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…BŮH NA MNE MYSLÍ.  BŮH JE NA CESTĚ
KE MNĚ… 

…Bůh na mne myslí. Bůh mě hledá. Bůh je
na cestě ke mně… Cesta je dlouhá. Bůh vyšel
ze svého nedosažitelného světla. Šel k proro-
kům a vešel do jejich slov… Vešel do života
vyvoleného národa. Šel do základu lidské při-
rozenosti a vešel do lůna panny: stal se člově-
kem v Ježíši Kristu. Přišel na tento svět. Tato
celá cesta nebyla jen „k lidem“, na mě hledí

Kristus. Přichází za mnou skrze své zjevení,
skrze svou činnost, skrze své slovo. A tím to
ještě nekončí… (Romano Guardini, Světlo) 

Milý občane Jižního Města
Peter Hahne, německý teolog a publicista,

ve své knize Konec legrace, Německo na kole-
nou a co my? pojmenovává současnou evrop-
skou společnost „jako lidi žijící pro zábavu“, kte-
rá ztratila hodnoty a normy, orientační body
a měřítka. V pluralismu názorů je dnes všechno
vedle sebe, dokonce i etická přesvědčení. Všim-
něme si, jak někdy horečně hledáme nejrůzněj-
ší pojistky, jak kolem sebe stavíme obranné
hradby. Čím hlubší jsou naše obavy o vlastní já,
tím horečněji a usilovněji se pokoušíme jistotu
a zabezpečení nalézt. Řídíme-li se však alespoň
trochu životním realismem, snadno si uvědomí-

me, že budování lidských jistot zde na zemi čas-
to připomíná dětské hrady z písku na mořské
pláži. Člověk si není schopen svůj život na zemi
zabezpečit. Může jej pouze svěřit Bohu. 

Doba adventní a následné Vánoce jsou pří-
ležitostí k reflexi, k přemítání o tom, že
„…Bůh na mne myslí. Bůh je na cestě ke
mně…“ a doba setkání s druhým člověkem,
v rodinném kruhu, mezi přáteli… Přeji, ať Bůh
vám a vašim drahým dá do života naději, lás-
ku, pokoj a všechno, co nám schází a stále ně-
kde hledáme a toužíme po tom.

Vyprošuji pro vás každodenně požehnání
a jsem rád, že můžeme bez ohledu na nábo-
ženskou příslušnost a přesvědčení na cestě
života kráčet společně.

ThLic. Michal Bator, farář římskokatolic-
ké farnosti u sv. Františka z Assisi

Sváteční
slovo

VÁNOCE NA JIŽNÍM MĚSTĚ
Do ulic Jižního Města už vplula vánoční
atmosféra. 

Třetí svíčka na adventním věnci není
to jediné, co nám „říká“, že se Vánoce ne-
zadržitelně blíží. Máme za sebou miku-
lášský průvod, který do Centrálního par-
ku přilákal více než tisíc lidí a který je nej-
větším svého druhu v Praze. 

Rozsvícené stromy, rozzářená vánoč-
ní výzdoba, vánoční besídky ve školách
i školkách, koncerty, mše, vůně vánoční-
ho pečiva, dopisy dětí Ježíškovi …. 

Na druhé straně této idyly je ale vět-
šinou také obvyklý shon, bez kterého si
bohužel většina z nás konec roku nedo-
káže představit. Přijďte se s námi „na
chvíli zastavit“ a sejít se u vánočního
stromku … 

22. prosince bude odpoledne i pod -
večer u Komunitního centra Matky Tere-
zy a část Centrálního parku patřit všem,
kteří si chtějí předvánoční atmosféru
opravdu užít. 

Zvonohra, koledy, výlov kaprů, živé
sochy, dětský koutek s promítáním vá-
nočních pohádek, punč a vánoční občer-
stvení, živý betlém a na závěr vypouště-
ní lampionů přání. 

Těším se na setkání s Vámi! 

Dovolte mi na závěr popřát Vám
krásné vánoční svátky plné pohody
a porozumění, veselého Silvestra
a do nového roku 2010 jen to nej-
lepší, hodně zdraví
a štěstí.

Váš Dalibor Mlejnský, 
starosta

Slovo 
starosty

Ježíškovi saně jezdí jak formule
aneb vánoční povídání ve školce,
základce a střední škole
VÁNOCE MÁME ZA PÁR DNÍ, HOSPODYŇKY JSOU V JEDNOM KOLE, TATÍNKOVÉ PŘIPRA-
VUJÍ PALIČKU NA KAPRA A VŠUDE VONÍ CUKROVÍ. JAK SI PŘEDSTAVUJÍ JEŽÍŠKA, V ČEM
VOZÍ DÁRKY A JAK VNÍMAJÍ VÁNOCE, JSEM SE VYDALA ZJISTIT MEZI DĚTI NA JIŽNÍM MĚS-
TĚ. ZAČNEME OD TĚCH NEJMENŠÍCH.

V Mateřské škole Blatenská odpovídala
Ema, Andrejka, Lukášek a Zdenda.
❆ Brzy bude Štědrý den, kdopak naděluje

dárky?
Ema: Ježíšek.
Andrejka: Určitě Ježíšek, ale Santa mu po-

máhá v Americe.
Lukášek: Ježíšek, všude.
Zdenda: Ježíšek, ale někde taky Děda

Mráz, vím to od mamky.

❆ Jakpak asi vypadá a v čem ty dárečky vozí?
Ema: Ježíšek je celej bílej, má kabátek

a čepičku a sáně. Táhnou je sobíci, jedenáct.
Andrejka: Ne táhnou je srnky.
Ema: Jo a na rukavičkách má ozdobičky

a na kabátku zvířátka.
Andrejka: Taky má punčošky a kalhotky

a moc pospíchá s těma balíčkama.

Lukášek: Má bílý fousy a kožešinku, ale je
to převlečenej malej kluk a má sáně
s jelenama, který jezděj jak formule. Myslím,
že nejsou turbo, to by mu ty dárky vypadly.
Jo a pomáhaj mu skřítkové.

Zdenda: Skřítci se zelenejma čepičkama,
to vím určitě, a dárky dávaj do pytlíků.

V Základní škole Ke Kateřinkám jsem se pta-
la druháků Kristýnky, Martínka a Agátky:

❆ Je advent, víš, co znamená?
Kristýnka: Vím, zdobí se byt a strojí stro-

meček a zpívaj se koledy. My se vždycky cho-
díme koukat na živý kapříky do kádí. 

Martin: Je to doba asi měsíc před Vánoci,
kdy se všechno připravuje. 

Agátka: Zdobí se balkony a pokojíčky
a rozsvěcej se všude vánoční světýlka. 

Pokračování na str. 6

Ema

Lukášek

Agátka

Martin

Kristýnka

Andrejka
Zdenda
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ODHALENÁ OBJETÍ. 
Podzim snesl listí i z vrby v parčíku na nároží 

Jažlovické a Vidimovy ulice. Prozradil tak, jak zajímavé 
tvary strom skrývá. Tajemstvím ale zůstává, proč vznikly.

