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Tenhle kluk nefotí
Jižák foťákem, ale srdcem.
Čtěte na str. 9.
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Projekt ozdravných pobytů pro
jihoměstské školáky se úspěšně završil
JEDNÍM Z HLAVNÍCH BODŮ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI JE PODPORA ŠKOLSTVÍ. V RÁMCI NĚJ SE TAKÉ ZAVÁZALA USPOŘÁDAT OZDRAVNÉ POBYTY PRO
JIHOMĚSTSKÉ ŠKOLÁKY V PRŮBĚHU LET 2007 AŽ 2010. V ČERVNU SE NA ŠUMAVU VYPRAVÍ POSLEDNÍ PLÁNOVANÉ TURNUSY.
Městská část plně hradila projekt ozdravných
pobytů pro děti ze základních škol na Jižním Městě, přičemž částka za čtyři roky dosáhla výše více než 33 mil. Kč. Celkem se
k Lipenské přehradě od 21. září 2007 do
11. června 2010 postupně vypravilo zdarma
více než 5 600 dětí v bezmála padesáti týdenních turnusech, a to i ty, jež nemají trvalé
bydliště v Praze 11, ale navštěvují zde školu. Týdenní pobyty na Šumavě a u Lipenské
přehrady měly dětem přinést nejen odreagování od velkoměstského prostředí, nové
a netradiční zážitky, prospět jejich zdraví
a fyzické kondici, ale i napomoci jejich soužití
v kolektivu a ukázat alternativu k dnes velmi
rozšířenému pasivnímu trávení volného času,
ať už u televize nebo počítače. „Chtěli jsme,
aby ozdravné pobyty nebyly jen pouhými školami v přírodě. Našim cílem bylo ukázat dětem aktivní a zdravý životní styl, umožnit jim
pod vedením zkušených lektorů a pedagogů
vyzkoušet netradiční sportovní aktivity v přírodě, ale také jim například ukázat, jak správně fungovat v kolektivu a respektovat jeden
druhého. To je velmi dobrá prevence před šikanou ve školách. V neposlední řadě také šlo
o ekologickou výchovu či protidrogovou osvětu,“ řekl starosta Dalibor Mlejnský. A dodal:
„Městská část tyto pobyty hradila i kvůli tomu,
aby byly přístupné pro všechny jihoměstské
školáky, i pro ty, jejichž rodiny si běžné školy
v přírodě nemohou ﬁnančně dovolit.“
Každý turnus dětí přijel i se svými pedagogy ze školy a děti se samozřejmě věnovaly
i standardní dopolední výuce. Po ní však následoval netradiční program se sportovní i zábavnou tématikou. Jeho náplň připravovali zkušení
instruktoři z pedagogických a tělovýchovných

Slovo
starosty

Sedím u laptopu, začínám psát sloupek
a v televizi zrovna „běží“ třetí třetina ﬁnálového zápasu mistrovství světa v hokeji. Naši
zatím vedou 2:0, z oken okolních paneláků
tedy dvakrát zazněly hurónské ovace a salvy nadšení nad výkonem našich hokejistů.
Přemýšlím nad tím, jaký je sport fenomén.
Fenomén, který spojuje lidi nejen „u televizních obrazovek“. Fandím našim hokejistům,
ale hlavně – fandím sportu. Sportu, který
dnes večer lidi posadil do pohovek a ke sto-
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fakult zaměřených na volnočasové aktivity,
přičemž byl koncipován dle věkových kategorií. To bylo velmi přínosné i pro učitele, neboť
tak mohli poznat své svěřence i celý kolektiv,
s nímž tráví celý školní rok, z jiného pohledu.
Nechyběli samozřejmě i odborně školení zdravotníci, takže ani děti se zdravotními problémy
nebyly o zážitky ochuzeny. Samozřejmostí byl
i jídelníček sestavený tak, aby odpovídal zdravé výživě a celodenní pitný režim.
Autobusy pravidelně, kromě zimního období, přivážely děti do známého rekreačního
střediska u Lipenské přehrady Hrdoňov poblíž Frymburka. V hotelovém komplexu Fontána byly pro děti k dispozici například krytý
bazén, sauna s odpočívárnou a venkovním
bazénkem, tělocvična, herna stolního tenisu

