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TÉMA

Získali jsme zlatý eGon v Czech pointu

Naše městská část získala několik prestižních
cen ve všech hodnocených kategoriích
a zaměstnankyně Úřadu městské části Praha
11 obsadily skvělá místa v této celorepubliko-
vé soutěži pracovišť Czech point. První ús-
pěch se nám podařilo získat v kategorii Nej-

dynamičtější pracoviště Czech point. Tady by-
la hodnocena místa, která zaznamenala
v prvním měsíci svého zprovoznění největší
nárůst výpisů. V této kategorii se Praze 11
podařilo získat 3. místo.  Druhým úspěchem
byla kategorie, ve které se hodnotil Nejpro-
duktivnější Czech point, tedy celkový počet
výpisů, které pracoviště vydalo do 15. 9.
2009, i tady jsme úspěšně bodovali a mohli
si připsat krásné 2. místo. Největším úspě-
chem, který se podařil na této náročné soutě-
ži získat, bylo 1. místo v kategorii Nejefektiv-
nější pracoviště Czech pointu. Zde se hodno-
tila pracoviště, která vydala největší počet vý-
pisů, přepočítáno na jeden počítač. Praha 11
obsadila prvenství a hned za ní se umístila
města Liberec a Brno. 

Kromě zmíněných úspěchů se podařilo
slečně Tereze Dvořákové, zaměstnankyni in-
formační kanceláře našeho úřadu, postoupit
do finále soutěže o nejsympatičtější obsluhu
pracoviště Czech point v roce 2009. Tajemni-

ce úřadu Simo-
na Klimakovská
k úspěchům říká:
„Ráda bych tou-
to cestou podě-
kovala všem za-
městnankyním
našeho úřadu,
které se na kva-
litní práci s klien-
ty podílejí. Jsou
to pracovnice
z odboru kance-
lář tajemnice, od -
boru sociálních
věcí a zdravot -
nictví, z odboru
živnostenského,
dále pracovnice
z odboru kan -
celář starosty
a z od boru vnitř-
ních věcí. Všem patří velký dík a zároveň bych
ráda poděkovala i ostatním zaměstnancům
našeho úřadu, kteří svoji práci dělají dobře
a zodpovědně.“ red
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TRADICE A FOLKLOR NA JIŽNÍM MĚSTĚ
Šestého a sedmého listopadu bude jedenác-
tá městská část už po dvanácté hostit mezi-
národní folklorní festival „Jižní Město hraje,
zpívá, tancuje“. Tento rok se organizátoři za-
měřili na hudbu jižní Evropy. Můžeme se tedy
těšit na soubory ze Srbska, Chorvatska, Bos-
ny, Černé Hory, Makedonie a samozřejmě na
naše zástupce z Čech. Mezi šedesáti folklor-

ními soubory nemůže zákonitě chybět ani náš
jihoměstský Hájíček. Tento soubor považuji za
naše „jihoměstské rodinné stříbro“. Jsem hr-
dý na to, že zrovna tak mladá městská část
jako je ta naše se dostává díky Hájíčku do po-
vědomí lidí (nejen v Česku a Evropě, ale také
například Americe nebo Austrálii…) jako
městská část, která podporuje folklor a ctí tra-
dice. Pokud si v jakékoliv encyklopedii najde-
te odkaz FOLKLOR – základní vysvětlení je
zhruba následující... „Folklor je označení pro
projevy lidové kultury, které se zachovávají na
určitém území po předcích...“  

Hájíček nejen že zachovává lidovou kultu-
ru pro nás a naše děti, ale dělá to s láskou
a obrovským nasazením. Svými profesionální-
mi výkony nám přináší nejen radost, ale dělá

velikou reklamu nám všem z Jižního Města.
A za to bych všem jeho členům chtěl srdečně
poděkovat. Top Hotel Praha začátkem listo-
padu ožije tóny zejména jihoevropského folk-
loru. Když jsem ale o festivalu hovořil s jeho
organizátory a ptal se, zda už mají plány i na
příští rok, dozvěděl jsem se, že třináctý ročník
by měl přivítat i soubory z Evropy západní
a mezi pozvanými by neměly chybět ani sou-
bory z Afriky. 

Máme se tedy na co těšit. Přeji hodně
štěstí letošnímu i příštím festivalům „Jižní
Město hraje, zpívá, tan-
cuje“. A těším se tam
na shledanou s vámi.
Váš Dalibor Mlejnský,
starosta 

Slovo 
starosty

ZAČÁTKEM MĚSÍCE ŘÍJNA SE V BRNĚ USKUTEČNILA KONFERENCE O ELEKTRONIZACI VE-
ŘEJNÉ SPRÁVY S NÁZVEM EGOVERNMENT. V RÁMCI SPOLEČENSKÉHO GALAVEČERA BY-
LY VYHLÁŠENY VÝSLEDKY CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZLATÝ EGON. 

Czech POINT 
neboli  Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál je pohodlný způsob, jak
z jediného místa komunikovat s úřady
a institucemi. Je asistovaným místem výko-
nu veřejné správy, kde může každý člověk
zažádat o výpis z veřejných i neveřejných
rejstříků, například z živnostenského, trest-
ního, obchodního rejstříku, z rejstříku bodo-
vého hodnocení řidiče, dále výpisu z ka -
tastru nemovitostí, insolventního rejstříku
a výpisu kvalifikovaných dodavatelů.

Nová informační kancelář
Od listopadu bude pro klienty otevřená in-
formační kancelář v budově finančního úřa-
du. Kromě standardních služeb bude nabí-
zet služby podle zákona č. 300/2008 Sb.,
o datových schránkách a autorizované kon-
verzi dokumentů. Pracoviště bude vybave-
no 1 PC, na kterém si bude moci každý ob -
sloužit svou datovou schránku. Budou se
rovněž provádět autorizované konverze do-
kumentů, tj. převody dokumentů z elektro -
nické do listinné formy a naopak s ově ře ním.

Jako první orgán veřejné moci budeme
provádět zabezpečené tisky, tj. tisk důvěr-
ných dokumentů z Czech pointu – výpisů
z registrů trestů, katastru nemovitostí, bo-
dového hodnocení řidičů atd. na zabezpe-
čeném PC a speciálním papíru s ochrannými
prvky s možností ověření pravosti výpisu
na serveru.

Tereza Dvořáková 
při předávání cen. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Práce zaměstnankyň Czech pointu byla
oceněna i na říjnovém zastupitelstvu. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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PŘISPĚLI MUZEU
V posledních týdnech 

přispěli do fondů Muzea
městské části Praha 11: 

Mgr. Věra Bukovská 
Mgr. Jana Krátká
Mgr. Štěpánka Maliňáková 
Ing. Pavel Smolík 
Ing. Petr Popov 
Jarmila Věcovská
a † Ing. Stanislav Věcovský 
Věra Vlčková a Jiří Oktábec 
Odbor kancelář starosty
ÚMČ Praha 11
neidentifikovaný dárce

Děkujeme.

SETKÁNÍ NA HÁJÍCH. Další z pravidelných setkání občanů se sta-
rostou Daliborem Mlejnským a radními Prahy 11 

se uskutečnilo 20. října na pěší zóně 
u stanice metra Háje. 

DOPRAVA V KLIDU. V ZŠ Chodov se 15. října sešli zástupci radnice
v čele se starostou Daliborem Mlejnským s občany ze Starého Cho-
dova. Byla to první z řady schůzek, které budou věnovány diskuzi
o možné budoucí podobě dopravy v klidu v této
lokalitě. 

PRVNÍ KONTAKTY. Praha 11 má zájem na spolu-
práci s možnými partnerskými městy. Proto její zá-
stupci přijali pozvání městské části Bratislava-Ru-
žinov. Zástupce Prahy 11 PhDr. Milana Pešáka,
Jakuba Ježka a další přijal v Bratislavě starosta
Ružinova Ing. Slavomír Drozd.

PODZIM. Letošní 
podzim byl tak krátký, že jsme ani neměli pořádně možnost užít si

podzimního barevného reje na stromech a v parcích. Po babím létě
se náhle ochladilo a již v polovině října napadl první letošní sníh.

SCHRÁNKY DŮVĚRY. 
U všech budov ÚMČ
Praha 11 jsou od za-

čátku tohoto roku
umístěny schránky dů-

věry, do kterých mo-
hou občané vhazovat
své připomínky, pod-

něty i stížnosti, který-
mi by se měl úřad 

zabývat. Pokud vás 
cokoliv ve vašem 

okolí trápí nebo 
chcete přispět 

ke zlepšení kvality 
života v Pra-

ze 11, schránky
a antikorupční 

linka jsou tu 
pro vás.

KONTEJNEROVÁ STÁNÍ. Městská část
v mnoha směrech usiluje o kultivaci a moder -
nizaci veřejného prostranství, městského mo-
biliáře a služeb pro veřejnost. I kontejnerová
stání nezůstávají stranou, dokladem je napří-

klad nový typ stání v Jaž-
lovické ulici.
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Při říjnovém jednání zastupitelstva starosta
Dalibor Mlejnský slavnostně předal ředitel-
kám jihoměstských mateřských škol symbo-
lické šeky. Díky koncertu Madonny přibylo na
účty školek více než dva miliony osm set tisíc
korun, které byly mezi ně rozděleny poměr-
nou částí podle počtu oddělení.

Na zastupitelstvu byli také oceněni žáci
Základní školy K Milíčovu, kterým se podařilo
obhájit loňské prvenství v malování podcho-
dů. Po nich přišli na řadu žáci a žákyně Základ-
ní školy Campanus, kteří Prahu 11 úspěšně
re prezentovali v Poháru pražských škol v atle -
tickém čtyřboji a zvítězili. Oceněny byly také
úspěšné gymnastky z TJ Jižní Město Chodov.
Ty v silné konkurenci získaly titul Mistryně
a vicemistryně České republiky v moderní
gymnastice juniorek. Gratulace patřily také
zaměstnankyním našeho úřadu, které pracují
z Czech pointem a kterým se podařilo získat
ceny na celorepublikové soutěži (více na str.
3). Dana Foučková

Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové 19. 11.
Bachova 1593 24. 11.
Bachova–Mikulova 3. 11.
Blažimská–Klapálkova 18. 11.
Brandlova (za Startem) 10. 11.
Brodského 1671 10. 11.
Černockého (parkoviště) 25. 11.
Doubravická–Jažlovická 4. 11.
Hlavatého–Mejstříkova 11. 11.
Hněvkovského 1374 3. 11.
Chomutovická 4. 11.
Janouchova 671 (u MŠ) 25. 11.
Klapálkova–Čenětická 3. 11.
Konstantinova–Metodějova 11. 11.
Kosmická–Anny Drabíkové 25. 11.

Kryštofova–Kazimírova 25. 11.
Křejpského 1514 4. 11., 19. 11.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 18. 11.
Majerského–Samohelova 24. 11.
Matúškova (u Blankytu) 18. 11.
Michnova–Podjavorinské 10. 11.
Mnichovická–Tatarkova 4. 11., 19. 11.
Modletická–Ke Škole 11. 11.
Mokrá–Zimákova 3. 11.
Plickova 880 11. 11.
Radimovická 1424 (parkoviště) 25. 11.
Rujanská–Donovalská (u TS) 10. 11.
Schulhoffova 794 24. 11.
Stachova–V Hájích 3. 11.
Štichova 640 (parkoviště) 19. 11.
Tererova (u ZŠ) 19. 11.