TIP NA ODPOLEDNE. Před Vánoci si určitě nenechte ujít krásnou vý-
stavu betlémů, která je instalovaná v Průhonickém zámku. Výstava je 
k vidění denně od 10 do 17 hodin. Pokud nestihnete před Vánoci, ne-
vadí, betlémy můžete shlédnout až do 3. ledna. 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Výtvarné práce dětí z MŠ Hrabákova, jsou sou-
částí výstavy s názvem Od Martina do Tří králů. Můžete ji navštívit 
do konce roku ve výstavní síni úřadu v Ocelíkově ulici. Výstavu 
zahájili malí umělci, kteří zpívali koledy počet-
nému obecenstvu.

MULTIFUNKČNÍ HALA. V ulici Květnového vítězství se již začíná rýso-
vat podoba nové multifunkční sportovní haly v areálu základní školy.

Na přelomu listopadu a prosince již stála konstrukce nesoucí 
střechu a práce rychle pokračují.

ZAZPÍVALI NA CHODOVĚ. Všichni účastníci finále pěvecké soutěže
Česko Slovenská SuperStar se svým fanouškům první prosincový 
den představili během živého vystoupení 
u Obchodního centra Chodov. 

NAMRZÁNÍ SE
MONITORUJE.

Společnost Eltodo
dopravní systémy,

s. r. o., začátkem
prosince na sloup
v Opatovské ulici
blízko metra Háje

instalovala spe -
ciální zařízení, 

které mo nitoruje
provoz na komu-
nikaci, namrzání 

a srážky. Vyhod-
nocení údajů pro-
bíhá v centrálním

dis pečinku. Za -
řízení se nazývá
„Stra tegický de -

tektor Praha“ 
a je insta lován 
na páteřní ko -

munikace
v hlavním 

městě.
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Rada MČ Praha 11 dne 7. 10. 2009 na své
28. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
● S rozpočtovým opatřením č. 111/09 – zvý-
šení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009
o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 102
tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na provoz Sbo-
ru dobrovolných hasičů Praha 4-Chodov.
● S rozpočtovým opatřením č. 108/09 – zvý-
šení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009
v celkové výši 1 481,6 tis. Kč v příjmech na
položce přijaté transfery ze státního rozpo-
čtu a EU na revitalizaci ploch v Praze 11.

● S rozpočtovým opatřením č. 113/09 – pře-
sun finančních prostředků ve výdajích rozpo-
čtu MČ Praha 11 na rok 2009 v celkové vý-
ši 3 100 tis. Kč, a to 1 300 tis. Kč na opra-
vu vad panelové výstavby z položky regene-
race bytového fondu, 1 800 tis. Kč na nově
osazené radary, zviditelnění a vodorovné do-
pravní značení a krytí el. energie do radarů.
Rada MČ Praha 11 dne 21. 10. 2009 na své
29. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
● S Grantovým programem MČ Praha 11 pro
oblast školství na roky 2010–2011.

● S rozpočtovým opatřením č. 122/09 – pře-
sun finančních prostředků ve výdajích rozpo-
čtu MČ Praha 11 na rok 2009 v celkové výši
1 000 tis. na dodávku kamer pro objekt měst-
ské policie Markušova 1555 a na úpravu pro-
najatých podchodů ve výdajích v oblasti byd-
lení, komunálních služeb a územního rozvoje.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
● v informační kanceláři v Ocelíkově 672,

tel.: 267 902 207, 267 902 209,
● v informační kanceláři v SZZ JM II

v Šustově 1930, tel./fax: 271 913 422,
● na webových stránkách www.praha11.cz.

Výběr z jednání Rady MČ Praha 11

INFORMACE ÚMČ
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Městská část Praha 11 opět uspěla v žádosti
o dotace v Operačním programu Praha Konku-
renceschopnost a do rozpočtu městské části
přijdou další peníze z evropských fondů. Tento-
krát se jedná o projekt ve výši necelých 50 mi-
lionů korun, zaměřený na odstranění starých
nevyužívaných pískovišť, která jsou v de -
zolátním stavu a dávno neodpovídají součas-
ným normám a standardům. Součástí projektu
je rovněž odstranění rozpadajících se okras-

ných bazénků v Kropáčkově a Mejstříkově ulici
a rekonstrukce tří dětských hřišť. Nevkusné be-
tonové plochy tak nahradí zeleň. Akce bude re-
alizována počátkem roku 2010 s ohledem na
klimatické podmínky. Celková částka, kterou se
nám z fondů Evropské unie podařilo získat, již
přesahuje sto milionů korun. 

Jakub Ježek,
předseda Komise pro fondy

a partnerská města 

V budově Finančního úřadu pro Prahu-Jižní
Město, v Opatovské ulici  funguje nové Infor-
mační centrum městské části Praha 11. Jeho
slavnostní a oficiální otevření se uskutečnilo
2. prosince. Jedinečností tohoto pracoviště je
služba Securepoint. Jedná se o speciálně vy-
vinutý operační systém, přímo pro potřeby
kontaktního místa Czech Point, který jako prv-
ní v republice najdete právě na Jižním Městě,
říká starosta městské části Praha 11 Dalibor

Mlejnský, který provoz nového centra zahájil.
Hlavní a jedinečnou výhodou stanice Secure-
point jsou zabezpečený výtisk, který zabraňu-
je zfalšování vytištěných informací, a zabez -
pečená manipulace citlivých informací v po -
čítači. Pouze toto pracoviště také provádí
konverzi dokumentů z papírové podoby do di-
gitální a naopak. Kromě stadardních služeb in-
formační centrum nabízí ve spolupráci s o. s.
Iuridicum Remedium bezplatné právní pora- denství pro občany i podnikatele. Obyvatelé

Prahy 11 mohou využít i služeb pracovnice
nezávislé informační a antikorupční linky
městské části. K tomu je jim k dispozici bez-
platné telefonní číslo 800 104 300 a e-mail
adresa: otevrenyurad@praha11.cz.

Velkou výhodou nového centra je jeho
dobrá dostupnost blízko u výstupu z metra
Háje. red

Securepoint jako první
v republice nabízí Praha 11

Informační centrum ÚMČ Praha 11, 
Opatovská 964/18
v objektu Finančního úřadu 
pro Jižní Město

tel.: 272 661 122, 123, 124

úřední hodiny 
Pondělí 8.00–17.30 hod. 
Úterý 8.00–15.30 hod. 
Středa 8.00–17.30 hod. 
Čtvrtek 8.00–15.30 hod. 
Pátek 8.00–14.00 hod. 

Mateřská škola, Praha 4, 
Blatenská 2145, PŘIJME:

Kuchařku pro školní jídelnu na detašo-
vané pracoviště Babákova 2149, na
plný úvazek,  nástup   k 1. 1. 2010.

Paní na úklid na detašované pracoviš-
tě v ZŠ Pošepného  2022, úvazek  0,5,
nástup 1. 1. 2010.    

Kontakt: 272 933 137,  724 251 550

Zeleň místo betonu

Nové moderní informační centrum slavnostně otevřel starosta 
Dalibor Mlejnský. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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V druhé polovině prosince a během vánočních
svátků se bude v Praze 11 konat velké množ-
ství akcí, které vám mohou konec roku zpří-
jemnit. Přinášíme vám jejich stručný přehled.