a především prostory pro outdoorové aktivity
a hry. Školáci s instruktory a pedagogy také
podnikali naučné procházky po okolí nebo
výlety do nedalekého Českého Krumlova. Setkávali se také s ochránci přírody a dozvěděli
se mnoho zajímavého ze života zvířat i rostlin
ve svém okolí a o ochraně životního prostředí. Nechyběla také noční hra, různé kontaktní
a seznamovací hry, lanové překážky, kolektivní míčové hry, táborák i diskotéka a další.
Podle ohlasu se dá bez okolků říci, že celý
projekt ozdravných pobytů byl velmi úspěšný
a dětem, pedagogům i rodičům přinesl mnoho podnětů. Vše se za jeden týden stihnout
nedá, ale na zážitcích a zkušenostech se dá
stavět. Fotograﬁe a videa ze všech ročníků si
můžete prohlédnout na stránkách:
http://svp2007.sportlines.cz
http://svp2008.sportlines.cz
http://svp2009.sportlines.cz
http://svp.sportlines.cz/fotogalerie/
Daniel Potocký
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Pestrost, příroda
a pohyb, tři péčka byla součástí
ozdravných pobytů v Hrdoňově uprostřed Šumavy.

lům v restauracích či přivedl na náměstí, kde
společně fandí. Sportu, který jinak lidi právě
ze židlí zvedá a přivádí je na hřiště, do tělocvičen, na cyklostezky … (Právě jsme vyhráli
mistrovství světa! Jsme zlatí ☺!)
Jižní Město také fandí sportu. Je určitě
nepřehlédnutelné, kolik bylo za poslední roky
vystavěno a opraveno sportovišť. Naši sportovci mají za sebou spoustu vítězství a titulů,
ale o tom vás v Klíči pravidelně informujeme.
Další dva velké kroky ke zlepšení a zpestření
sportovního života v jedenácté městské části
jsou nedávné otevření Centra bojových sportů na Opatově a slavnostní otevření Multifunkční haly Jižní Město v ulici Mírového hnutí, které proběhne 16. června a na které vás
srdečně zvu.
První zmíněné centrum je největší tréninkovou halou svého druhu v Praze. Potkat se

v ní můžete s největšími šampiony bojových
sportů, mistry světa i olympioniky, nejúspěšnějšími boxery, ale také malými dětmi, které
v rámci projektu prevence kriminality (nad
kterým převzal záštitu zpěvák Daniel Landa)
trénují zdarma s těmi nejlepšími trenéry. Multifunkční sportovní hala, jak už název napovídá, bude sloužit více sportovním odvětvím,
klubům, základním školám a budou si tam
moci přijít zasportovat všichni lidé z Jižního
Města. Má ale jedno speciﬁkum – je primárně
určená boxlacrossu a bude první halou svého
druhu nejen v Praze, nejen v České republice, ale také jedinou mezi našimi sousedními
státy. Více o obou sportovních centrech se
dočtete v následujících
vydáních časopisu Klíč.
Váš Dalibor Mlejnský
starosta MČ Praha 11
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
NEPŘEHLÉDNUTELNÁ. Nové ředitelství městské policie Prahy 11,
které je nejmodernějším z celé Prahy, je také zajímavé svým
originálním vzhledem, díky kterému si ho
všichni lehce zapamatují.

OD JARA DO ZIMY. Nápaditý kalendář mají udělaný děti z mateřinky
v Blatenské. Jednotlivé měsíce jsou dílky, které tvoří
barevné kolo. Ke každému měsíci nakreslily
děti aktivity, které mu náleží.

MATEŘINA CUP. Tradiční fotbalový závod pro mateřské
školky z Jižního Města pořádal FC Háje
koncem května.