Valentova (parkoviště proti č. p. 1737) 10. 11.
Ženíškova–Květnového vítězství 24. 11.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 9. 11.
Gregorova–Hrudičkova 9. 11.
Hráského–Šustova 2. 11., 30. 11.
Hrdličkova–Blatenská 9. 11., 23. 11.
K Dubu 2. 11., 30. 11.
Krejnická za OC Chrpa (chodník) 23. 11.
Láskova–Malenická 2. 11., 30. 11.
Lažanského 2. 11., 30. 11.
Nechvílova 1826–29 18. 11.
Petýrkova 1953 23. 11.
Pod Vodojemem 2. 11., 30. 11.
Vojtíškova (za prodejnou potravin) 18. 11.

INFORMACE ÚMČ

Velkoobjemové kontejnery – listopad 2009
Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, telefon: 267 902 367/320/514.
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Majitelé psů z Jižního Města mají možnost ne-
chat naočkovat proti vzteklině své miláčky bě-
hem pravidelné hromadné akce. Letošní pod-
zimní termíny jsou pro Jižní Město I stanove-
ny na středu 11. listopadu od 9 do 12 a od
13 do 17 hod. v budově ÚMČ Praha 11, Vidi-
mova  č. p. 1324. Na Jižním Městě II je termí-
nem středa 18. listopadu opět od 9 do 12
a od 13 do 17 hod. v objektu Hráského
č. p. 1902 (naproti řadě panelových domů
č. p. 1908 a 1909). Při očkování
budou vydávány ekologické sáč-
ky na psí exkrementy a je možné
i očkování proti dalším infekčním
chorobám (kombinovaná vakcí-
na). Pokud majitel psa nevyužije
této hromadné akce, má mož-
nost nechat si naočkovat zvíře
u kteréhokoliv veterinárního léka-
ře. Po dohodě je možné provést
i trvalé označení psa mikročipem,
který odpovídá ISO standardu
vydanému Evropskou unií. 

Trvalé označení psa staršího šesti měsíců,
chovaného na území hl. m. Prahy, je povinné
dle ustanovení vyhlášky o místním poplatku
ze psů. Čipování je hrazeno chovatelem v plné
výši.  Chovatel má nárok na úlevu od poplat-
ku vždy ve dvou následujících letech po očipo-
vání (vždy 350 Kč/rok), poživatelé invalidního
či starobního důchodu neplatí v uvedených le-
tech poplatek žádný. Další možností, jak trva-
le označit psa, je tetování, které však v rámci

hromadného očkování prová-
děno nebude. V případě ozna-
čení tetováním není přiznáván
nárok na úlevu od poplatku.
Upozorňujeme, že očkování
proti vzteklině je na území ČR
povinné pro psy starší tří mě-
síců dle zákona o veterinární
péči, provádí se jednou ročně
a je hrazeno chovatelem. Bliž-
ší informace získáte na tel.:
267 902 331.

Odbor životního prostředí

Kontakty na úřad práce
Pobočka v Praze 4 – Údolní 1147, 142 00
Praha 4, tel.: 950 178 441.
Pracoviště státní sociální podpory v Pra-
ze 11 – Bohúňova 1553/2, 149 00  Praha 4,
tel.: 950 178 725–730, 950 178 734–745,
fax: 950 178 749.  

Byly vyhlášeny grantové
programy na rok 2010
Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo 15. října
Grantový program pro oblast kultury a Gran -
tový program pro oblast sportu a tělovýchovy
na rok 2010. 

Grantové programy jsou určeny fyzickým
i právnickým osobám a během příštího roku
se budou realizovat ve třech grantových ko-
lech: 1. grantové kolo má uzávěrku 30. listo-
padu 2009, 2. grantové kolo má uzávěrku 
29. března 2010, 3. grantové kolo má uzávěr-
ku 13. září 2010.

Pro oblast kultury jsou vyhlášeny následují-
cí okruhy: 

● Kontinuální kulturní a umělecká činnost sub-
jektů realizovaná na území MČ Praha 11
(dvou letý grant na období 2010–2011).
● Celoroční práce subjektů.
● Jednorázové akce. 
● Reprezentace MČ Praha 11.

Pro oblast sportu a tělovýchovy jsou vyhlá-
šeny okruhy: 

● Příspěvky na provoz TJ (dvouletý grant na
období 2010–2011).
● Celoroční práce subjektů.
● Jednorázové akce.
● Reprezentace MČ Praha 11.
● Jednorázové akce pořádané na území MČ
Praha 11 subjekty, které své sídlo na území
MČ Praha 11 nemají.

Podrobnější informace lze získat na od-
boru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidi-
mova 1324-5 nebo na www.praha11.cz.
Kontaktní osoba: 
Mgr. Ivana Strnadová, telefon: 267 902 501,
e-mail: strnadovai@p11.mepnet.cz

Díky Madonně budou mít školky
lepší vybavení

Potřebuje váš pes očkování?

Úspěšní sportovci 
ze Základní školy Campanus 
obhájili první místa v celopražské soutěži.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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V souladu s programovým prohlášením Rady
hl. m. Prahy připravuje magistrátní odbor
ochrany prostředí projekt, v rámci něhož do-
jde k odbahnění vodní nádrže Hostivař. Při
projektové přípravě byly zvažovány dva tech-
nologické postupy – klasické odbahnění tzv.
suchou cestou, tedy úplné vypuštění a vy su -
šení nádrže s následným odtěžením bahna,
nebo odbahnění za použití plovoucích sacích
bagrů. Původní návrh technického řešení po-
čítal s kombinací obou zmíněných technologií,
přičemž by byla zachována, byť v omezené
míře, i rekreační funkce areálu přehrady.

Po jednáních s majiteli pozemků, které by
byly celým projektem dotčeny, a vyhodnocení

finančních nákladů musely být záměry změně-
ny a Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m.
Prahy nakonec zvolil tzv. suchou cestu. Hosti-
vařská nádrž tedy bude vypuštěna a bahno bu-
de po vyschnutí odtěženo. Časový harmono-
gram počítá s tím, že s vypouštěním nádrže se
začne v dubnu příštího roku, během léta
a podzimu pak bude následovat etapa vysy-
chání. Samotné odbahnění připadne na zimu
2010 a jaro 2011, přičemž dokončení celého
projektu a opětovné napouštění se plánuje na
léto 2011. Znamená to tedy, že po tuto dobu
nebude moci být nádrž Hostivař rekreantům 
k dispozici. Celkové náklady na odbahnění by
měly dosáhnout přibližně 131 mil. Kč. red 

„Jaký přínos má zahušťování zástavby pro
obyvatele Jižního Města?“ To je v současné
době jedna z častých otázek, se kterou se ja-
ko starosta městské části Praha 11 setká-
vám. 

Vyšší intenzita zástavby a ekologie 
Měli bychom se vydat cestou vyšší míry vyu-
žití území našich měst? Dovedu pochopit na
první pohled oprávněnou obavu z navyšování
intenzity městské zástavby především
z hlediska ochrany životního prostředí. Je však
taková obava postavena na reálném základě?
Nejsem o tom přesvědčen. Osobně se domní-
vám, že bychom se cestou vyšší míry využití
území našich měst měli vydat. Vyšší intenzita
zástavby má totiž svoji neúprosnou logiku. Na
menším prostoru se postaví více podlažních
ploch bytů, obchodů nebo služeb. S jemnou
nadsázkou se tak zabrání tomu, aby Praha za
několik desítek let začínala například
u Prachatic a končila u Turnova. Prahu nemů-
žeme stavět jako velkou, neohraničenou
a plošně rozplizlou vesnici, ale jako opravdové
kompaktní město. Přírodě i sobě nejvíce po-
sloužíme tím, že konečně přestaneme zasta-
vovat volnou krajinu a zvýšíme intenzitu zá-
stavby v městských uskupeních. Proto lze
souhlasit s architektem Kouckým, který spolu-

pracuje s Útvarem rozvoje města: „Intenzifika-
ce využití města je jeho nejvýznamnějším roz-
vojovým potenciálem. Zahušťování města ve-
de k vyšší hustotě obyvatel a tím i k větší kon-
centraci vybavenosti a služeb. Více potřeb lze
uspokojit v docházkové vzdálenosti od domo-
va, a tak výrazně stoupá podíl pěších na míst-
ní dopravě. Vyšší hustota obyvatel umožňuje
rozvoj výkonných a nanejvýš ekologických
systémů kolejové dopravy s elektrickou trakcí
a tím se nepřímo, ale významně omezuje pou-
žívání automobilů. Vyšší intenzita využití veřej-
ných prostranství vytváří tlak na vymísťování
automobilů a zlepšení kvality veřejných pro-
stranství. K tomu je k dispozici i více veřejných
prostředků a zároveň roste i společenská kon-
trola veřejných prostor a veřejné zeleně.“ 

Názorný příklad
Mohu uvést následující porovnání architekta
Havrdy, který většinu odborné praxe věnoval
urbanistické problematice Prahy: „Výšková
budova Sears Tower je umístěna na pozem-
ku o ploše cca 1 ha – včetně veřejných pro-
stranství s koeficientem podlažních ploch 42
(což je hodnota pro dnešní Prahu zcela neu-
chopitelná). Celková skutečná plocha hrubých
podlažních ploch v této budově odpovídá cca
20 ha běžné karlínské zástavby.“ Jinými slovy

řečeno, při ploše zasta-
věného pozemku necelý
1 hektar by zbylo 19 hek -
tarů území Karlína pro
veřejné prostory. To jsou
již vzájemné vztahy, nad
kterými je dobré se tro-
chu zamyslet. Zdůrazňu-
ji, že tím v žádném přípa-
dě nepropaguji výstavbu
takových výškových ob-
jektů na Jižním Městě.
Uvedený příklad má po-
sloužit pouze k tomu,
abychom si uvědomili
i jiné souvislosti, napří-
klad s možnou dostav-
bou městských center
na Jižním Městě. 