Hlavní program 22. prosince v Cent rál -
ním parku u Komunitního centra Matky Te-
re zy u stanice metra Háje:
14.00: Zahájení, vystoupení Ivy Hajné – koledy.
14.20: Soutěže – koledy, básničky, vystoupe-
ní sboru.
15.00: Vánoční slovo starosty Dalibora Mlejn-
ského.
15.15: Sólo kytara, housle. 
15.35: Pouštění skořápek ořechů zdobených
svíčkami.
16.00: Výlov kapříků. 
17.00: Iva Hajná, kytara, housle vánoční koledy.
17.30: Sváteční slovo pana faráře.
17.45: Vystoupení tanečních a sportovních
skupin SANG a DOMINO. 
18.00: Speciální host Ivan Trojan a promítání
pohádky Anděl Páně.
19.30: Iva Hajná a hudební
doprovod. 
19.45: Ocenění nejhezčích
malovaných kapříků. 

Můžete se také těšit na
velkou mobilní zvonkohru,
vánoční karaoke show, živý
betlém se zvířátky, vánoční
hru, vypuštění lampionů
štěstí, malý vánoční trh, sva-
řák servírovaný starostou,
„vánoční stezku“ v Cen trál -
ním parku, živé sochy a v pří -
padě vhodného počasí i za -
sněžování sněhovými děly.
Jako Pán Bůh a mode rátor
se představí Zdeněk Vrba.

Vánoční program v KC Zahrada a v Cho -
dovské tvrzi:
19. 12., 11.00: Vánoce na Zahradě: celoden-
ní vánoční bazar, výtvarné dílny, soutěže a hry
nejen pro děti, Klidné Vánoce – Tonda Novot-
ný a Marka Míková (od 15.00), Vánoční zpívá-
ní – koledy (od 16.00).
20. 12., 15.00: Pohádky z vánočního kabátu,
Anima Candida, Chodovská tvrz.
22. 12., 19.00: Vánoční koncert Jaroslava
Svěceného, autogramiáda, Chodovská tvrz.

Vánoční akce ve školách a školkách a spor -
tovní akce:

19. 12. 
8.00: Vánoční jarmark, ZŠ Květnového vít.
1554.
8.00: Podzimní pohár v interkrosu (19. 12.:
dorost, 20. 12.: junioři), ZŠ Mendelova 550.

20. 12.
7.30: Soutěže české florbalové unie, Střední

škola technická, Zelený pruh
1294. 
9.00: Turnaj 1. ligy starších
žákyň, volejbal, ZŠ Mikulo-
va.
13.00: Vánoční turnaj oddílu
stolního tenisu, Sportovní
Jižní Město, herna stolního
tenisu – Mikulova 1583.

21. 12.
16.00: Pohádky s míčem,
pro děti z MŠ Madolinka
a pro jejich rodiče, MŠ Mado-
linka, Modletická ulice. 
17.30: Vánoční koncert
Mendy, ZŠ Mendelova, kos-
tel sv. Anežky na Spořilově.

red

Co vás čeká o letošních Vánocích

Ježíšek jezdí možná ve formuli aneb vánoční
povídání ve školce, základce a střední škole
Dokončení ze str. 3
❆ A jak se chystáte na Vánoce?

Kristýnka: Já mám na postýlce hvězdy
a v pokojíčku malej stromek, protože velkej
ještě neprodávaj. A s bráškou si děláme vá-
noční nástěnku a na balkoně máme vánoční
řetěz. 

Martin: My pečeme cukroví a zpíváme ko-
ledy. Já mám nejradši Nesem vám noviny.
A taťka už šel nakupovat dárečky. 

Agátka: Půjdem koupit stromeček a na ok-
ně mám světýlka a už jsme se sestřičkou pou-
štěly svíčku v misce.

Ondry, Andrey a Kuby ze Střední školy multi-
mediální tvorby Stříbrského jsem se zeptala:
❆ Který dárek tě na Vánoce opravdu dostal? 

Ondra: Mě dostal Playstation, vůbec jsem
ho nechtěl, ale pak mě to chytlo a hraju na
něm dodnes.

Andrea: Já si vzpomínám na krásný barev-
ný leporelo od dědy, jo a taky na metrovýho
žlutýho medvěda, co mi přibyl do sbírky.

Kuba: Mě dostal počítač, bylo mi osm a byl
jsem z něj absolutně nadšenej.

❆ A jaké máte pocity z Vánoc?
Ondra: Mám je rád, jsme všichni pohroma-

dě. A není to jen o dárkách, ale jsou fajn, je to
padesát na padesát.

Andrea: Letos to nějak neřeším, jsme ma-
turitní ročník, tak je trochu stres, ale dárky ur-
čitě budou, i když ten předvánoční shon fakt
nemusím. Ale mám je ráda, to určitě.

Kuba: Mám je rád, pohoda, klídek, jo a na
dárky, ty jsou dobrý, určitě se těším.

Letošní svátky nejspíš bílé nebudou, ale to
nevadí, pohodu, klid a vánoční náladu si mů-
žeme užít i bez sněhu. Tak šťastné a veselé!

Dana Foučková

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Kuba Andrea Ondra

Vánoční atmosféru vykouzlí
melodie mobilní zvonohry.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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V druhé polovině prosince se můžete tě-
šit na reportáže:

■ Otevření Czech POINTu v budově FÚ
■ 11 dárků nejen od Mikuláše 
■ Mikulášský průvod Kulturní Jižní Město
■ Mikulášská v Komunitním centru Matky

Terezy
■ Fotbalový turnaj o pohár starosty
■ Anketa: Nový název pro Centrální park?
■ Adventní koncert Pražské kantilény &

křest CD
■ Návštěva radního Pešáka v Dětském

domově Ch. Masarykové
■ Vánoční koncert ZŠ Květnového vítězství
■ Hráči LCJM darovali krev
■ Kardinál Vlk vysvětil obraz P. Marie

v KCMT
■ Vánoční exhibiční vystoupení oddílu mo-

derní gymnastiky TJ JM Chodov
■ Vánoční cvičanec ATS Domino
■ Vánoce v DPS Háje - vystoupení Ladies

Band Schovanky
■ Zpívání u vánočního stromu na Pošep-

ného nám.

Televizní Aktuál ve vysílání

Češi jsou opět mezi
elitou na Dakaru
Na novoročním startu slavného Dakaru 2010
v Buenos Aires by nemělo chybět ani sedm-
náct českých zástupců ve všech čtyřech kate-
goriích. Obhajovat vítězství bude ve čtyřkol-
kách Josef Macháček a sedmé místo mezi au-
tomobily Miroslav Zapletal. Na skvělou pátou
příčku mezi nováčky bude chtít navázat i po -
slanec Jiří Janeček se svou Toyotou LandCrui -
ser v barvách Czech Dakar Teamu.

„I když se trať trochu změnila, už přibližně
víme, co od závodu můžeme očekávat. Pře-
sto si vzhledem k náročnosti závodu přehna-
né cíle nedáváme. Nejdůležitější bude dojet.
Až v posledních etapách můžeme pomýšlet
na nějaké umístění,“ popisoval Janeček, který
se opět s Viktorem Chytkou a s novým vozem
bude snažit prorazit i ve své kategorii T2 sé-
riově vyráběných dieselových automobilů.