ČISTÉ JIŽNÍ MĚSTO.
V Ženíškově ulici si přímo uprostřed
křižovatky zřídil skládku. Bohužel mezi námi
žijí lidé, kteří jsou ke svému okolí bezohlední. Nebuďme
k takovému chování lhostejní. Městská část zřídila bezplatnou
linku čistoty 800 113 336, na kterou můžete zavolat a označit místa,
jež hyzdí nebo znečišťují veřejná prostranství na Jižním Městě.

10 x 10.
Tak přesně tolik
let oslavila letos na jaře paní
Jindřiška Zafouková, které za všechny
přejeme hlavně zdraví a další spokojená léta.
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HRAČKY DĚTEM. Základka Ke Kateřinkám
ve spolupráci s nadačním fondem Sluníčko pro děti
pořádala v průběhu dubna dvě kola sbírky nepotřebných i použitých
hraček a dětského oblečení pro dětská oddělení FN Motol. Žáci chtěli zpestřit
a zpříjemnit nemocným dětem pobyt v nemocnici. Dík patří všem dětem, které se do téhle
prima sbírky zapojily, a paní Havrdové z nadace Sluníčko pro děti, která s nápadem přišla.

www.praha11.cz

INFORMACE ÚMČ
X

Proměna už je vidět
Jak jsme psali v Klíči 9, ﬁrma JSDecaux od dubna vyměnila v Praze 11 vytipované autobusové zastávky. Původní zastaralé přístřešky X
byly odstraněny, takže autobusová stanice
bez přístřešku nebyla po několik týdnů ničím

Y

neobvyklým Y, po vybetonování nových základů ﬁrma nainstalovala železné konstrukce
bez plastů Z, které mají po dokončení charakteristický odlehčený vzhled [.
red
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Jak bude vypadat škola v novém?
Již o letních prázdninách začne rekonstrukce
ZŠ Campanus. Městská část Praha 11 na tuto
akci získala 35 mil. z fondu EU, ostatní náklady chce obec pokrýt ze svého rozpočtu. Rekonstrukce se bude týkat především vnější
části budovy, dojde k výměně oken a celkovému zateplení včetně střech. Rekonstrukcí
projde i kuchyně školy. Jednáme o výstavbě
venkovních šaten u sportovního areálu. Díky
sportovnímu zaměření školy bychom potřebovali velkou tělocvičnu – halu, která by vyhovovala potřebám dnešních moderních sportů.
Jak bude akce probíhat?
Oprava se uskuteční postupně, po jednotlivých pavilonech. Opravy budou z velké části
probíhat pouze z vnější strany budovy. Předpokládáme, že celá akce naruší chod školy a výuku jen minimálně, jednotlivé třídy se budou
moci přesouvat do jiných učeben dle aktuální
potřeby stavby. Částečná omezení nás určitě
čekají, ale výsledek – krásná škola, ve které

neprotahuje okny, kde nezatékají střechy a neodlupují se omítky - určitě stojí za to. Vždyť
nemalé peníze, které škola ušetří na energiích,
budou využity k další modernizaci vnitřního vybavení školy a k zakoupení nových pomůcek.
Jak bude nová škola vypadat?
Po dohodě s vedením MČ a projektanty
dostaly děti možnost vyjádřit se ke vzhledu své školy. Proto jsme vyhlásili celoškolní
soutěž „Škola před a po“. Děti fotografovaly, kreslily, modelovaly, zpracovávaly návrhy
na počítači. Ceny byly lákavé – notebook,
iPod, digitální fotoaparát (ceny byly ﬁnancovány z prostředků Spolku rodičů – děkujeme).
A vítězové?
Poděkování si zaslouží všichni, kteří nebyli líní a do soutěže se zapojili. Ale zatímco
účastnit se mohl každý, stupně vítězů mají
jen tři místa a také krásné ceny jsou připraveny jen pro ty nejlepší.
Lenka Derková, ředitelka školy