Vyšší intenzita zástavby jako jeden
z léků ochrany volné krajiny
Může se vám zdát, že jako příklady uvádím
pouze názory architektů, jejichž hlavním zá-
jmem je zastavět kdejaký volný kout v Praze,
potažmo na Jižním Městě. Proto bych si do-
volil uvést i doporučení obsažená v „Prog nó -
ze koncepce a strategie ochrany přírody
a krajiny v Praze" schválené Radou hlavního
města Prahy v prosinci loňského roku. Jedná
se o vel mi obsáhlý a fundovaný dokument,
který jako jeden z hlavních cílů jednoznačně
doporučuje a požaduje vytvářet v Praze ta-
kové podmínky, aby nadále nedocházelo k zá-
stavbě volné krajiny. Kromě jiných a zcela
oprávněných požadavků prognóza také navr-
huje: „Revizi rozsahu (kapacit) a způsobu zá-
stavby v okrajové zóně s cílem omezit její
plošný rozsah při současném zvýšení diversi-
ty typů zástavby (návrhem vyšších hustot zá-
stavby, volbou kompaktnějších forem zá-
stavby, renesancí komponovaných souborů,
posouzením možností souvislé zástavby, 
kupř. uplatněním atriových domů atp.)“ a dále
„nepřipouštět expanzi obytné i jiné zástavby
do volné krajiny.“

Příležitost pro Jižní Město
Nechci zde nikoho přesvědčovat o svých prav-
dách, neboť v tomto případě není jednodu-
chých řešení. Mojí snahou je pouze předložit
k zamyšlení i jiný úhel pohledu na celý pro-
blém. V této diskusi by neměl nějaký z názorů
zvítězit, protože na druhé straně by pak bylo
i poražených, a to je špatně. Výsledkem by
měl být příslib zúčastněných, že o názorech
těch druhých budeme vzájemně přemýšlet.
Osobně bych doporučoval nediskutovat tolik
o tom, zda navyšovat intenzitu městské zá-
stavby či nikoliv, ale spíše diskutovat o tom,
jaké kompenzace požadovat na investorovi
za to, že vyšší intenzitou zástavby zvýší svůj
zisk, o který by se pak měl s městem, respek-
tive s městskou částí podělit. Vznikly by tak
poměrně významné zdroje pro udržování
a rozvíjení veřejné vybavenosti a infra struk -
tury, kterou využíváme a potřebujeme všich-
ni. Váš Dalibor Mlejnský, starosta

Městu a přírodě ku prospěchu 

Hostivařská nádrž bude vypuštěna

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Obchodní 
centrum Chodov při pohledu z letadla.

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Zastupitelstvo dne 22. 9. 2009

SCHVÁLILO:
● Vypracování projektové dokumentace pro

zadání stavby dodavateli na akci Mateřská
škola a Dům služeb od firmy Architektonic-
ký atelier Ing. Daniel Hakl za celkovou ce-
nu 284 000 Kč.

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

Setkání se seniory
Starosta Václav Drahorád se svou zástupkyní
Julií Mikolášovou na tradičním setkání přivítali
jménem Úřadu městské části Praha-Újezd se-
niory, kteří oslavili své narozeniny ve III. čtvrt-
letí roku 2009. Pozvání přijali: Miloslava Kudr-
nová, Eva Petržílková, Marie Kolská, Eva Holu-
bíková, Petr Holubík, Jiří Trčka a Zdeněk Hříbek.  

Slovo starosty
Městská část Praha-
Újezd o rozloze 370 ha
a s 2 644 obyvateli zau-
jímá co do počtu obyva-
tel 17. místo z 35 tzv.
malých městských částí.
Jsme dynamicky se roz-
víjející částí Prahy, která
svou vybaveností infra-

struktury nezaostává za jinými stejně srovna-
telnými městskými částmi. 

V souvislosti s novelou zákona o po zem -
ních komunikacích, ze  které vyplývá, že vlast-
ník komunikací je odpovědný za způsobenou
škodu, jsme zmapovali v celé městské části
délku chodníků a vedlejších komunikací. Měst-
ská část má připraven plán zimní údržby, kte-
rý je rozdělen do pěti lokalit: původní zástav-
ba Újezdu, původní zástavba Kateřinek, vila-
domy v Kateřinkách, sídliště v Kateřinkách
a For manská ulice s obytnou částí Na Forman-

ce v Kateřinkách.  Celková délka vedlejších ko-
munikací je 4 730 m a chodníků 6 790 m.
V současné době kalkulujeme zvýšení nákla-
dů na tuto údržbu, která bude představovat
značný zásah do rozpočtu městské části. 

V říjnu se uskutečnila schůzka s Petrem
Schejbalem, ředitelem městské policie v Pra -
ze 11, týkající se zajištění větší mobility
strážníků v naší městské části. Strážníci okr-
skáři za pracovní směnu při obchůzkách pěš-
ky nebo na jízdním kole nestačí vícekrát
zkontrolovat celou městskou část. Z jednání
vyplynula dohoda o zapůjčení motocyklu.
Okrskáři budou od ledna 2010, pokud budou
vhodné klimatické podmínky, zajišťovat mo-
nitoring celé městské části na motocyklu.
Dále budou naší městské části v průběhu
příštího roku přiděleni další dva okrskáři.
Tímto by městská policie pokryla 24hodino-
vou nepřetržitou službu. Městská část bude
pro motocykl zajišťovat garážové stání
a pohonné hmoty.       

Václav Drahorád, starosta

Letošní rok byl pátým v pořadí, kdy Úřad
městské části Praha-Újezd pořádal spo-
lečně s Královstvím Kateřinským cyklis-
tický závod pro děti. Čtyři kilometry dlou-
hou trasu vedoucí z Ka te řinek do Újezdu
projelo celkem 48 dětských závodníků (ti
menší samozřejmě v dopro vodu rodičů).
Každý účastník obdržel na startu mapku
s trasou závodu a v jeho průběhu na ur-
čených stanovištích odpovídal na připra-
vené otázky organizátorů.

V cíli na každého závodníka čekala
za sloužená medaile, diplom za účast

Děti závodily na kolech

Malý závodník 
se v cíli svěřuje se svými pocity. 

FOTO: JIŘÍ VOTAVA ST.

Děti 
se mohly svézt na čtyřkolkách. 

a sladkosti. Pro všechny přítomné by-
lo připraveno občerstvení. Novinkou
tohoto ročníku byla možnost projet se
s instruktorem na čtyřkolce. Podmín-
kou bylo splnění několika soutěžních
úkolů (např. střelba z kuše nebo pozná-
vání dopravních značek), které pro dě-
ti připravila firma Icar auto. Doufáme,
že se dětem i rodičům toto sportovní
dopoledne líbilo a těšíme se s Vámi na
další setkání příští rok. 

Pavla Pitrmanová, 
kancelář starosty

Vítali jsme nové občánky

Před čtyřmi lety, v lednu roku 2005, byla po
14 letech obnovena tradice vítání nově naro-
zených občánků v městské části. Do součas-
né doby starostové či jejich zástupci přivítali
již 196 dětí. Poslední setkání proběhlo 23. zá-
ří, kdy z rukou starosty a jeho zástupkyně pře-
vzali rodiče šestnácti malých občánků dárko-
vou poukázku v hodnotě 1 000 Kč na odběr
zboží v obchodě s dětskými potřebami, květi-
nu a tričko se znakem městské části. Součás-
tí vítání občánků je také fotografování rodičů
s miminky. Fotky jsou pak dalším dárkem, kte-
rý městská část dětem věnuje.

Dne 23. září byli přivítáni: Čeněk Dvořák,
Oliver Bergman, Martin Sršeň, Tereza Tučko-
vá, Linda Brůnová, Lukáš Vlastník, Florentina
Tachecí, Ondřej Stehlík, Dorina Šimůnková,
Magdaléna Sojková, Matěj Ševít, Lukáš Vlk,
Nicol Kudrnová, Nela Juráková, Barbora Ště-
pová a Barbora Bezpalcová. 

Všem přejeme touto cestou ještě jednou
hodně štěstí, zdraví a lásky.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

FOTO: PAVEL STANĚK

Starosta 
Václav Drahorád s rodiči 
při vítání občánků. FOTO: PETRA HILMAROVÁ
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Ekologické odpoledne Zasaď si svůj strom
spojené s doprovodným programem nazva-
ným Stromovka si na 20. října připravila Ma-
teřská škola v Blatenské ulici. Každá třída dě-
tí společně se svými učitelkami a za účasti ro-
dičů zasadila svůj strom na zahradě mateřské
školy. Na školní zahradu přibyly jabloně, hruš-
ně, jeřáby, smrky, buky i červené javory. Da-
tum nebylo vybrané náhodně, tento den je to-
tiž oficiálním svátkem stromů. Odpoledne by-
lo součástí dlouhodobého ekologického pro-

jektu, díky němuž se děti dovídají, kdo žije na
stromech a pod nimi, čím nám stromy opláce-
jí (čistý vzduch, léčivá síla, dřevo, papír a jeho
výroba), sledují jejich proměny během roku,
pozorují barvy listů a plodů a zkusí si vyrobit
třeba ptačí krmítko.  Hlavním cílem je, aby dě-
ti pochopily, že stromy a čistá příroda jsou dů-
ležitou součástí našeho života, říká ředitelka
školky Mgr. Jana Vaníčková. Projekt odstarto-
val na počátku tohoto školního roku a je zalo-
žen na získávání zkušeností, vědomostí

a dovedností na základě vlast-
ního pozorování a to je pro dě-
ti nejlepší výuka, dodává Jana
Vaníčková.

Prostředí mateřské školy
Blatenská zdobí díky tomuto
projektu nápadité přírodní kolá-
že a obrázky s motivy stromů.
Akci, která byla součástí dlou-
hodobého školního vzdělávací-
ho programu, připravila školka
spolu s Klubem rodičů a zahájil
ji starosta Dalibor Mlejnský. 

Dana Foučková

ŠKOLSTVÍ

8 www.praha11.cz

Nedaleko parku nad Hostivařskou přehradou
v ulici K Jezeru bylo v pondělí 19. října slav-
nostně otevřeno nově zrekonstruované spor-
tovní hřiště. Otevření nového sportoviště se
zúčastnili mimo jiné i starosta městské části
Dalibor Mlejnský, poslanec, pražský a jiho -
městský radní Jiří Janeček i místostarostka
Eva Štampachová. Za poslední tři roky tak při-
bylo páté moderní multifunkční sportoviště,
které mohou obyvatelé Jižního Města využí-
vat ke sportovnímu vyžití a rekreaci. Městská
část tak za toto období do sportovních hřišť
investovala již bezmála 14 mil. Kč.

Slavnostní otevření zahájil úvodním slo-
vem starosta Mlejnský: „Jsem rád, že se nám

daří plnit náš slib z počátku naše-
ho funkčního období, že rozšíříme
možnosti a zkvalitníme podmínky
pro sportování v Praze 11. Toto
hříště je dalším důkazem, že tak
činíme. Nová nebo zrekonstruova-
ná sportovní a dětská hřiště, kte-
rá jsou nyní na Jižním Městě, při-
spívají ke kvalitnějšímu bydlení
v naší městské části a o to nám
jde především.“ Bezprostředně
pak následoval sportovní a zábav -
ný program pro celé rodiny, děti si
mohly zaskákat v nafukovacích
atrakcích, konal se i volejbalový
turnaj družstev, nechybělo ani ob-
čerstvení.

Rekonstrukcí, která se usku-
tečnila od června do září tohoto
roku, na místě původního neudr-
žovaného hřiště se dvěma asfal-
tovými plochami vznikl multifunk -
ční areál určený především na tenis, nohejbal
a volejbal. Rekonstrukce zahrnovala úpravu
svršku pro položení umělého povrchu, opravu
a doplnění odvodnění, instalaci nového oplo-
cení, doplnění nového mobiliáře, chodníku
z betonových dlaždic a schodiště mezi hřišti.
Celková výše nákladů činila 2 148 797 Kč.