Rallye Dakar 2010, která se uskuteční
v Argentině a Chile, nabídne podle organizáto-
rů divácky atraktivní podívanou s kompletní
motoristickou špičkou a také s pestřejšími tra-
sami. Některé z nich povedou například napříč
pouští Atacama, která je nejsušším místem
planety. Závodníci odstartují 1. ledna 2010
z argentinské metropole Buenos Aires, kde je
na 17. ledna naplánován i cíl. Etapy budou ten-
tokrát rovnoměrně rozděleny mezi obě pořa-
datelské země. Trasa bude celkem měřit 8600
kilometrů, z čehož 5200 tvoří měřené úseky.
Pořadatelé vyřešili i problém letošního závo-
du, v němž byly tratě po průjezdu motocyklů
velice těžko sjízdné pro automobily a kamiony
- nově se budou jejich trasy lišit.

Miroslav Šmíd, MHMP
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NEKAŽME SI VÁNOCE.
A je to tu zase. Předvánoční šílenství. Obskur-
ní a ještě obskurnější finanční společnosti do
nás ze všech stran hrnou nabídky půjček, pro-
tože jen ty nejdražší dárky zajistí tu správnou
vánoční atmosféru…, a co na tom, že je bu-
deme splácet další troje Vánoce. 

Masivní kampaň obchodníků je v tom na
každém kroku podporuje, protože kromě re-
kordních tržeb je tu šance zbavit se, tak ja-
ko každý rok, všeho, co je za normálních
okolností neprodejné, a k tomu nám z rep -
roduktorů pouštějí koledy sdělující, že se na-
rodil Kristus Pán a abychom se radovali. Ab-
surdní.

Nekažme si Vánoce tím, že podlehneme
této zběsilé štvanici.

Nekažme si Vánoce zbytečnou snahou mít
čistější okna než sousedka, naleštěnější náby-
tek než tchýně a dražší dárky než loni…

Nekažme si Vánoce.
Rád bych všem popřál, aby přežili beze

ztrát na duchu i těle čas předvánoční a pak si
v klidu vychutnali a prožili opravdu krásné
svátky, plné pohody, klidu a radosti.

Pro rok 2010 pak všem přeji sílu zvládnout
pokud možno vše co nás potká, k tomu samo-
zřejmě zdraví, štěstí a alespoň jednu malou
radost denně.

Jan Meixner

Sloupek 
zástupce starosty

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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KRÁSNÉ 
VÁNOCE,  

HODNĚ 
ZDRAVÍ 

A ŠTĚSTÍ 
V ROCE 

2010 
PŘEJE 

JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ, a. s.

Neodmyslitelným symbolem vánočních svátků je vá-
noční stromeček, který má skoro každý doma. Naše
městská část je domovem nás všech, a tak jsou na
Jižním Městě i vánoční stromy na veřejných pro-
stranstvích. Jeden z nich na začátku prosince vyros-
tl u Komunitního centra Matky Terezy v blízkosti sta-
nice metra Háje.   

Atmosféru Vánoc najdete 
i u Komunitního centra

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Střední škola 
Podnikatelská akademie, s. r. o.,
K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4,

otevírá pro šk. r. 2010/11 tři tří-
dy pro obor 63-41-M/01 Ekonomika

a podnikání s rozšířenou výukou
angličtiny a informatiky. 

Absolventi nacházejí široké uplatnění ve
sféře s využitím angličtiny, němčiny, ekono-
miky, účetnictví, managementu, informatiky
anebo v dalším studiu na VŠ. Škola je vyba-
vena špičkovou technikou evropské úrovně.

Dny otevř. dveří: 7. a 19. ledna,  4. a 10.
února v 16 hodin. Info o studiu osobně, na
www.podnikakademie.cz a na telefonu:
272 940 932, mobil: 604 621 396.

Čas běží velmi rychle a spoustu věcí lidé za-
pomenou a málokdo si vzpomene, jak to na
Jírovcově náměstí vypadalo 4 . 9. 1984, když
se s velkou slávou otvíraly dvě tamní základ-
ní školy. Všechny čekal nelehký úkol – vytvo-
řit dobrou školu, která dětem poskytne kvalit-
ní vzdělání, okolním obyvatelům nabídne
možnost sportu a kultury.

Myslíme, že to všechno se ZŠ Campanus
podařilo splnit, a proto byl dobrý důvod, aby
škola své významné výročí pěkně oslavila. Ak-

cí bylo mnoho a ta vrcholná se uskutečnila 
25. listopadu.  

K úspěšnému odpoledni přispěla MČ Pra-
ha 11, která už od 14 hodin zajistila na ná-
městí řadu atrakcí, horolezeckou stěnu, nafu-
kovací skákadla, ale připravila pro žáky školy
také občerstvení zdarma. (Děkujeme!) Sou-
částí bylo tradiční rozsvěcení lípy před školou,
pak na zájemce čekaly adventní dílny spojené
s trhem. Oslavy jsme ukončili 30. listopadu
společenským plesem v KC Zahrada.

A co dál? Zase se vrátíme do
běžného provozu školy, který ale
rozhodně není ani v jiných dnech
nudný nebo nezajímavý. Škola
podniká řadu akcí pro děti i jejich
rodiče, usiluje o to, aby se vše ne-
ustále zlepšovalo, modernizovalo,
rozvíjelo. Ostatně, pokud máte zá-
jem, přijďte se přesvědčit, 6. ledna
a 22.–23. dubna má škola dny
otevřených dveří.

Tak na závěr ještě jednou –
všechno nejlepší, milý Campane,
s chutí do dalších, stejně úspěš-
ných let!  Lenka Derková,

ředitelka ZŠ Campanus

Campanus slavil čtvrtstoletí
sportem a zábavou

Kostel sv. Šimona a Judy v ulici U Milosrdných
na Starém Městě pražském byl večer druhou
adventní neděli do posledního místa zaplně-
ný. Právě tady se uskutečnil adventní koncert
Základní umělecké školy Jižní Město. V podání
Pražské kantilény i Kantilénky zazněly kouzel-
né vánoční koledy. 

Součástí koncertu byl křest CD, které ob-
sahuje nahrávky tradiční i současné sborové
tvorby Pražské kantilény. Hudebními kmotry
byli profesor Jiří Kolář, uznávaný a úspěšný
sbormistr, starosta naší městské části, která
projekt podpořila, Dalibor Mlejnský a ředitel
umělecké školy František Hlucháň. Za večer

se vystřídaly téměř čtyři stovky
zpěváků umělecké školy. Ná-
vštěvníci si vychutnali světově
známé koledy, a sa mozřejmě
zazněly také lidové skladby. Kla -
víristka Cviková a sbor mis try ně
Drtinová, Esserová a Krá lová
předvedly se svými svěřenci na-
prosto mistrovskou souhru. 

Dana Foučková

Vánoční atmosféra byla
v kostele nadosah

Elán, 
nadšení a hlavně úspěchy popřál
pedagogům i jejich svěřencům
starosta Mlejnský.
➤ Adventní koncert ve zcela za-

plněném kostele byl krásným
předvánočním  zastavením. 