1. místo – Vojtěch Kreuz, VI. C

Výlet do moderního pražského labyrintu
Nenápadný dům v centru Prahy skrývá vchod
do pražského podzemí. Nejsou to tajemné
středověké chodby a nepotkáte v nich strašidla, ani. Jsou to moderní tunely, ve kterých jsou
uloženy inženýrské sítě nezbytné pro chod
moderního velkoměsta, především rozvody
vody, plynu, elektřiny a sdělovacích kabelů.
Odborně se jim říká kolektory a v Praze se
staví už od sedmdesátých let minulého století.
Do některých z nich se můžete podívat i vy.
Cesta moderním labyrintem, který měří
bezmála 90 kilometrů, začíná na Senováž-
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ném náměstí, v centrálním dispečinku, odkud pracovníci společnosti Kolektory Praha
zajišťují plynulý provoz a bezpečnost v kolektorech. Návštěvníci tu uvidí jeden z nejmodernějších a nejrozsáhlejších způsobů
monitoringu na světě a seznámí s technologií výstavby podzemních kolektorů.
Nezapomenutelný zážitek ale přináší
teprve vstup do podzemí. Z podzemního nádraží, které leží skoro 40 metrů pod
povrchem, vyrazíte na prohlídku důlní lokomotivou. Na výběr máte ze čtyř tras a na-

hlédnete při tom pod takové památky, jako
jsou Prašná brána, Obecní dům nebo Týnský chrám. Část trasy absolvujete důlním
vláčkem a část pěšky, pochopitelně vždy
s průvodcem a vždy bezpečně, i když raději s teplým svetrem nebo bundou, protože
v kolektorech je i v tom nejparnějším létě
stálá teplota kolem 10 – 12 stupňů.
Chcete-li se podívat pod povrch pražských chodníků a ulic, zaregistrujte se a internetové stránce www.kolektory.cz. Cesta
technickým podzemím rozhodně za to stojí.
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AKTUALITY

Jé mami, pojď se taky kouknout
Slovo
radního

DOMÁCÍ NÁSILÍ V PRAZE STÁLE STRMĚ
STOUPÁ
Domácí násilí se stává stále větším problémem metropole. Počet odhalených případů
domácího násilí od začátku letošního roku
strmě stoupá. Celkem bylo v Praze vykázáno za první čtyři měsíce 54 násilníků, což je
nejvíce od vzniku Intervenčního centra, které
se touto problematikou od roku 2007 zabývá. V lednu to bylo 6 případů, v únoru už 13,
v březnu rekordních 16 a v dubnu 14. Nárůst
domácího násilí je v tomto roce enormní, protože za tyto čtyři měsíce je více vykázaných,
než tomu bylo za poslední dva roky. Nejvíce
letošních případů (14) bylo v souvislosti s fyzickým napadením synů svých matek. Charakteristickým rysem byla plná ekonomická
závislost násilných osob na podpoře rodičů,
velmi často pak sehrála svou roli alkoholová či drogová závislost. Letošní rok se díky
enormnímu nárůstu počtu případů odhaleného domácího násilí s vykázáním agresivních
osob zapíše jako nejhorší. Zatím s počtem
59 vykázaných osob vede rok 2007. V roce
2008 se tímto způsobem řešilo 34 případů
a loni 48. Větší míra odhalování případů domácího násilí má souvislost s lepší spoluprácí
Intervenčního centra s policií a dalšími institucemi. Navíc se ukazuje, že prostřednictvím
konzultací se daří většinou přesvědčit ženy,
aby své problémy začaly řešit. Jenom od začátku letošního roku při řešení těchto problémů s osobami ohroženými domácím násilím věnovali pracovníci Intervenčního centra
787 hodin poradenské a konzultační činnosti prostřednictvím telefonických rozhovorů
nebo při osobním kontaktu. O tuto službu
se zájem mezi většinou ohroženými ženami
zvyšuje. Na základě konzultací odhadujeme,
že počet případů by mohl být ještě vyšší.
Jiří Janeček