Nové hřiště je uzamykatelné a má svého
stálého správce, který bude hřiště ráno otví-
rat a v podvečer opět zamykat, aby se pře-

dešlo jeho poškozování. Je také možné si
u něj na požádání zapůjčit sítě na volejbal
a tenis, přičemž kontakt na správce a pro -
vozní řád je vyvěšen přímo na hřišti. V sou -
časné době jsou na Jižním Městě již tři uza-
mykatelná hřiště se správcem, a to v Jaž lo -
vické ulici, Hviezdoslavově a nyní přibylo v ul.
K Jezeru. Další veřejně přístupné sportoviš-
tě se připravuje v Bohúňově ulici.

Daniel Potocký

Jižní Město má další moderní sportovní hřiště

Nejlepší účastníci  Cross
cupu se sešli v Křtinské
Na konci září se za velmi pěkného počasí
usku tečnil již 15. ročník běžeckého závodu
Cross cup 2009. Organizátory akce byly od-
bor školství a kultury MČ Praha 11 a Základní
škola Campanus a Základní škola Mikulova.
Podzimního závodu se zúčastnili žáci a stu -
denti ze základních a středních škol, které ma-
jí své sídlo na území Jižního Města. Slavnost-
ní předávání cen vítězům se uskutečnilo 
20. října od 13.30 hodin v koncertním sále Zá-
kladní umělecké školy Křtinská. Ceny a poháry
vítězům předala zástupkyně starosty Eva
Štampachová. Součástí ocenění byly finanční
šeky ve výši 3 tisíce Kč, které získaly školy, jež
se umístily na prvním mís-
tě ve své kategorii. 

Letos si poháry a šeky 
odnesly tyto školy:  
1. místo v kategorii A
ZŠ Ke Kateřinkám
1. místo v kategorii B 
Gymnázium Opatov
1. místo v kategorii C 
Gymnázium Opatov

red

Předškoláci z Blatenské si na
svojí zahradě užili Stromovku 

Úspěšným sportovcům
popřála i místostarostka
Eva Štampachová.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Zahradním 
náčiním se kluci i holčičky 
při sázení zdatně oháněli. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Při volejbalovém 
turnaji byly k vidění zajímavé momenty. 

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Starosta Dalibor Mlejnský 
při slavnostním otevření hřiště. FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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LISTOPAD 2009

Výstavu, která přibližuje historii a kulturu Grón-
ska, zahájil 14. října v Kulturním centru Zahrada
velvyslanec Dánského království. Vy ji můžete
navštívit až do poloviny listopadu. Součástí vý-
stavy, která přibližuje kulturu Inuitů a Eskymáků
a geografii Grónska s úžasnou tamní přírodou,
jsou také přednášky. Těšit se můžete například
v úterý 3. listopadu na besedu Grónsko v li te -
ratuře, poezii, hudbě a vý tvarném umění, nebo
10. listopadu s ře dite lem festivalu Tourfilm Jo-
sefem Schützem, polárníky Václavem Sůrou,
Stanislavem Bártlem a Pet rem Burianem na po-
řad Máme rádi cestovatelská dobrodružství!
Před přednáškami, které začínají v 19 hodin,
jsou připraveny komen tované prohlídky v režii
autorů výstavy manželů Aleny a Ja ro slava
Klempířových, kteří jsou autory celosvětově nej-
rozsáhlejší dokumentace grónské přírody. Prá-

vě oni tráví již mnoho let polovinu roku
v Grónsku, které je jejich druhým domovem po
Praze. Jaroslav Klempíř se již v roce 1972 po-
prvé dostal s fran couz sko-dánskou etnografic-
kou expedicí na sever Grónska.

Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo
životního prostředí a městská část Praha 11.
Zakončí ji Velký dětský polární den v sobotu
14. listopadu! Připravena bude jízda psím
spřežením s nejlepší českou musherkou Ja-
nou Henychovou, Dětská zimní olympiáda
s hrami a soutěžemi o ceny od časopisu Ma-
teřídouška, firmy LEGO nebo Kulturního cent-
ra Zahrada. V 15 hodin na děti čeká pohádka
o tom, Jak sloni k chobotům přišli. Celý dět-
ský den včetně pohádky je zdarma. Začíná
v 10 a končí v 17 hodin. Tak určitě přijďte!

Dana Foučková

Pokud vás zajímá země mizejícího
ledu, přijďte do Zahrady!

Umělci z Polska, Maďarska, Slovenska a Již -
ního Města se 6. a 7. listopadu sejdou v Za -
hradě. Mladé kapely, multimediální projekt,
divadlo nebo velkoplošné projekce fotografií
jsou součástí evropského projektu Art of Li-
vin´. 

V Zahradě se představí slovenský Hugo
Čáves Orchestra, který si získal evropské fa-
noušky energickou dechovou sekcí, která při-
vede k tanci každého. Maďarský soubor Radi-
cal Freetime Theatre nabídne pohybové před-
stavení a polský soubor Inire přiveze multime-
diální projekt na pomezí koncertu, mluveného
slova a velkoplošných projekcí. Českou repub-
liku bude reprezentovat nová kapela Urban
Traffic, která je složená z vynikajících mladých
muzikantů z Jižního Města. Její leader MC Fo-
hosh je hybatelem alternativní scény na Již-
ním Městě už několik let.

Součástí dvoudenního festivalu Art of Li-
vin´ je také velkoplošná projekce fotografií
s názvem Fotojatka. Fotojatka se za několik
let své existence stala uznávanou a res pek -
tovanou událostí fotografické scény, série

svých fotografií na nich představili např. Boh-
dan Holomíček, Jan Zatorsky nebo zahranič-
ní hvězda Michael Ackerman. Na jejich foto-
grafie se můžete těšit i v Zahradě. Celý festi -
val akcí Fotojatka v pátek 6. listopadu v 19 ho -
din začíná. Více informací o projektu a pro -
gramu naleznete na www.artoflivin.eu nebo
www.kczahrada.cz. Jiří Sulženko

Mladí umělci se sejdou v Zahradě na festivalu Art of Livin´

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

VIERA BOŠKOVÁ A HOSTÉ
Oluša Vítková – Radana Jařabáčová – 
Lída Dvořáková – Adrienna von Korff

(olejomalby, malby na hedvábí, fotografie)

9. až 28. 11. 2009

Výstavu zahájí PhDr. Dana Karasová 
v pondělí 9. 11. v 17 hodin. 

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

Sympatický velvyslanec 
Dánského království Ole Moesby (v popře-
dí) a polárník Jaroslav Klempíř při zahájení.

Soubor Hájí-
ček byl hu-

debním
zpestřením

vernisáže
a jeho 

členky téma
Grónsko 

evidentně
zaujalo.

FOTO: DANA 

FOUČKOVÁ

FOTO: ARCHIV KC ZAHRADA
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Z PROGRAMU V LISTOPADU 2009:
6.–9. 11.: Osobnost dítěte, prožitkový kurz pro
rodiče i učitele. Přirozený vývoj dítěte z pohledu
Montessori pedagogiky.
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.

 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, jazykových kur-
zů, workshopy streetartových a cirkusových disciplín.

PROGRAM V LISTOPADU 2009:
1. 11., 17.00: Dušičkový lampionový průvod, vy-
cházíme od sochy Budovatele.
3. 11., 17.00: Drum circle.
3. 11., 19.00: Grónsko v literatuře, poezii, hudbě
a výtvarném umění, doprovodná přednáška k vý-
stavě Grónsko, země mizejícího ledu.
4. 11., 10.00: Robinson Crusoe, Teátr Víti Marčíka.
4. 11., 14.30: Sněhurka a sedm trpaslíků, Teátr
Víti Marčíka.
6.–7. 11.: Art of living – multimediální festival
současného umění.
6. 11., 19.00:  Fotojatka. 
6. 11., 20.00: Inire /PL/, Hugo Čáves Orchestra
/SK/, Rhantisi Franklin /SK/.
7. 11., 20.00: Radical Freetime Theater /HU/,
S.C.U.R. /CZ/.
7. 11., 15.00: O klukovi, který neuměl zlobit, Di-
vadlo Lokvar.
10. 11., 19.00: Máme rádi cestovatelská dobro-
družství, doprovodná přednáška k výstavě Grón-
sko, země mizejícího ledu.
11. 11., 10.00: Pejsek a kočička, Malé Vinohrad-
ské divadlo.
12. 11., 20.00: Eliška Ptáčková, Katka García
a hosté.
14. 11., 10.00: Velký polární den, celodenní akce
pro děti a rodiče plná překvapení.
17. 11., 20.00: Queens of everything.
18. 11., 10.00: O Červené Karkulce, Malé divadél-
ko Praha.
18. 11., 19.00: Filmový klub VŠE: AUTO*MAT.
19. 11., 20.00: Poutníci.
21. 11., 10.00: Setkání fotografů.
24. 11., 20.00: Red quertet a jam session, jazzo-
vý koncert studentů VOŠ Jaroslava Ježka.
25. 11., 10.00: Starý celer vypravuje, Divadlo
dobré kávy a pan Mlýnek.
26. 11., 19.00: Krvavé koleno, hororové příběhy
Arnošta Goldflama.
28. 11., 15.00: O Statečné princezně Máně, Malé
divadélko Praha.
28. 11., 16.00: Školička animace, základy filmo-
vých animačních technik.
29. 11., 16.00: Benefiční koncert „Děti dětem“.
PŘIPRAVUJEME:
5. 12. Mikulášský průvod.
5. 12. Fast Food Orchestra.
10.12. Dánská šatna, Studio DVA.
12. 12. Česká mše vánoční.
15. 12. Jarmila Šuláková a Fleret.

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 LISTOPADU 2009:
KONCERTY:
3. 11., 19.00: Hudebně-poetický večer. Operní re-
citál s kytarou a poezií. Účinkující: Alena Hellerová
– soprán, prof. Jaroslav Šaroun – klavírní dopro-
vod, Václav Fikrle – recitace, Jan Paulík – kytara.
12. 11., 19.00: Marien. Příjemné melodické linky,
chytlavé refrény a zajímavé textové obraty. To je
folková skupina Marien, nový projekt Víti Troníčka
z legendární, již bohužel nevystupující, pardubické
kapely Poupata. 
17. 11., 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.  
24. 11., 15.00: Křeslo pro domácího hosta. Kom-
ponovaný pořad prof. PhDr. Zdeny Zvěřinové
a jejích hostů z hudební a sportovní oblasti.
26. 11., 19.00: Taras Piano Trio. Mladé klavírní
trio bylo založeno v roce 2007 a od té doby pravi-
delně koncertuje a sbírá úspěchy ve světových
soutěžích. Trio hraje ve složení: Radim Kresta –
housle, Hana Volková – klavír, Václav Petr – violon-
cello. Program: L. van Beethoven, B. Martinů, D.
Šostakovič. 

