
17 a 18 hodinou přímo v loděnici klubu, Ves-
lařský ostrov 62, Praha 4-Podolí.

Kateřina Kolišová, 
trenérka mládežnických družstev klubu

Cyklisté, cyklistky a příznivci sportu, než uloží-
te své dvoukolé miláčky k zimnímu spánku, při-
pravil pro vás Cykloturistický oddíl UFO ve spo-
lupráci s MČ Praha 11 tradiční cyklistické odpo-
ledne v Centrálním parku u stanice metra Opa-
tov. Ve středu 7. října od 15.30 hod. budete
moci změřit své síly v amatérském závodu
a vyhrát některou ze zajímavých cen. Každý zá-

vodník navíc dostane malé občerstvení. Závod
je určen pro všechny od 6 do 18 let. Otevírá-
me i kategorii pro rodiče s dětmi – rodinnou
štafetu. Každý závodník musí mít vlastní kolo
(doporučujeme horské nebo crossové) a cyk -
listickou helmu. Registrace probíhá na místě od
14.45 hod., startovné je 30 Kč. Více na
www.oddilufo.estranky.cz. Jaroslav Hejný

Podzimní cyklokros klepe na dveře

Přijímáme holky i kluky na florbal

KDY: Neděle 18. října od 14 do 17 hodin
KDE: Centrální park poblíž stanice metra Opatov

CO JE NA PROGRAMU:
➩ Vypouštění draků
➩ Soutěž o nejkrásnějšího draka
➩ Dětská diskotéka mezi draky
➩ Soutěže s tematikou Českých drah 

o sladké a věcné ceny
➩ Nafukovací skákadlo
➩ Reprodukovaná hudba

Nemáte draka? 
První z vás ho dostanou od nás!

České dráhy spolu s městskou částí Praha 11 vás zvou na 

Drakiádu

FOTO:ARCHIV JM CHODOV

I když posádka Czech Dakar Teamu kvůli tech-
nickým problémům nedokončila náročné do-
brodružství Silk Way, přesto je se svou účas-
tí v závodě dakarské série spokojena. „Získa-
li jsme cenné zkušenosti, které určitě využije-
me v dalších závodech,“ prohlásil Jiří Janeček,
který společně s Dušanem Kunovským hájil
české barvy v kategorii automobilů.

Zářijový závod napříč Ruskem, Kazachstá-
nem a Turkmenistánem nakonec absolvovali
celý. „Proto, že jsme nestihli start osmé eta-
py, dojeli jsme zbývající část závodu už mimo
klasifikaci,“ popisoval Kunovský. Celkem tak
posádka urazila trasu 4 500 kilometrů. „Nej-
dříve jsme měli defekt a při výměně kola nám

spadlo auto z heveru. Ale i tak jsme šestou
etapu dojeli,“ vzpomínal na první vážnější pro-
blémy Janeček.

V následující etapě takové štěstí už nemě-
li. Službu jim vypověděla spojka a auto uvízlo
v poušti. „Přes šest hodin jsme závadu odstra-
ňovali. Když jsme opět vyrazili, začalo vyne-
chávat turbo, až úplně vysadilo. A aby toho
nebylo málo, přehlédli jsme díru na cestě
a vylomili kolo,“ popisoval rozhodující moment
Janeček.  „I když jsme se snažili vzniklé problé-
my co nejrychleji odstranit, boj s časem jsme
nakonec prohráli a start osmé etapy o hodinu
nestihli,“ konstatoval Janeček s tím, že ale už
teď se těší na Dakar. Miroslav Šmíd

Byla to náročná čtyřtisícovka napříč Asií

FOTO: ARCHIV JIŘÍHO JANEČKA
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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 ŘÍJEN:
Eidam 30% – D.J.Pres 1 kg 109 Kč

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

Učňovské párky – Rabbit Čáslav 1 kg 109 Kč

Slovenský salám – Masna Příbram 1 kg 68 Kč

Šunka standardní – Jan Prantl 1 kg 109 Kč

Vysočina salám – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Sekaná + Bavorská sekaná – Masna Příbram 1 kg 89 Kč

Turistický salám – Masna Příbram 1 kg 129 Kč

Kuřecí křídla – D.J.Pres 1 kg 26 Kč

Vepřové koleno s k. – Ungrman 1 kg 39,90 Kč

Italská šunka – D.J.Pres 1 kg 129 Kč

Gouda sýr 48% – Alimpex 1 kg 116 Kč

Kladenská pečeně – Jan Prantl 1 kg 129 Kč

Bramborový salát – Jan Třešňák 1 kg 59 Kč

Řecký salát – Jan Třešňák 1 kg 49 Kč

Finská pomazánka – Jan Třešňák 1 kg 139 Kč

Debrecínská pečeně – Leco 1 kg 149 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.

Vepřové maso čínské 415 g 23,90 Kč

Sardinky Hamé 125 g 13,50 Kč

De-Aroma káva 100 g 21,90 Kč

De-Aroma káva bez kofeinu
100 g 21,90 Kč

De Pickwick – NOVINKA
Granátové jablko + Borůvka
Broskev + Jahoda 29,90 Kč

Zmrazená kuřecí játra 1 kg 34 Kč

Nowaco zelenina s brokolicí
350 g 16 Kč

Bohemia Chips horská sůl
85 g 19,90 Kč

Nowaco Pražská zelenina
350 g 13,90 Kč

Pravé domácí nudle
250 g 21,90 Kč

Těstoviny Lubella
400 g 15,90 Kč

Grand desert puding
200 g 14,90 Kč

Toma Natura svěží 3 druhy
1,5 l 11,90 Kč

De Excella káva
250 g + 10 % 59,90 Kč

De Pickwick 
kouzelné variace s malinou 29,90 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
Kdo si u nás řízky koupí, zaručeně neprohloupí!
Přijďte se k nám podívat, nebudete litovat

✗ ✗
Akční ceny ŘÍJEN
Oravská slanina  . . . . . .139,90  . .109,90 Kč
Jánošíkova klobása  . . .194,90  . .149,90 Kč
Spišské párky . . . . . . . . .129,90  . . .99,90 Kč
Koňské buřty  . . . . . . . . . .69,90  . . .59,90 Kč

Kuřecí šunkový salám  . .99,90  . . .89,90 Kč
Uzená krkovice b. k.  . . .114,90  . . .99,90 Kč
Vepřová krkovice s k. . .114,90  . . .89,90 Kč
Kuřecí prsa s k. . . . . . . .104,90  . . .89,90 Kč
Hovězí svíčková  . . . . . .599,90  . .499,90 Kč

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
Slovenský točený salám ......... 39,90 Kč
Kuřecí jemný salám ................. 39,90 Kč

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

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!

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

rekointer@rekointer.cz
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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

SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

Modré školy), Praha 4-Jižní Město
Háje

KYSLÍKOVÁ 
TERAPIE

ROLLETIC 
MASSAGE

CROSS
TRAINING

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
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.
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DREAM
HEALTHER
TRAINING
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