Ovce a kozy spásající poklidně trávu, hloučky
nadšených dětí, které to k nim táhne jako magnet, tak to je jarní obrázek z jedenáctky. Tady
na Jižním Městě už většina obyvatel ví, že několik let po sobě využívá městská část stádo
z milíčovského statku místo sekaček na sečení trávy. Stádo spásá hlavně místa, kde není
vhodné používat techniku. Využívanou lokalitou je především okolí milíčovského statku,
kde jsou zvířata ustájena v ohradnících. Ty
tvoří zároveň přirozenou bariéru mezi pejskaři a chráněnou lokalitou milíčovských rybníků,
které jsou častým hnízdištěm ptáků. Loni tu
podle pamětníků poprvé v historii vyvedly své
mladé volavky a najdeme zde i četné snůšky
skokana skřehotavého, který byl v téhle lokalitě před vyhubením. K velké radosti dendrologů tu najdeme i vzácné druhy orchidejí, ale
zpátky k ovcím. Pokud je tráva v ohradnících
spasená, přesouvá se stádo podle potřeby
po Jižním Městě a hlavně u těch nejmenších
způsobuje pěkný rozruch, je to pro ně atrakce a jedinečná možnost vidět zvířata zblízka

a volně. Převážnou většinu stáda tvoří ovce
romanovské, jejichž původ najdeme na Sibiři,
kde mnohdy klesá teplota pod -50 °C, takže
se jim v našich podmínkách daří, a proto není
divu, že se z původního osmičlenného stáda
za pár let stalo stádo čítající sedmdesát kusů.
Zvířata jsou na statku pravidelně očkována
a 4x do roka odčervována, vysvětluje Dan
Urban, předseda výboru pro životní prostředí. „Myslím si, že je vidět práce, kterou jsme
tady odvedli, a stejně tak i to, že nás ještě
spousta práce čeká. Je třeba nastavit spolupráci se soukromým vlastníkem rybníků Vrah
a Milíčovský tak, aby rybí hospodářství nebylo
na škodu přírodním společenstvím mokřadů.
Také je potřeba najít kompromis při ochraně
chráněných dubů na hrázi rybníka Homolka,
kde nejdeme nejen dva největší pražské duby,
ale i populaci vzácných tesaříků parazitujících
na jejich kmenech“, dodává Urban. Jedno je
ale jisté, lokalita v okolí Milíčova je příjemným
místem na relaxaci.
Dana Foučková

FOTO: DANA FOUČKOVÁ.

Od května najdete v Poliklinice Šustova dvě nové ordinace
Gynekolog
MUDr. Pavel Šmeral

Pneumoložka
MUDr. Romana Davidová

Pane doktore, co vaše ordinace
nabízí pacientkám?
Komplexní gynekologicko-porodnickou ambulantní péči, preventivní
kontroly, antikoncepční poradenství,
výběr a očkování proti rakovině děložního čípku, vyšetření a léčbu neplodnosti s návazností na IVF centra, diagnostiku těhotenství a vedení
těhotenské poradny a mnoho dalšího.
Pro pacientky máme provozní dobu do večerních hodin s možností
individuálního objednání i mimo ordinační hodiny.

Paní doktorko, co nabízí pacientům
vaše ambulance?
Mimo jiné komplexní vyšetření průdušek a plic, měření vitální i totální
kapacity plic, EKG, měření NO ve
vydechovaném vzduchu, poradnu pro odvykání kouření, inhalační terapie.
Pacienty vyšetří lékařka, která působila jako vedoucí lékařka oddělení, spolupracovala s Transplantačním centrem a léta vedla odbornou
ambulanci pro těžké astma.

Objednání na tel.: 296 506 220 (dopoledne)
smeral@gynekologiechodov.cz
www.gynekologiechodov.cz

Objednání na tel.: 269 506 170, 723 233 735
dawon-plicniambulance@seznam.cz
www.pneumologika-ambulance.cz
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Festival umění ve veřejném
prostoru Street For Art potřetí

Slovo
zástupce
starosty

X
LETNÍ PŘÍHODA.