FOTO DANA FOUČKOVÁ

➤

Obyčejná 
lípa se během pár hodin proměni-
la v krásný adventní strom. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Střední odborná škola multimediál-
ní a propagační tvorby, s. r. o.,

Stříbrského 2139/1, 149 00  Praha 4, 

zve zájemce na dny otevřených dveří, kte-
ré se budou konat: 6. a 19. ledna a 3. úno-
ra 2010. Více informací je možné získat
na tel.: 267 915 120, 739 448 621.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč
na území Prahy 11 má na starost Česká poš-
ta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. prosince nedo-
stali do schránek, nebo byl pohozen na zemi,
napište nám do redakce na e-mail:
klic@praha11.cz a uveďte ulici a číslo popisné.
Volejte bezplatnou linku 800 104 300.
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Na Vánoce dlouhý noce
Mateřská  škola, Praha 4, Křejpského 1503
uspořádala nejen pro děti a jejich rodiče kaž-
doroční vánoční výstavu.  Tu letošní s názvem
Na Vánoce dlouhý noce. Děti opět po roce
předvedly svojí fantazii spolu se svými rodiči
a výtvory, které vznikly, stály za vidění. Na vý-
stavě se postupně jako diváci vystřídaly děti
z celé školky. red

Chceš si vylovit svého
vánočního kapra? 
Stačí, když vymaluješ barevně tohoto 
namalovaného kapříka podle vlastní 
fantazie, podlepíš jej tvrdým 
papírem a vystřihneš. 

V úterý 22. prosince 
v 16.00 hod. se bude 
u Komunitního centra Matky 
Terezy konat tradiční výlov kaprů. 

Prvních sto dětí si bude moci vyměnit svého 
papírového kapříka za živého. Z papírových kaprů 
se vytvoří velký jihoměstský vánoční řetěz na 
vánoční strom. 

Řádky z kroniky Hájů

Stavební ruch v obci od roku
1923 do konce roku 1934
Obec naše měla do konce roku 1922 30 po-
pisných čísel. Z toho bylo 21 čísel jako hos-
podářské usedlosti. Od roku 1923 do konce
roku 1934 jest přibylých čísel 88 počítajíc
v to i čísla popisná na provisorních stavbách
domků. 

Popisných čísel ku konci roku 1934 jest
118 tj. jedno sto osmnáct. 

Hospodaření v obci od roku 1922 do kon-
ce roku 1934.

Dnes na počátku roku 1935 chci shrnouti
zde a poznamenat finanční stav obecního
hospodářství. 

Obec naše jak známo jest malý a chudý ka-
tastr. Nemá: žádné továrny, žádné živnosti ře-
meslné, žádné zábavní podniky, jen – jediný
hostinec, nemá ani lomy, rybníky s rybolovem,
žádné lesy. Potřebné peníze k vedení a udržo -
vání obce, získává pouze vypisováním přirážek
obecních, několika malými dávkami a přídělem
z přírůstku hodnoty z prodaných nemovitostí. 

Co obec za léta 1922 až 1934 pořídila, do
čeho peníze investovala a investovati je při-
pravena: 

Hasičskou výzbroj a výstroj pro 15 mužů
5.000,- Kč“  Cifry jsou uváděny vždy na konci
řádku na dlouhém podtržení. „Stříkačku ruční
čtyřkolovou 21.500, Hasičskou zbrojnici
7.000, novou pumpu do obecní studny 800,
pozemky z přídělu pro chudé občany 9.000,
Upravení obec. rybníku 1.500, Nábytek do
obecní úřadovny 1.500, Obecní knihovnu
a skříně 3.000, Regulační plán obecní 2.000,
Příspěvek na školu v Chodově 25.600, Novou
silnici od Chodova k Petrovicům 300.000, dru-
hou obecní studnu 1.500, Doplatek na moto-
rovou stříkačku 17.500, Stávající fond na elek-
trizaci obce 35.300, celkem Kč 431.200. Ob-
držené subvence činí 83.000 Kč. Tedy v letech
1922 až 1934 činěné i připravené investice činí
hotového vydání 348.200 Kč. Na uvedené in-
ves tiční vydání …vyplaceno hotově 128.400 Kč.
Zbývající nedoplatek 194.200 Kč jest celkový
obecní dluh u Okresní Hospodářské Záložny
v Říčanech a 25.600 Kč obci Chodovské. Do
uvedených hotových vydání 128.400 Kč za
rok 1922 až 1934 není započítáno vydání za
léta 1922 až 1934 na Administraci obecního
úřadu. Platy: starostovi, poslíčkovi obecnímu,
zvoníkovi, udržování a úprava komunikací, pla-
cené úroky z dluhu a podobná vydání běžné-
ho obecního rozpočtu.“ (Pokračování.)

Vypsal Jiří Bartoň

Starý pohled 
na dvůr od severu. FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

Výstavě vévodila dvojice paní Sněhulákové
a pana Sněhuláka. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
OHROŽOVAL OKOLÍ A KRADL. Městská
policie přijala na lince 156 v noci 15. listo-
padu oznámení, že v Do no -
valské ulici se pohybuje
nebezpečný mladík, kte-
rý ohrožuje procházející
občany. Strážníci ihned
vyrazili na místo, ale niko-
ho nenalezli. Proto zkontak-
tovali oznamovatele, aby se dostali do pa-
nelového domu, kde se mohl dotyčný vý-
tržník ukrývat. Po krátké prohlídce domu
strážníci ve sklepě narazili na hledaného
muže, který mezitím nelenil a stačil již vy-
páčit dveře do počítačové dílny a sušárny.
Pro podezření ze spáchání trestného činu
jej strážníci omezili na osobní svobodě
a předali k dalšímu šetření Policii ČR. 
ZEMŘELA V KOUPELNĚ. Odpoledne 
16. lis topadu strážníci přijali oznámení mu-
že, který jim sdělil, že jeho matka ve star-
ším věku již delší dobu nezvedá telefon.
Hlídka se vypravila k domu, v němž žena
bydlela, kde se setkala s ozna movatelem
a pro vedla společně s ním prohlídku bytu.
Bohužel v koupelně nalezli bezvládné tělo
jeho matky, bez známky života. Po příjez-
du záchranné služby lékař již jen mohl kon-
statovat smrt způsobenou úrazem.
ROZBÍJELA NA HŘBITOVĚ. V Lečkově
ulici brzy ráno 25. listopadu hlídka stráž-
níků zadržela mladou dívku, která na zdej-
ším hřbitově poškozovala jeho vybavení
a zařízení. Pro podezření ze spáchání
trestného činu strážníci přivolali na místo
hlídku Policie ČR, která dotyčnou převza-
la k dalšímu šetření.
OPILÍ MLADISTVÍ. Strážníci městské po-
licie za asistence pracovníků Systému in-
tegrované sociální intervence MČ Praha
11 během večera 28. listopadu prováděli
kontrolu vytypovaných restauračních zaří-
zení na Jižním Městě zaměřenou na pro-
dej alkoholických nápojů mladistvým. Ve
dvou případech, a to v provozovně FC For-
bes Casino a Krčmě na grilu v Arkalycké uli-
ci, strážníci zajistili pět mladistvých osob,
kterým byl v těchto restauračních zaříze-
ních prodán alkoholický nápoj. Pro pode-
zření ze spáchání přestupku strážníci celou
věc oznámili na příslušný odbor ÚMČ Pra-
ha 11, který se jí bude nadále zabývat.

Jelikož je advent a blíží se Vánoce, chtěl
bych touto cestou upozornit všechny oby-
vatele a náv štěvníky Jižního Města, aby
zvýšili pozornost a ostra žitost, dávali po-
zor na své osobní věci a vozidla při nákupu
dárků v obchodních centrech, jelikož se dá
očekávat nárůst počtu nenechavců, kteří
by si chtěli na náš úkor zpříjemnit svátky.
Rád bych všem popřál krásné prožití Vánoc
a hodně štěstí do nového roku. 