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)
Velká galerie: 
28. 10.–3. 1.: Adolf BORN – Z domova až do cizi-
ny. „Výstavu Z domova až do ciziny jsem koncipo-
val tak, že v části  jsou motivy téměř vlastenecké.
Jsem jediný, kdo dělal Tyrše, Smetanu, Dr. Holuba,
K. Havlíčka Borovského, Nerudu v situacích napros-
to překvapujících. A cizina? To je moje druhá vlast.
Turecko, jehož obyvatelé jsou svou mentalitou nám
nejpříbuznější. Kdo momentálně neodjíždí do Istan-
bulu, nechť navštíví tuto výstavu.“ Adolf Born. 
26. 11., 17.00: Autogramiáda Adolfa BORNA. 
Malá galerie: 
4. 11.–29. 11.: Vjačeslav ILJAŠENKO – Les na
druhé straně. Výstava obsáhlého souboru grafik
(především leptů, suchých jehel a mezzotint)
a deskových maleb akademického malíře a grafika
Slávy Iljašenka, volyňského Čecha narozeného
v Kyjevě. Vystudoval Grafickou akademii ve Lvově
a od roku 1992 žije v Čechách. Věnuje se také sak-
rální malbě. 

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)
1. 11., 15.00: O Sněhurce, Malé divadélko Praha.
8. 11., 15.00: Tajná pohádka (O hadovi), Divadlo
dobré kávy. 
15. 11., 15.00: Tučňákův výlet, Divadlo krab. 
22. 11., 15.00: Nápad myšky Terezky aneb O zlé
koze, Divadlo Matěje Kopeckého. 
29. 11., 15.00: Nemocné pohádky, Divadlo dobré
kávy.

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

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

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

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

KC Zahrada

Chodovská tvrz

PRAVIDELNÉ PROGRAMY: 
Ne 9.30: Bohoslužby. 
Út 19.00: Setkání nad Biblí. 
Po, út 9.00–12.00: Mateřské centrum Pramínek. 
Út, st 13.00–16.00, čt 13.00–18.00: Občanská
poradna. 

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2009: 
4. 11., 17.30: Lampionový průvod, MC Pramínek.
15. 11., 18.00: Ekumenická bohoslužba.
19. 11., 17.00: Přednáška o dědickém právu,
JUDr. Jana Vyšanská Ph.D.

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 LISTOPADU 2009:
3. 11., 19.00: LURDY – pramen zázraku. Jsou mís-
ta, kde Bůh obzvláště projevuje svou přítomnost,
kde věci jsou jiné, než jsme zvyklí. Přednáší Jan Fran-
tišek Tichý, člen sekulárního františkánského řádu.
4. 11., 19.00: Život jako pouť osudu, tranzity planet
a životní etapy. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.
5. 11., 19.00: Náboženské kultury a terorismus.
Koncepty svatých válek. Je možná demokratická
dohoda s terorismem? Přednáška
doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.
6. 11., 19.00: Společné zpívání posvátných man-
ter, rytmických bhadžanů a písní z různých duchov-
ních kultur. Doprovodí vás zpěvem, hrou na kytaru,
tamburinu, rolničky, deštnou hůl. „Mantrovníci“.
8. 11., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry.
Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem H.
Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem do-
provází Richard Holický.
10. 11., 19.00: Šrí Annamalai Svámí, vynikající
žák Ramana Maháršiho poskytuje poučení mnoha
stoupencům. Promítnutí DVD. Přednáší filozof, jo-
gín, PhMr. Rudolf Skarnitzl.
11. 11., 19.00: Přemůžeme autizmus? Setkání ro-
dičů dětí s autizmem věnováno obnově psychic-
kých i fyzických sil. Wellness večery. Přednáší
prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc., se svými pozva-
nými hosty.
12. 11., 19.00: Strava plná energie. Jak správně
a zdravě jíst? Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová.
13. 11., 18.30: Pohyb, zákon jako stvoření
a zdraví. Přednáší významný slovenský lékař prim.
MUDr. Ivan Rusnák, CSc., kterého letité zkušenosti
utvrzují v tom, že se na člověka musíme dívat ne-
jen očima „klasické medicíny“.
18. 11, 19.00: Život bez deprese. Přednáší etiko-
terapeutka Zdenka Hoffmanová.

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.
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

16. a 17. 11.: Domeček je zavřený, státní svátek. 
Z PROGRAMU V LISTOPADU 2009:
2.–6. 11.: Podzimní burza dětského oblečení, hra-
ček, sportovních potřeb a těhotenského oblečení.
Příjem: po 9.00–12.00 a 13.00–17.00, 
út 9.00–12.00; prodej: út 15.00–17.30, st, čt
9.00–12.00 a 15.00–17.30. Výdej a vyúčtování:
pá 9.00–12.30. Počet prodávaného je omezen na
30 kusů. Formulář na burzu si můžete vyžádat 
e-mailem nebo vyzvednout osobně od 20. října
v MC Domeček.
28. 11., 14.00–18.00: Adventní výtvarná dílna,
možnost vyrobit si adventní věnec  nebo vánoční
dekoraci na dveře. Nezkušeným poradíme. S sebou
si přineste 4 svíce dle svého výběru. Vstupné
100 Kč + náklady na dekorační materiál (dle výbě-
ru). Zájemci se hlaste na tel. 773 993 985 nebo 
e-mail mcdomecek@seznam.cz.

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.
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.
St 17.00–19.00: Poradna přirozeného plánování
rodičovství, je nutné se předem přihlásit na tel.:
777 200 431, paní Erika Oberfalcerová.
Čt 9.00–12.30: Herna pro děti od 0–2 let. 

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2009:
7. 11., 10.00–11.30: Taneční lekce se Zuzkou.
Lekce muzikálového tance. DDM JM, Květnového
vítězství.
7. 11., 14.00–20.00: Divadelní festival amatér-
ských souborů Homo ludens. Žižkovské divadlo
Járy Cimrmana.
8. 11., 9.30–11.30: Výtvarná dílna Starověký
svět. Dílna inspirovaná obdobím Mezopotámie.
DDM JM, Květnového vítězství.
8. 11., 15.00–17.00: Strašidlácký den. Karneval
se soutěžemi a tancem určený pro děti bez rodičů.
DDM JM, Květnového vítězství.
12. 11., od 17.30: Koulování. Miniturnaj
v kulečníku. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
14. 11.: Výlet Trilobitu pro děti a mládež
z turistického oddílu Trilobit, jejich kamarády
a všechny, kdo chodí rádi na výlety.
14. 11., 8.00–13.00: Turnaj ve stolním tenisu.
Hraje dítě proti dítěti, rodič proti rodiči a čtyřhra.
DDM JM, Šalounova.
14. 11., 9.00–17.00: Keramická dílna. DDM JM,
Šalounova.
14. 11., 8.00–16.00: Děti fitness. Postupová sou-
těž jednotlivců v aerobiku. TJ JM Chodov.
26. 11., od 17.30: Koulování. Miniturnaj
v kulečníku. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
28. 11., 9.30–11.30: Výtvarná dílna Starověký
svět. Dílna inspirovaná vánočními tradicemi. DDM
JM, Květnového vítězství.
28. 11.: Výlet Trilobitu pro děti a mládež
z turistického oddílu Trilobit, jejich kamarády
a všechny, kdo chodí rádi na výlety.

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
10. 11., 18.30: Koncert smyčcového oddělení.
12. 11., 18.30: Koncert žáků školy.
24. 11., 18.30: Koncert dechového oddělení –
skladby 20. a 21. st.
ZUŠ J. RŮŽIČKY
23. 11., 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 LISTOPADU 2009:
Téma měsíce: Kdo je kurátor pro děti a mládež?
3. 11.: Filmový klub.
4. 11.: Turnaj ve street fočusu.
11. 11.: Turnaj ve fotbálku 2.
16. 11.: 20 let demokracie. Tématický a filmový
klub.
26. 11.: Vaření bramboráčků.
Změna programu vyhrazena.
Připravujeme: vánoční večírek a koncert. 

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 I

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V LISTOPADU 2009: 
na adrese Křesťanské centrum Jižní Město, Modle-
tická 1401 (pozor, od prosince na nové adrese, sle-
dujte www.cb.cz/jizni.mesto):

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.
Pá 18.00: Setkání mládeže, program pro mladé.
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

Vladimír Mencl 

Česká krajina 
v obrazech

3.–30. 11. 2009
Vladimír Mencl, hudebník a malíř, klavírní virtuos,
docent na pražské Akademii múzických umění,
člen Asociace hudebních umělců a vědců, člen

Unie výtvarných umělců v Praze. Jeho obrazy jsou
inspirovány především jihočeskou krajinou, mají

hřejivý, citlivý charakter, jako by jimi pronikal zvuk
klavíru, za kterým Vladimír Mencl sedá.

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.

L I S T O P A D 2 0 0 9

19. 11., 19.00: Zářivé schody poznání 3. Obe-
jmout změnu. Přednáší Petr Dostál.
22. 11., 19.00: Člověka, hořce mám rád – pocta
Josefu Kainarovi. Byl známý hlavně jako básník,
který pořád myslel na to, aby lidský život neztrácel
své lidské hodnoty. Účinkují: Jitka Morávková Švan-
dová – mluvené slovo, Richard Holický – kytara.
24. 11., 19.00: Pavučina snů. Přednáší Zdena
Švancárová, po přednášce bude následovat půlho-
dinka s vyložením vašich snů a jejich poselství.
25. 11., 19.00: Slovo tělem. Odkaz neznámého
básníka. Večerem provádí a recituje Miroslav Ma-
touš varhanní improvizace Petr Tvrdek.
26. 11., 19.00: Cestou lásky. Povídání
s PhDr. Martou Foučkovou – autorkou knih Jsem,
Já jsem. 
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 poetic-
ká 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. 11., 9.00–17.00: Keramická dílna. Doglazová-
ní. DDM JM, Šalounova.
28. 11., 10.00–12.00: Tvoříme v Domečku. Výro-
ba adventních kalendářů. DDM JM, Šalounova.
28. 11., 8.30–18.00: Florbalový turnaj „O pohár
Jižního Města“, pro amatérské týmy. TJ JM Chodov.
29. 11., 14.00–16.00: VOSA. Otevřený volejbalo-
vý turnaj. ZŠ Ke Kateřinkám.

Více na www.ddmjm.cz

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.
Změna programu vyhrazena.
Od 10. 11. možnost zakoupit v Domečku lístky na
Mikulášskou besídku.

Více na www.mc-domecek.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
(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

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

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

OTEVŘENO:
Po–Pá 14–18 hod. 

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.

ŠUMAVA – PENZION
HRÁTKY U OBCE SRNÍ
Ubytování cena 400 Kč 
včetně polopenze. 

Tel.: 739 046 601, Tel.: 739 046 601, 
376 323 410 376 323 410 

www.penzionhratky.unas.czwww.penzionhratky.unas.cz

CESTOVNÍ AGENTURA
 www.nubis.cz
Zájezdy od 150 českých a německých 
cestovních kanceláří do celého světa.