Petr Schejbal, DiS., 
ředitel OŘ MP Praha 11 

SERIÁL

Ze statistik, které kaž-
doročně vydává Obvod-
ní ředitelství policie IV
pro Prahu 11, lze vyčíst
dlouhodobý trend snižo-
vání kriminality v oblasti
krádeží aut.  Zatímco
v roce 2006 bylo zazna-
menáno celkem 559
ukradených aut, o rok
později počet činil 485
vozidel. Za rok 2008 po-
licisté vedli v evidenci
351 odcizených vozidel.
Co se týká letoška, od
počátku ledna do konce
září bylo na policii nahlá-

šeno 281 krádeží aut. Postupně se snižuje
i četnost vykrádání aut. V roce 2006 to bylo 
1 368 případů, o rok později 1 204 a za minu-
lý rok poškození majitelé nahlásili 1 027 přípa-

dů vloupání do vozidel. Od ledna do září letoš-
ního roku se Policie ČR zabývala 629 případy.

Ke snižování kriminality týkající se krádeží
motorových vozidel přispívá i městská policie
v Praze 11. Naše městská část počátkem to-
hoto roku darovala městské policii vyhledáva-
cí zařízení odcizených vozidel a strážníci
s jeho pomocí do dnešní doby nalezli 20 ukra-
dených automobilů. Navíc hlídky strážníků
v několika případech dopadly pachatele této
trestné činnosti přímo při činu. Například 
31. ledna strážníci zadrželi výrostka, který ni-
čil a vykrádal auta v Dědinově ulici, nebo 
9. března pro změnu tři mladíky, jež odcizili
vozidlo v Boháčově ulici. Městská policie ve
spolupráci s pracovníky SISI také po větší
bezpečnostní akci vyřešila případ gangu vy-
krádajícího a poškozujícího automobily na Již-
ním Městě. Po úspěšné akci tak strážníci 16. zá -
ří předali organizovanou skupinu tří pachatelů
kriminální policii. Daniel Potocký

Postavení městské části hl. m. Prahy při poři-
zování územního plánu a v dalších řízeních ve
výstavbě.

Městské části hlavního města Prahy mohou
při pořizování územně plánovacích dokumenta-
cí, ve správních řízeních podle stavebního záko-
na a při posuzování vlivu záměrů a koncepcí na
životní prostředí hájit zájmy svých občanů
a měst ské části v souladu s ustanoveními pří-
slušných zákonů a jiných obecně závazných
práv ních norem. Jedná se především o zákon
č. 131/2000 Sb., o hlav ním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů; vyhlášku č. 55/2000
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a sta vebním řádu (dále jen stavební zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prová-
děcích vyhlášek a o zákon č. 100/2001 Sb.,
o po su zo vání vlivů na životní prostředí ve zně-
ní pozdějších předpisů.

1. Územní plán
Městská část má právo se vyjadřovat při

pořizování územního plánu a změn územního
plánu ke všem fázím veřejného projednávání
(projednání návrhu zadání, projednání koncep-
tu územního plánu a projednání návrhu územ-
ního plánu). Své požadavky může městská část
uplatnit formou připomínek a námitek, a to
pouze v zákonem stanovené lhůtě. 

Připomínkou je  jakýkoli požadavek vzne-
sený k obsahu projednávané fáze územního
plánu. O jejím přijetí či zamítnutí rozhoduje Za-

stupitelstvo hl. m. Prahy. Připomínku může
podat každý a všechny podané připomínky
mají stejnou váhu.

Námitka je jakýkoli definovaný požadavek
k obsahu projednávané fáze územního plánu
z pozice vlastníka nemovitosti, která je dotče-
na navrhovaným řešením. O přijetí či zamítnu-
tí námitky rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Pra-
hy. O způsobu vyřízení námitky musí být pří-
slušný vlastník písemně informován a podané
námitky všech vlastníků mají stejnou váhu.

2. Posouzení vlivu záměru nebo koncep-
ce na životní prostředí

Vliv záměru nebo koncepce na životní pro-
středí (tzv. EIA nebo SEA) na území hlavního
města Prahy posuzuje odbor ochrany prostře-
dí Magistrátu hl. m. Prahy nebo Ministerstvo
životního prostředí. Tyto orgány také celý pro-
ces posouzení vedou. Příslušnost, zda kon-
krétní záměr či koncepci posuzuje Magistrát
hl. m. Prahy nebo ministerstvo, určuje zákon
č. 100/2001 Sb. Městská část má možnost
se k projednávanému záměru či projednávané
koncepci vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě.
Příslušný výkonný orgán vyjádření vyhodnotí
a závisí pouze na jeho odborném vyhodnoce-
ní, zda obsahu podaného vyjádření bude vy-
hověno. Všechna vyjádření mají stejnou váhu.

Čtenáři mohou své dotazy obecného
charakteru směřovat i na odbor územního
rozvoje na e-mail: uzemniplan@praha11.cz.

Odbor územního rozvoje

6. Fantaskní zvíře
V tomto díle seriálu vám představíme plasti-
ku, která znázorňuje zvíře v nadživotní veli-
kosti. Je vyrobena z keramiky a betonu. Na-
jdete ji ve vnitrobloku mezi Babákovou, Hrd-
ličkovou a Kloboukovou ulicí na Jižním Městě
II. Jejím autorem je Jaroslav Róna.

Seriál – územní plánování (5)
Postavení městské části ve stavebních řízeních

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Krádeží aut na Jižním Městě ubývá
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OPTIKA H & P
❐ zhotovení brýlí za hotové i na lékařský předpis
❐ opravy brýlí
❐ veškeré optické služby za výhodné ceny pro zákazníky

Otevřeno: Po–Pá 10–12, 14–18 hodin
Křejpského 1531 (100 m od prodejny DELVITA)

Praha 4, tel.: 267 915 916

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

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

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

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

JAKO VÝROBCI NABÍZÍME VELMI VÝHODNÉ CENY
Zákaznický bonus    www.zlatnictviguttner.com    tel.: 272 931 093

ZLATNICTVÍ  J. Güttner
VELKÝ VÝBĚR ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

Prodej a zakázková výroba 
(možnost využití Vašeho zlata)
Snubní prsteny • Opravy, rytí, leštění, pozlacování
Výkup zlata • Baterie do hodinek

Otevřeno: Po 13–18
Út, St, Čt 10–12, 13–18
Pá 10–12, 13–16

Praha 11-Háje, Podjavorinské 1601 
(100 m od nové pošty)

VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁME, VYMĚNÍME,
PRONAJMEME Váš byt, RD, chatu, pozemek
* vyplácíme vámi požadovanou cenu (neplatíte žádná procenta)
* expresní výkup bytů (dr., OV, majitel) i s dluhem
* kompletní právní servis vč. převodu médií na naše náklady
* vypracujeme kupní a darovací smlouvy

RK JUDr. VOSYKA s.r.o.
Moulíkova 5, Praha 5-Smíchov, 150 00 (přímo u st. metra B „Smíchovské nádr.“

Jsme již 16 let na trhu s nemovitostmi...