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 222 365 747 
Po–Pá   9,00–19,00 777 755 714

Nubis.indd   1 14.10.2009   16:59:14
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Kdy je vhodné se zajímat o územní plán
O územní plán bychom se měli zajímat vždy,
když chceme vědět, co je na pozemku povo-
leno nebo naopak, co zde možné není. Dále
vždy, když chceme koupit dům, stavební par-
celu nebo jakýkoliv jiný pozemek. Také při hle-
dání vhodného místa pro podnikání, koupi ne-
bo výměně bytu, při hájení zájmu ochrany pří-
rody, zájmu o sportovní vyžití dané lokality,
případně když chceme zjistit další možné ak-
tivity v území. Územní plán nám rovněž zod-
poví otázky v oblasti rozvoje dopravní
a technické infrastruktury.

Když nakonec zjistíte, že přípustné funkční
využití není pro vaše záměry to pravé ořecho-
vé, můžete se díky územnímu plánu alespoň
včas dozvědět, kolik peněz ušetříte tím, že se
vyhnete nevhodné investici. Sebehezčí parce-
la, kde by se sice nádherně vyjímala stavba dle
vašich představ, ztrácí své kouzlo v okamžiku,
kdy se nachází v nezastavitelném území. Když
přesto takovou parcelu nepředloženě koupíte,
máte potom pouze dvě možnosti, jak naplnit
svá nově nabytá vlastnická práva: platit daň

z nemovitosti a pozemek řádně udržovat. Ne-
rozvážná a ukvapená „výhodná“ koupě po-
zemku často byla, je a bohužel asi i nadále bu-
de předmětem velkých osobních a rodinných
tragédií. Proto doporučujeme zabývat se ob-
sahem územního plánu i v těch případech, kdy
koupě nebo pronájem nemovitosti či pozemku
se uskutečňuje přes realitní kancelář. Jak jed-
nou za nemovitost zaplatíte, je velmi obtížné
získat zpět svoje peníze.

Územní plán a střety zájmů v území
Územní plán vzniká jako výsledek veřejné do-
hody o území. Jeho obsah byl při procesu po-
řízení několikrát veřejně projednán. Každý má
ze zákona právo se v procesu pořízení územ-
ního plánu k jeho obsahu vyjádřit. Konečným
výsledkem je vzájemný kompromis mezi zá-
jmy obce, vlastníků nemovitostí, obyvatel
a širší veřejností, a to při dodržení zákonem
chráněných zájmů. Územní plán je ale také
předmětem střetu různých názorů na využití
území a dobrý územní plán by neměl „převál-
covat“ zájmy jedněch na úkor druhých. Nelze

pominout například ochranu přírody,
ale zároveň také nelze pominout prá-
va vlastníků nemovitostí. Do toho se
musí vejít i fungující systém dopravní
obslužnosti území. V úvahu musíme
vzít také požadavky požární ochrany,
hygieny, ochrany památek a dalších
zájmů v území.

Kde je možné se seznámit
s obsahem územního plánu
Územní plán je veřejný dokument. Od
okamžiku jeho schválení je možné do
něj nahlížet a seznámit se s jeho ob-
sahem:

1. Na odboru územního plánu Ma-
gistrátu hl. m. Prahy a to se všemi je-
ho výkresy a úplným zněním textu,
případně můžete požádat o vysvět le -
ní některých pojmů. 

2. Na odboru územního rozvoje Úřadu
městské části Praha 11 se můžete seznámit
s nejdůležitějšími vybranými výkresy závazné
části územního plánu pro území Prahy 11.  

3. Na internetové adrese www.magis -
trat.praha-mesto.cz v části Územní plánování
a rozvoj najdete jeho textovou a výkresovou
část, můžete se seznámit se schválenými
změnami a úpravami územního plánu  a dále
s aktuálním stavem pořizovaných změn
územního plánu. Na tomto odkazu je rovněž
uveden aktuální stav pořizování nového
Územního plánu hl. m. Prahy.

Odbor územního rozvoje

Seriál – územní plánování (3)

Co je územní plán v obecném smyslu

Kronikářský zápis, uvedený v Klíči č. 16, po-
kračuje slovy: „nicméně však všemi toužebně
očekávaný den, jehož veškerý lid náš po celý
čas války si přál, nastal dnem 28. října 1918,
kdy prohlášena byla vlast naše svobodnou
a národ náš po 300leté porobě opět ujal se
správy věcí svých.

Státní převrat ten proveden byl dr. Alb. Ra-
bínem, dr. Frant. Soukupem, Jiřím Stříbrným,
Ant. Švehlou a Dr. Vávro Šrobárem.

V úterý pak dne 20. října 1918 byla uve-
řejněna proklamace Národního výboru lidu
československému, jež zněla:

Lide Československý!
Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát čes-

koslovenský vstoupil v řadu samostatných,
svobodných, kulturních národů světa. Správu
státu převzal Národní výbor. Nesklameš oče-
kávání celého kulturního světa, který vzpomí-

ná svých slavných dějin, jež vyvrcholily
v nesmrtelné výkony československých legií.
Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového živo-
ta. Zachovej štít čistý, jako jej zachovala čes-
koslovenská legie. Buď si stále vědom nejen
svých práv, nýbrž i povinností. Tvé chování
a Tvá radost buďtež důstojny veliké chvíle ny-
nější. Nynější osvoboditelé Masaryk a Wilson
nesmějí býti sklamáni v přesvědčení, že doby-
li svobody lidu, který dovede sám sobě vlád-
nouti; ni jediným rušivým činem nesmějí býti
zkaleny nynější velké okamžiky a čisté jméno
národa. Každý musí bezvýhradně šetřiti vše-
ho, co jinému je svato. Svobody osobní, ma-
jetku soukromého nesmí býti dotčeno. Pod-
robte se bezvýhradně rozkazu Národního vý-
boru!

Ve čtvrtek 14. listopadu 1918 konala se
prvá schůze Národního shromáždění. Byl to

historický den. Zahájil ji dr. Karel Kramář
a prohlásil formu státní: Československou de-
mokratickou republiku!“

Slavnostní zápis je třikrát zvýrazněn zvět-
šeným nadpisem, také u státní formy. Násle-
duje: „Presidentem jejím zvolen prof. dr. To-
máš Masaryk. Národní shromáždění čítalo
254 členy. Z těch náležejí klubu…“ dále po-
kračují dobové statistické údaje celostátního
dosahu. (Pokračování.)

Vypsal Jiří Bartoň

Řádky z kroniky Chodova

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravo-
daje Klíč na území Prahy 11 má na sta-
rost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč
do 2. listopadu nedostali do schránek,
nebo 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.

Obytné domy 
se stromy vytvářejí hranici Centrálního 
parku. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Dálniční těleso 
dělí Jižní Město na dvě části. FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Letos poprvé se v blízkosti stanice metra Há-
je konaly řemeslné trhy. Stalo se tak 10. října
a za pěkného počasí si do Centrálního parku
našlo cestu mnoho obyvatel Jižního Města.
A není divu, čekalo tu na ně mnoho lákadel
a zajímavé podívané, rovněž příjemné poseze-
ní, živá hudba, dobroty k snědku, oheň a opé -
kání buřtů i čepované pivo a jiné občerstvení.
Městská část by tímto prvním ročníkem trhů
chtěla založit další tradici zajímavé kulturní ak-
ce pro občany.

Malí i velcí návštěvníci zde mohli vidět kla-
sická řemesla a výrobní postupy tradičních ruč-
ních výrobků na živo. Byli tu skláři, umělečtí
šperkaři, kameníci, výrobci keramiky, šitých
a pletených výrobků, košíkáři, ale točil se zde
i kolovrátek nebo žhavila výheň mistra kováře.
Především pro děti byla atraktivní alchymistic-
ká sluj, kde si mohly vyzkoušet různé chemické
pokusy. Někteří si také vyzkoušeli, jaké to je vy-
foukat roztavené sklo do požadovaného tvaru,

nebo si jen tak příjemně poseděli u ohně, opek-
li si buřta a poslechli si písničky hrané Šumav-
skými šumaři. Asi největší ohlas mělo vystou-
pení žongléra, který předvedl mnoho dech be-
roucích triků včetně jízdy na vysokém jednoko-
le. Doufejme, že příští rok bude stejně příjem-
né počasí, abychom si mohli opět užít hezkou
sobotu jako letos. Daniel Potocký

Dnes by možná ženy netěšilo, že se jim říká
Machna. V 15. století však zkráceninu běžně
užívali, vedle mnoha obdobných dalších. Vlast-
ně se jmenovala Magdalena a byla místní vrch-
ností. Těžko by jí tedy asi někdo říkal nějak ne-
vhodně, už proto, že byla doslova od rány. Pří-
běh o tom zaznamenaly staré české kroniky,
byl pak několikrát vydán a přitom samozřejmě
upravován. Následující vyprávění ji popisuje ja-
ko „pravou rekyni“. Zní v souhrnu takto: 

Po smrti krále Jiřího nejvyšší purkrabí Čes-
kého království, Jan Jenec z Janovic na Petr-
špurku, „rozkaz na pány a rytíře vydal, by mu
proti loupežnickému hnízdu Ostromeči bran-
nou mocí pomáhali.“  Oni ale neuposlechli a tu
nejvyšší purkrabí „mínil pleněním statků
a pobráním stád dobytka citlivě je potrestati“.
Stáda se ubírala přes Kunratice ku Praze. Me-
zitím byli jejich dotčení majitelé někým vyrozu-
měni a vyzváni, aby se, jak náleží, pomstili.
Než se shromáždili, stačil pan Jenec dorazit do
Prahy. Na náměstí poblíž novoměstské radni-

ce byl ale dohoněn stíhajícími „a jiným lidem“.
Patřili k němu i pražští řezníci, „s nimiž mnohý
statkář smlouvu stran prodeje dobytka uza-
vřenou měl, kterou by nyní k ujmě své i řezníků
dodržeti nemohl“. U novoměstské radnice se
strhla krutá šarvátka s pur krab skými žoldnéři.
„I tepali zbrojence nemilosrdně…“ Machna,
náležející zřejmě mezi ty, jimž hrozila škoda,
vynikala. „Vytrhnouc jednomu oděnci meč
z ruky, několikerým máchnutím ruky vůdce zá-
stupu i několik žoldnéřů pobila.“ Řezníci se ne-
chtěli ženou nechat zahanbit. Doráželi na purk-
rabské oděnce sekyrami – „širočinami a brada -
ticemi“ tak, že ti brzy nechali stáda a prý i mno -
ho pobitých a raněných na místě a uprchli. „Lid
pak slavil vítězství nad pány nenáviděnými.“

Příběh nesporně barvitý, sdělný, se zřej-
mým reálným jádrem a zároveň neskrývající
otazníky. Proč nechtěli „statkáři“ pomáhat
královskému purkrabímu proti „loupeživému
hnízdu“, když na bázlivce zrovna nevypadali?
(Pokračování.) Jiří Bartoň

Proti toku času (15)

O chodovské Machně

V Centrálním parku se konaly řemeslné trhy

Naše městská část prostřednictvím společ-
nosti Jihoměstská majetková, a. s., umožní
obyvatelům bezplatné zpracování dřevní
hmoty z větví stromů pomocí štěpkování.
Štěpkovač bude přistaven 7. listopadu od 13

do 17 hodin na parkovišti u Výstavní ulice
mezi fotbalovým hřištěm TJ Háje a benzi -
novou pumpou Shell, 14. listopadu od 13 do
17 hodin na parkovišti poblíž ulic Starocho-
dovská a Na Sádce a 21. listopadu od 13 do

17 hodin na ploše u křižo vatky ulic Donoval-
ská–Vycpálkova–Rujanská. 