Telefon: 257 324 295,
222 210 573

Internet: www.vosyka.cz
Mobil: 777 816 007
E-mail: info@vosyka.cz

B Y T O V Á  J Á D R A
s p e c i a l i s t é n a  J i ž n í  M ě s t o

ZAJ ISTÍ M E VŠE CO POTŘEBU J ETE:
projekt, zaměření v bytě, práce, materiál, doprava,
revizní zprávy, jednání na stavebním úřadu, plánky

Praha 4, Horáčkova 19, tel.: 241 730 387, mobil: 602 244 255, www.bytovejadro.cz

JEN U NÁS 
Z D A R M A

projekt + vyřízení stavebních 
náležitostí v ceně 5 000 Kč

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, 
bytů a nebytových prostor

■ obklady ■ dlažby ■ malování ■ štukování
■ plovoucí podlahy

■ sádrokartonářské a jiné zednické práce…
Informace na telefonu: 739 990 814
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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.czrekointer@rekointer.cz

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

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

Dílů, přileb, doplňků, rotopedů, pneu a duší i na kočárky – výplety,
odrážedla, koloběžky ● Metro C – Háje, Kosmická 744 u ČS. 
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, ELEKTROKOL
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Křížovka o knihu z Klíče č. 19
Výherci knihy z nakladatelství
Slovart: Jana Obezdiaková, Pe-
tr Hukrych, Olina Muschová,
Anna Krouzská. Knihu o Praze 11 dostanou: Eva Ipserová, Mi-
loslava Bohdanecká, František Brejcha, Ludmila Koukalová,
Jan Babka a knihu z nakladatelství COLUMBUS Matěj Uhlík
a Eliška Viná.
Správné znění tajenky: ...neškodí vůbec osení.
V dnešní tajence na vás čeká prosincová pranostika: NA
ŠTĚDRÝ VEČER HVĚZDIČKY... Na výherce čeká kniha
z naklada telství Columbus a kniha Ivany Vostřákové, na pět
dalších kniha o Praze 11.
Odpovědi zasílejte do konce roku na adresu re dakce Klíč –
Ocelíkova 672, e-mailem: klic@praha11.cz, nebo osobně do
redakce. Výhry k vyzvednutí po tel. domluvě v redakci Klíče.

Nápověda:
US, HZ, OA,
OO, ARLES

Nakresli dárek, který ti
o letošních Vánocích
udělal největší radost.
Své výtvarné práce posílejte nebo
osobně doneste do redakce Klíče, 
Ocelíkova 672, Praha 4, do 20. ledna
2010. 
Soutěž opět vyhlašujeme ve více kate-
goriích, a to do 6 let, od 6 do 10 let
a od 10 do 15 let. 

Na 5 výherců z každé ka-
tegorie čekají krásné kni-
hy z nakladatelství Meta-
fora. 

www.metafora.cz

Novoroční výtvarná soutěž pro malé i velké děti

Strašidla z Nerudovky
Ivana Vostřáková
www.kosmas.cz

Středověcí loupežníci proti sou-
časnému organizovanému zloči-
nu, bezhlaví rytíři v souboji s gan -
gem motorkářů, rafinovaná po-
větrná ženština proti příliš vlezlé
otcově sekretářce… To všechno
a ještě mnohem víc musí přežít
seriózní rodina z Malé Strany,

která se zaplete se skupinou strašidel dychtících po osvo-
bození. Strašidelné příběhy pro malé i velké.

www.columbus.cz
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KLÍČ 21/2009 13

INZERCE

● 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
● OPRAVY A PRODEJ PRAČEK – Elvis-Je -
řábek, např. Philco, Zanussi, Electrolux, Goren-
je, Tatramat, Whirlpool, Romo aj. Telefon: 
272 934 024, 267 910 496, 605 258 010.
● DAŇOVÁ KANCELÁŘ – ÚČETNICTVÍ, mzdy,
nemocenské, všechny druhy daní, práce u vás
nebo u nás. Tel. nonstop: 272 914 821, 
603 461 849.
● 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.
● 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.
● 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.
● 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.
● 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
● OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ a malířské
práce. Bytová jádra – kvalitně. Rakovec. Tel.:
267 913 922, 18.–21. hod., mob.: 608 709 716
přes den. www.zednictvi-Praha4.cz
● ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
● PROVÁDÍME MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ, in-
stalatérské a jiné práce. Nonstop 24 hod.
V případě zájmu volejte na tel.: 728 116 045,
p. Podroužek.
● VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE,
daně, personalistika a mzdy pro právnické
a fyzické osoby za přijatelné ceny. Telefon:
602 188 979.
● MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
● 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.

● 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.
● HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+KK AŽ 4+1/L.
Máme zájem pouze o byt na Jižním Městě
v družstevním nebo osobním vlastnictví. Tel.:
607 896 762.
● VYMĚNÍM BYT V MOSTĚ 2+1 s balkonem,
družstevní za Prahu 4-JM. 1+1 nebo 1+kk.
Tel.: 603 984 787.
● KOUPÍM BYT 2+KK V PRAZE 11. Možná je
i velikost 1+1/L, event. 1+kk. Na stavu bytu
nezáleží. Nabídněte na tel.: 607 686 460. 
● PRODÁM SAMOSTATNOU GARÁŽ v osob -
ním vlastnictví v garážovém domě Holušická
2253/1, u stanice metra C Chodov, Praha 4.
Tel.: 723 599 279 – volat od 23. 12. 2009.
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Z podzimu roku 1900 pochází za-
jímavý dokument. Prokazuje, že
první osobou v minulosti území
naší dnešní městské části, která
obdržela označení čestný občan,
byl  JUDr. Josef Herold. Ocenil ho
takto obecní výbor tehdejší spo-
jené správní obce, tenkrát se říka-
lo politické obce, Chodov – Šebe-
rov. Ke schválení výborem došlo
15. října 1900, k předání tzv.
čestné adresy o ně co později.
Jednání bylo, jak dokument svěd-
čí, jednomyslné. Jako důvod jme-
nování bylo stručně sděleno, že
se tak činí pro zásluhy dotyčného
o českou věc, a to při příležitosti
jeho životního jubilea.

Josef Herold dnes již v běžném povědomí
není, i když mnozí znají vršovické Heroldovy sa-
dy, po něm pojmenované. Pojmenované jistě
oprávněně. Český právník a politik se ve Vršovi-
cích 22. října 1850 narodil a celý život jim byl
nakloněn stejně jako „věci české“.  Od student-
ských let se v Praze zúčastňoval veřejného čes-

kého života, velmi brzy působil ve
vršovickém zastupitelstvu, stal se
obecně jedním z nejmladších sta-
rostů a za jeho éry byly Vršovice
povýšeny na město. Náležel k teh -
dejší národní straně svobodomysl-
né. J. Herold ale již od roku 1876
působil také v zastu pitelstvu okre-
su Královské Vinohrady, k němuž
po rozdělení karlínského hejtman-
ství náležely také spojené obce
Chodov a Še berov, od roku 1890
byl okresním starostou. Zároveň
od roku 1883 zasedal na zem-
ském sněmu a brzy poté na sně-
mu říšském, totiž vídeňském. Jeho
sférou bylo finančnictví, byl i ředi -

telem bank, vystupoval však v otázkách české
autonomie, jazykové rovnoprávnosti a českého
školství a proslul přitom jako obratný řečník. Ne-
byl mu však přán příliš dlouhý život, ustavení sa-
mostatného Československa se již nedočkal.
Zůstává tak nezodpověditelným otazníkem, ja-
kou úlohu by sehrál v letech předcházejících
vzniku republiky. Jiří Bartoň

TJ JM Chodov - oddíl
florbalu stálé nabírá
nejmenší florbalisty!
Baví vás sport a chcete hrát florbal
v jednom z nejstarších oddílů v ČR? TJ JM
Chodov stále nabírá nejmenší florbalisty
do kategorie přípravka.

Trénujeme dvakrát týdně v ZŠ Mende-
lova, a to v úterý 15.30–17.00 hodin
a v pátek 14.30– 16.00 hodin.

Mladí florbalisté ročníku narození
2000 a mladší se stále mohou hlásit
u sekretáře oddílu pana Karla Myšáka na
e-mailu: sekretar@florbalchodov.cz nebo
tel.: 723 141 637. red

Jihoměstský úspěch 
na mistrovství světa
v silovém trojboji
V čísle 17 jsme
přinesli rozho-
vor s úspěšnou
t ro jbo ja ř kou
z TJ JM Chodov
Janou Hrabalo-
vou. Té se na
39. mistrovství
světa v silovém
trojboji podaři-
lo získat ve vel-
ké konkurenci
mezi ženami
do 67,5 kg
skvělé 6. mís-
to. Mistrovství světa se odehrálo v pře -
lidněném hlavním městě Indie ve dnech 1.–7.
listopadu 2009. V konkurenci 28 národů ob-
sadila Česká republika 9. místo. Gratulujeme!

red

FOTOKOPIE Z FONDŮ MUZEA 
PRAHY 11

Tajnosti za humny (17)

Herold čestným občanem 
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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

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!

Přijďte si namalovat obraz jedinečnou technikou 
OLEJOMALBY BOBA ROSSE®

Dne 6. 2. 2010 v Praze 
I Vy namalujete za jeden den úžasný obraz. Vhodné pro
všechny. Cena 2500 Kč/osobu. K dispozici i dárkové šeky.
Pořádáme i kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou
www.atelier-zebra.eu Tel.: 773 070 808

Každý umí malovat! Nevěříte? I Vy to zvládnete!

● AMATÉRSKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR
v Šeberově přijímá nové zájemce. Znalost not
není podmínkou, ale trochu hudebního sluchu
je nutností. Repertoárem jsou křesťanské pís-
ně různých období i černošské spirituály. Kon-
takt: 723 986 545  pevec.sbor@seznam.cz
● ASTROTYP - VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ na té-
ma typologie člověka, kdo jsem. 23.–24. 1.
2010 v Praze. Přihlaste se na dasa@byu.cz
nebo volejte tel.: 602 584 478. Více info na
www.byu.cz.
● 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.
● KOUPÍM DĚTEM DO SBÍRKY STARÉ MINCE,
včetně zlatých, staré bankovky a známky. Vše
pěkně zachovalé. Tel.: 731 007 832.
● PŘENECHÁME PRONÁJEM KANCELÁŘE
30 m2 za nízké odstupné. 100 m od M-C Há-
je, Kupeckého ul., WC součástí prostor. Nízký
nájem. Tel.: 606 377 814.

● KURZY CVIČENÍ PĚT TIBEŤANŮ a Čchi kung
(Qi Gong). Začínáme 18. 1. 2010 v pondělí od
19:30 nebo ve čtvrtek od 18:30 v KC Zahra-
da, Praha 4. Přihlaste se na dasa@byu.cz nebo
volejte tel.: 602 584 478. Více na www.byu.cz.
● 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.
● HLEDÁM SPOLEHLIVOU SLEČNU/PANÍ na
vyzvedávání dítěte ze školky v blízkosti sídl.
Kateřinky a následné hlídání tři hod. denně.
Mám také zájem o celodenní hlídání v případě
nemoci. Nabídky na tel.: 774 876 686 .

KOJENECKÉ PLAVÁNÍ NA JIŽNÍM MĚSTĚ
VYDRÝSEK

Květnového vítězství 1738, areál MŠ Chodov, Praha 4

www.vydrysek.info
tel.: 605 218 971 pí. Podlipná

NABÍZÍME NONSTOP PARKOVÁNÍ BUSŮ,
NÁKLADNÍCH A OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
na hlídaných parkovištích na Chodově při ulicích
Mírového hnutí, Ke Stáčírně a v Hájích Plickova ul.

Využijte k bezpečnému parkování!

Tel.: Jiří Cinko – 602 391 477.

Menší firma na Praze 4 (metro Kačerov) 
PŘIJME

pracovnici na částečný úvazek. 
Administrativní práce s PC. Od ledna 2010. 

Nabídky na e-mail: kreace@kreace.cz.

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 SLEVA na vánoční 
dárkové poukazy 15 %

Kompletní rekonstrukce bytů na klíč

A+A HOKO
Jihlavská 524/66, Praha 4, metro C Kačerov
Tel.: 274 860 894 ■ Mob.: 602 313 691
hoko@aa-hoko.cz ■ www.aa-hoko.cz

Koupelny – bytová jádra
Kuchyně – podlahy

VOLEJTE ZDARMA
800 100 069

VÁNOČNÍ AKCE – DÁREK 5000 KČ
SLEVA NA REKONSTRUKCI

● Rekonstrukce bytů
● Bytová jádra
● Plovoucí podlahy
● Parkety
● Koberce, PVC
● Kuchyňské linky

● Zateplování fasád
vše k výběru u nás na vzorkovně

Posledních 6 garážových stání
do OV v novostavbě u metra

Háje, ul. Tatarkova. 

Ukončení slevové AKCE 10 % 
proběhne 15.1. 2010. 

Původní cena 269 000 Kč, po slevě
242 100 Kč (ušetříte 26 900 Kč).
www.mao.cz, tel.: 737 262 114.
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16 www.praha11.cz

SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

ROLLETIC 
MASSAGE
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BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY na tel.: 272 953 160

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 

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

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.

Absolutní hit poslední doby! Bezkonkurenčně
nejpříjemnější způsob, jak se zbavit, nebo ales-
poň eliminovat řadu zdravotních problémů
a potíží, včetně nepříjemné celulitidy. O co jde?
Tím „zázrakem“ je andulační (kmitočtová) ma-
sáž s infračerveným hlubokým prohříváním sva-
lů a kůže. 
Terapeutické masážní programy zmírňují bolest,
uvolňují svaly, redukují stres, posilují imunitu
a nabíjejí novou energií. Umožňují zmírnit nebo
odstranit mnoho různých bolestí, jako např. hla-
vy, kloubů, bederní páteře, stimulovat lymfatic-
ký systém, zmírnit revma, odstranit křeče atd.
A dobrou zprávou je i to, že působí na rozpou-
štění podkožního tuku, takže hubnete, a navíc
příjemně! 

Najdete nás:
Anežky Malé 768/5,

(vchod od Modré školy), 
Praha 4-Jižní Město

Háje

Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech poháněných elektromotory

KADEŘNICTVÍ
➨ Dámské ➨ Pánské ➨ Dětské

Jarníkova 1899/31, 
Praha 4 Jižní Město
Tel.: 271 910 235

Příjemná obsluha, 

kreativní přístup, 

solidní ceny
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