Ten, kdo si nebude chtít zpracované štěp-
ky odvézt, může je zanechat na místě a spo -
lečnost zajistí jejich likvidaci. red

Praha 11 nabídne bezplatné zpracování odštěpků

Vystoupení žongléra 
mělo velký úspěch. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

O foukání skla 
byl velký zájem. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Parkoviště u Výstavní ulice Starochodovská–Na Sádce Donovalská–Vycpálkova–Rujanská

Novoměstská 
radnice – svědek šarvátky. FOTO JIŘÍ BARTOŇ
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INZERCE

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

● MOŽNOST OBJEDNÁNÍ DĚTÍ

rekointer@rekointer.cz

Vojtíškova 1783/2 Chodov,
(obchodní dům Slunečnice) 
Tel.: 605  288 405
Otevírací doba: 
Po-Ne 16.00 – 3.00 hodin
VÍKENDOVÉ 
SPECIÁLNÍ AKCE

Ve školním roce 2010/11 otvíráme 
dvě třídy 1. ročníku. 
Školné: 25 000 Kč/škol. rok.
Platí se ve dvou splátkách, nebo je
možnost požádat o splátkový kalendář

Zveme Vás na dny otevřených dveří
vždy ve středu 11. 11. a 9. 12. 2009
od 16:30 do 18:00 hodin na adrese:

Donovalská 1684, 
149 00 Praha 4-Chodov.

Tel.: 271 751 459, 731 193 472, 
e-mail: info@gymnaziumcognos.cz,
www.gymnaziumcognos.cz

Všeobecné, čtyřleté gymnázium. 

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, krizovou 
intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdravotního pojištění) i dopravně

psychologické vyšetření řidičů

Objednávky na telefonu: 773 533 777, PhDr. Erika Gerlová

ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE
Terapeutika, s. r. o.  
Hviezdoslavova 519, Praha 11, 3. patro

Distribuce knih Pavel Dobrovský BETA, s. r. o. 
nabízí prodej knih pro veřejnost se slevou 15 %
na adrese: Květnového vítězství 332/31, Praha 4, 149 00                   

všední dny od 7.30 do 15.30, 
prosincové soboty 8.00–14.00, 
prosincové neděle 9.00–13.00

Tel.: 272 910 733, fax: 272 913 830, e-mail: info@dobrovsky.cz, web: www.dobrovsky.cz 

Nabízíme knihy všech žánrů, které je též možné objednat přes náš 
internetový obchod www.knihycz.cz a objednávku si následně osobně vyzvednout.

Přijatelné cenyPřijatelné ceny

NOVĚ OTEVŘENO
Kadeřnictví, masáže, pedi-
kúra, manikúra, kosmetika

Modletická 1388/5, Pha 11-Chodov
Tel.: 773 217 771

www.salonjulie.euweb.cz

Otevřeno: 
Po-Pá 9.00–20.00
So 8.00–13.00 Dárkové poukazy

Od ledna 2010 bude zahájen provoz nové-
ho centra pro léčbu chorob průdušek a plic 
plicní ambulance ve SZZ Jižní Město II., 
Šustova 1930/2 Praha 4. 
Přijímáme nové pacienty.  
Objednávky na tel.: 723 233 735 
MUDr. Romana Davidová 

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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RS KOUPELNY – PROCHÁZKA
● Kompletní rekonstrukce
● Bytová jádra – koupelny
● Návrhy interiérů
● Plovoucí podlahy
● Sádrokartony

Tel.: 603 206 803
www.rskoupelny.com
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12 www.praha11.cz

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
CHYTILI ZLODĚJKU. V dopoledních hodi-
nách 5. října byla do provozovny
v Arkalycké ulici vyslána hlíd-
ka strážníků, protože zde
byla zadržena pachatel-
ka drobné krádeže. Po
příjezdu na místo hlíd-
ka lustrací zjistila, že se
jedná o známou recidi-
vistku, která již byla v minu -
losti za podobné skutky pravomocně od-
souzená. Proto strážníci ženu omezili na
osobní svobodě a předali k dalšímu šet-
ření na Policii ČR.
ZTRATILA SE A KRADLA. V provozovně
drogerie v Roztylské ulici byl dopoledne 
7. října zadržen pachatel krádeže. Po
ohlášení případu na linku 158 přijela hlíd-
ka strážníků, která lustrací zjistila, že pa-
chatelem je pohřešovaná stařenka, po
níž bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
Rodina ztracené dámy mohla mít radost
z opě tovného shledání, před tím však by-
li strážníci nuceni případ krádeže vyřešit
blokovou pokutou na místě. Poté stráž-
níci odvezli stařenku na služebnu repub-
likové policie, která ji posléze předala ro-
dině.
BYLO MU ODPUŠTĚNO. Na linku 156
strážníci večer 8. října přijali oznámení
o krádeži na benzinové pumpě. Neznámý
muž vběhl do prodejního prostoru čerpa-
cí stanice ve Výstavní ulici, zde ukradl
zboží a dal se na útěk. Hlídka strážníků 
ihned dorazila na místo, prohledala okolí
benzinky a v nedalekém křoví nalezla
a zadržela muže, který právě konzumoval
svůj lup. Pachatelem krádeže byl bezdo-
movec, ale protože majitel provozovny
nepožadoval náhradu škody, strážníci
pouze dohlédli na to, aby výtečník uklidil
veřejný prostor, který odpadky znečistil,
a po domluvě jej z místa vykázali. 

Rada hl. m. Prahy schválila 13. října Zásady
pro celoměstské programy Prevence krimina-
lity 2010 v hl. m. Praze. Praha tak vyhlašuje
pro příští rok celkem šest témat, která vychá-
zejí z Koncepce prevence kriminality hl. m.
Prahy na léta 2009 až 2012, přijaté zastupi-
telstvem v říjnu 2008.

Žádosti zájemců o grant musí být podány
do 25. listopadu 2009. Zásady pro celoměst-
ské programy Prevence kriminality 2010
a další podrobné informace jsou k dispozici na

webových stránkách Magistrátu hlavního
města Prahy www.magistrat.pra ha-mesto.cz
a www.praha11.cz

Témata na rok 2010:
1. Primární prevence – práce s mládeží
2. Sekundární a terciární prevence
3. Sociální opatření komplexního charakteru
4. Situační opatření
5. Informování občanů
6. Vzdělávání red

Zajímavá místa

Ožívající minulost
Už před staletími byl na území Chodova
a Litochleb malý pivovar. Dávno zanikl a jen
se o něm povídalo. Právě se rodí nový. Foto-
grafie ukazuje dnes již překonaný stav příprav
místa v Litochlebech, kde se brzy bude vařit
Jihoměšťan a dostupné budou i další značky. 

Jiří Bartoň

Vážení obyvatelé Jižního Města,
možná jste již zaznamenali informaci o tom,
že dvě důležité polikliniky ve vašem okolí –
v ulici Šustově a Opatovské, mají nového ná-
jemce. Je jím společnost Medifin, kterou bych
vám touto cestou velice rád představil
a zároveň bych vás chtěl seznámit s plány
společnosti Medifin v obou poliklinikách. 

Předně vás chci ujistit, že rozsah péče pro
obyvatele Prahy 11 bude zachován. V obou
poliklinikách nabídneme všem stávajícím léka-
řům pokračování jejich nájemních smluv. Po-
važujeme za důležité, aby vztahy mezi lékaři
a pacienty nebyly změnou nájemce nijak do-
tčeny, naším cílem je naopak zkvalitňovat pé-
či a zvyšovat její dostupnost.

Společnost Medifin má polikliniky v ulici Šu-
stově a Opatovské v nájmu od začátku října,
a to na dobu dalších 25 let, se zkušební dobou

6 měsíců. To nám umožňuje realizovat změny
většího rozsahu, jako je například tolik potřeb-
ná rekonstrukce budovy polikliniky v ulici Opa-
tovské. Nyní před námi stojí velký úkol. Zavá-
zali jsme se, že plánovanou rekonstrukci pro-
vedeme postupně tak, aby nebyla omezena
dostupnost lékařské péče. Takové projekty
jsou vždy velmi náročné ať už finančně, nebo
z pohledu logistických procesů. Usilujeme
o to, aby 1. etapa rekonstrukce poliklinik zača-
la po projednání projektů na MČ Praha 11
v příštím roce co nejdříve. Naší vizí do budouc-
na je ještě více rozšířit nabídku zdravotní péče
pro všechny pacienty z Jižního Města. Chceme
nejen více dobrých lékařů, ale i více specialistů
a modernější zdravotnickou techniku. Pod jed-
nou střechou byste měli najít veškerou potřeb-
nou péči, abyste na běžná vyšetření nemuseli
dojíždět do spádových nemocnic.

Společnost Medifin realizuje projekty ve
zdravotnictví již od roku 2000. Provozuje
menší a střední ambulantní zdravotnická zaří-
zení, v Praze je to například Poliklinika Male-
šice či Poliklinika Smíchov. V loňském roce za-
počala dlouhodobá rekonstrukce polikliniky
v Kartouzské ulici, kde postupně vznikne
Centrum zdraví Smíchov.

Věřím, že avizované změny přinesou jede-
náctce kvalitnější zdravotní péči a že budete
s její podobou spokojeni. Vaše názory jsou pro
nás důležité, proto budeme rádi, když nám
budete zasílat své podněty na adresu Medi-
fin, s. r. o., Plaňanská 1, 108 00  Praha 10,
nebo e-mailem info@medifin.info.

S přáním příjemných podzimních dnů
Radomír Luptovský

ředitel společnosti Medifin, s. r. o.

Otevřený dopis pro pacienty
z Jižního Města

Interiér polikliniky 
Opatovská v současné době. FOTO JIŘÍ BARTOŇ

Praha vyhlásila programy 
prevence kriminality

V první polovině listopadu se můžete tě-
šit na reportáže:

■ Předání Čestného občanství a Cen Pra-
hy 11.

■ Setkání se starostou a radními na Hájích.
■ Vítězství Prahy 11 v soutěži Czech Point.
■ Výstava „120 let existence 1. českého

klubu fotografů“ v Národním archivu. 
■ Cyklus „Čas jako kulturní fenomén“.
■ Slavnostní otevření hřiště U Jezera.
■ Jižní Město na kolech.
■ Vernisáž obrazů a grafiky A. Borna

v Chodovské tvrzi.
■ Den stromů v MŠ Blatenská.

Televizní Aktuál ve vysílání

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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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.
● 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
● BOURÁNÍ, ŘEZÁNÍ PŘÍČEK, rekonstrukce
jader, bytů, zednické, obkladačské, instalatér-
ské a elektro práce. Tel.: 777 207 227.
● INSTALATÉR ,,U CHODOVSKÉ TVRZE“,
V. Škapa, Ledvinova 1713. Tel.: 728 386 419.

● MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ, LAKÝRNICKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 227 390.
● PROVÁDÍME VEŠKERÉ STAVEBNÍ
a řemeslné práce, např. bytová jádra, obklady,
vodoinstalace, elektro, atd… i mimo Prahu.
Kvalitně, spolehlivě, za rozumné ceny. Tel.: 739
613 488, (604 737 154), jin60jir@seznam.cz.
● KURZY HUBNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ konzulta-
ce • skupinová setkání • semináře • e-mailem
• telefonicky • korespondenčně atd. Tel.:
607 934 136 • www.poradimevam.cz
● 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
● PŮJČOVNA A PRODEJ SPOLEČENSKÝCH
šatů, Květ. vítězství 774/71, Praha 4 (přímo
u autobus. zast. Brechtova). Otevřeno St, Čt
16.–19. hod. nebo po tel. dohodě 724 586 364,
602 157 920.
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK. I o ví ken -
dech. Pravidelné úklidy domů a kanceláří. Tel.:
223 010 365, 737 566 189.
● STUDIO IVETA. PEDIKÚRA OD 160 KČ, ma -
nikúra, modeláž nehtů od 550 Kč. Přijmu ka-
deřnici na vlastní ŽL, tel.: 777 586 848. Dále
kosmetika tel.: 602 277 619, P4, Modletická
1389.
● ODVOZ JAKÉHOKOLIV ODPADU LEVNĚ.
Odvoz z P4, P10, jiné lokality dle dohody,
možný odvoz a dovoz sutí, staveb. materiálu,
nábytku, spotřebičů apod. Tel.: 777 207 227.
● PORADNA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU:
Snižování nadváhy – zdravé hubnutí, konzulta-
ce s výživovým poradcem, sestavení zdravého
– dietního jídelníčku na míru, masáže. Jažlovic-
ká 1314, Praha 4 Háje, tel: 731 461 834,
www.studiopaf.cz
● MYTÍ OKEN – VŠEDNÍ DEN I VÍKEND. Tel.:
725 779 971.
● MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE – fa
AMALNOV – J. Novotný. Rychle, kvalitně, lev-
ně i o víkendu. Telefon: 606 556 547,
www.amalnov.cz, e-mail: amalnov@atlas.cz
● ÚČETNÍ S PRAXÍ V KOMPLEXNÍM ÚČET-
NICTVÍ hledá práci – externí vedení účetnictví
nebo docházkou do firmy na 2 dny v týdnu na
ŽL. Tel.: 603 809 761.

● 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.
● 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, vo-
lejte prosím na tel.: 605 845 088, 220 806 245.
● SLEVA 10 % DO 15. 11. 2009. PRODEJ sa-
mostatných garážových stání do OV v novo -
stavbě u metra Háje, Tatarkova 722. Původní
cena 269 000 Kč. Info www.mao.cz. Telefon:
737 262 114.
● HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+KK AŽ 3+1/L.
Máme zájem pouze o byt na Jižním Městě
v družstevním nebo osobním vlastnictví. Tel.:
607 896 762.
● KOUPÍM BYT  V PRAZE (DRUŽSTVO, OV),
stav nerozhoduje, vyplatím dluhy, zástavy, za-
platím privatizaci, zajistím náhradní bydlení.
Nespěchá i platba hotově. Tel.: 608 645 536.
● 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. 
● PŘÍMO U METRA HÁJE POSLEDNÍ VOLNÝ
nový byt 3+kk/L, 109 m2, OV. Ihned k nastě-
hování. V ceně garážové stání v objektu. Info
www.mao.cz. Tel.: 737 262 114.
● 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.

● 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.
● PŘENECHÁM PRONÁJEM nově zrekonstru-
ovaných prostor. Pedikúra, manikúra, solárium
i s klientelou. Cena dohodou, Praha 4, Matúš-
kova 834, Blankyt. Tel.: 724 148 864.
● PŘENECHÁM OBCHOD 30 M2, ulice Hrás-
kého, P4, 500 m od OC Chodov, 50 m od po-
likliniky v ul. Šustova. WC+umyvadlo v sute ré -
nu. Tel.: 777 207 227.
● HLEDÁM PEČOVATELKU k nemocné dů-
chodkyni, starý Chodov, informace na telefo-
nu: 603 572 817  

INZERCE

PŘIJMEME zkušenou a spolehlivou
ÚČETNÍ NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK pro
kancelář na JM. Životopis prosím zašle-
te na: volmut@volmut.cz.

Pojišťovací a makléřská společnost nabízí
své služby. Volejte na tel.: 606 809 906.

anna.isure@seznam.cz
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RELAX

Oddílu moderní gymnastiky TJ JM Chodov, po-
řadateli juniorského Mistrovství ČR v moderní
gymnastice, se v sobotu 10. října podařilo
udržet na domácí
půdě tituly nejcen-
nější. Mistryní ČR
se stala Andrea
Kheilová po dra -
matickém souboji
se svou oddílovou
kolegyní Lídou Se-
melovou.  Soupeři-
lo se ve čtyřech ná-
činích – míč, obruč,
švihadlo a kužele – a o zlatu rozhodla až po-
slední finálová sestava, kdy se dařilo Andree
s kužely a Lídě naopak švihadlo nevyšlo.  

Mistryně a vicemistryně ČR v jednom od-
díle – to je úžasná bilance pro chodovské. A to
nejen pro gymnastky, ale i pro městskou část
Praha 11, která v osobě pana starosty Dali-

bora Mlejnského převzala nad závodem zášti-
tu a nelitovala.  Pyšná na všechny závodnice
mohla být i patronka moderních gymnastek

zpěvačka Lucie Vondráčková, která
letošní mistrovství České republiky
osobně zahájila a dodala všem vel-
kou motivaci. 

Radka Červinková

Titul mistryně ČR v moderní
gymnastice putuje na Chodov

FOTO: JIŘÍ FRÜHBAUER

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Druhý ročník
Listopadového běhání
Pod záštitou starosty MČ Praha 11
Mgr. Dalibora Mlejnského se 28. listopadu
uskuteční druhý ročník přespolního běhu
v Kunratickém lese s názvem Listopadové bě-
hání. Start je 50 m od areálu Hrabáko-
va–Pošepného. V areálu jsou zajištěné šatny,
sprchy a občerstvení. Spojení od metra Cho-

dov 10–12 mi-
nut chůze, od
metra Roztyly
15–20 minut.
Věková katego-
rie: od 4 let až
po seniory. Při-
hlášky na místě
od 9 hodin, nej-
později 30 mi-

nut před startem kategorie.
Startovné: broučci a závodníci nad 70 let

– zdarma, žactvo – 20 Kč, dorost, juniorské
a dospělé kategorie – 35 Kč. Trať je rovinatá,
vede v první půlce po asfaltovém povrchu, ná-
sledně přechází na klasickou lesní cestu
s velmi dobrým podkladem. Vše vede na řád-
ně vyznačených cestách. 

Vyhlášení výsledků a tombola, vše do 10
minut po doběhu kategorie. Pořadatelem je
Sportovní Jižní Město, o. p. s., a městská část
Praha 11. Další informace naleznete na
www.sportovnijiznimesto.cz a www.praha11.cz.

red

ANKETA
Nový název pro Centrální park?
Všichni obyvatelé Jižního Města jistě znají Cent-
rální park rozkládající se mezi stanicemi metra
Opatov a Háje. Název Centrální park je však vel-
mi běžné označení, takovéto parky existují
v mnohých městech, dokonce i v Praze jich je
několik (např. na Praze 13 nebo na Pankráci, ne-
hledě na množství developerských projektů
stejného jména). Proto městská část Praha 11
vyhlašuje anketu pro občany Jižního Města:

Myslíte si, že by měl Centrální park do-
stat nové jméno?

ANO
Navrhněte nové jméno pro tento park:

NE, označení Centrální park se mi zdá
vhodné a zachoval/a bych jej.

Anketní lístky můžete zasílat na adresu: Re-
dakce Klíče, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4,
můžete je vhazovat do schránek důvěry na všech
budovách ÚMČ Praha 11, nebo hlasujte v anketě
na webových stránkách www.praha11.cz. Pokud
anketa vyzní jednoznačně ve prospěch změny
názvu Centrálního parku, bude městská část ini-
ciovat jeho přejmenování na magistrátu.

Jméno:

Adresa:

Telefon:

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

Učňovské párky – Rabbit Čáslav 1 kg 109 Kč

Šunkový salám – Jan Prantl 1 kg 85 Kč

Chalupářské maso – Leco 1 kg 125 Kč

Slovenský točený salám – Masna Příbram 1 kg 68 Kč

Anglická slanina – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Uzená plec - šálky – Jan Prantl 1 kg 99 Kč

Uzená žebírka – Leco 1 kg 39 Kč

Turistický salám – Masna Příbram 1 kg 129 Kč

Šunka pro děti – Leco 1 kg 145 Kč

Cikánský šál – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Pařížský salát – Jan Třešňák 1 kg 89 Kč

Hermelínový salát – Jan Třešňák 1 kg 135 Kč

Zelný salát s křenem – Jan Třešňák 1 kg 58 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 špenát sekaný
400 g 22,90 Kč
Nowaco jarní zelenina
350 g 13,50 Kč
Bramborové Gnocchi chlazené
500 g 25,90 Kč
Nestlé Delissa sušenka
33 g 3,90 Kč
Pepsi – více druhů
2 l 29,90 Kč
Mandle IBK
100 g 10,00 Kč
Opavia dětské piškoty 
120 g 8,90 Kč
Lipton Ledový čaj
1,5 l 27,90 Kč

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

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
Dlouhou zimu nepřečká, kdo nekoupí u Křečka!
Dobré zboží, nízké ceny u Křečka vždy zaručeny!

✗ ✗
Akční ceny LISTOPAD
Vysočina  . . . . . . . . . . . .149,90  . . .99,90 Kč
Uzená krkovice b. k. . . .114,90  . . .99,90 Kč
Učňovské párky  . . . . . .129,90  . . .99,90 Kč
Kuřecí prsa pikant  . . . .159,90  . .119,90 Kč

Brdská klobása  . . . . . . .224,90  . .199,90 Kč
Brdská klobása pálivá . .224,90  . .199,90 Kč
Vepřová pečeně s k. . . .119,90  . . .99,90 Kč
Kuřecí stehno  . . . . . . . . .49,90  . . .39,90 Kč
Hovězí přední s k.  . . . . .79,90  . . .69,90 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.

8

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

CHRAŇTE SVÉ SOUKROMÍ 
A PLAŤTE JEN SVOU SPOTŘEBU

RÁDIOVÉ INDIKÁTORY TOPNÝCH NÁKLADŮ 
S ODEČTEM BEZ VSTUPU DO BYTU

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

S
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Á
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E

BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 

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

Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech poháněných elektromotory

DREAM
HEALTHER

ZA HODINU VAŠE TĚLO
PROVEDE
1152 stahů v hýždích

348 pohybů v bocích
1920 rotačních pohybů

248 sklapovaček
480 zanožení
766 relaxačně tonizačních

pohybů dolních končetin

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

stavu
✔ odstranění bolesti zad

a kloubů

Při cvičení se neunavíte, stoly
cvičí za vás.

od 2.11. 2009
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