BLOX – dočasné centrum umění by Touax
navštívily během deseti dnů stovky diváků,
aby si prohlédli výstavu Demonstrace prostoru a zúčastnili se řady doprovodných akcí.
Samotnou výstavu vidělo přes 2 200 diváků.
Na výstavu se podařilo dostat mnoho
obyvatel Jižního Města, dětí, mladých lidí
nebo seniorů, z nichž mnoho bylo na výstavě současného umění poprvé X.
Důležitým tématem letošního festivalu
byla i architektura. Zásadním magnetem
byla samotná modulová budova BLOX Y
– Dočasné centrum umění by Touax, ale i výstava modulární a mobilní architektury architekta Martina Kokty ze studia CUBESPACE.
„Mediálně nejméně vděčné, ale pro festival
zásadní a v českém kontextu unikátní, jsou

Y

Z
připravili kurátoři ze skupiny Ládví. Prezentovali řadu starších prací špičkových současných výtvarníků [, řada děl ale vznikla přímo
pro výstavu, jako např. zvuková nahrávka –
Particip Tomáše Vaňka nebo Fotohra Matěje
Smetany.
Festival Street For Art podpořila půlmilionem korun městská část Praha 11, grantem také Magistrát hlavního města Prahy.
Generálním partnerem festivalu byla ﬁrma
Touax, s. r. o. díky které festival získal prostor BLOX – Dočasné centrum umění by
Touax. Hlavním mediálním partnerem festivalu byl deník Metro.
red
takzvané komunitní projekty. Jsou nedílnou
součástí festivalu a jsou zaměřené převážně
na obyvatele Jižního Města. Počínaje edukativními programy pro školy, přes projížďky
po Jižním Městě, až po bleší nebo farmářský
trh Z se všechny snaží otevřít cestu k umění a nevšedním zážitkům přirozenou cestou.
Výstavu Demonstrace prostoru, která
byla hlavní součástí festivalu Street For Art,
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Tak jsme se konečně dočkali a po předlouhé
zimě a nevydařeném jaru je za dveřmi doba
prázdnin, dovolených, lenošení a především
skvělých letních zážitků.
Dovolím si vám jeden vlastní nabídnout.
Byl krásný letní den, a tak jsme se rozhodli, že se pojedeme s naším, tenkrát šestiletým, vnukem Dominikem koupat do přírodního koupaliště v Kralupech. Počasí nemohlo
být lepší a všichni jsme se těšili na báječný
den plný slunce a hlavně koupání, které tento
areál léta nabízí.
Dominik vodu miluje, a tak jsme ho z ní
dostávali, jako vždy, jen velmi obtížně, však
to znáte. Dostal jsem nápad, že to vyřeším
ke spokojenosti všech. On bude ve vodě a já
ho budu hlídat ze břehu. Šli jsme do bazénu
pro neplavce s hloubkou od 0,5 do 1,2 metru. Já se pohodlně usadil na nejbližší lavičku
a sledoval jak se potápí, vynořuje, skáče, znova potápí, jak si to užívá a raduje se z vody,
kterou opravdu miluje a nebojí se jí. Byla to
téměř kýčovitá idylka až do té chvíle, kdy
se rozhodl, že si sjede klouzačku. Vydal se
směrem k žebříku, vystoupal na břeh, otočil
se směrem ke mně … a já zjistil, že zhruba
deset minut hlídám úplně cizího klučinu…
Ten okamžik se nedá popsat. Zoufale jsem se
několik nekonečných vteřin rozhlížel po hladině i břehu a pak jsem ho uviděl. Zrovna se
vynořil, promnul si oči a znovu zmizel pod
vodou. Ony ty mokré hlavy z lavičky vypadaly
všechny skoro stejně.
Tenhle zážitek řadím navzdory dramatické
zápletce také mezi skvělé.
Vám ale přeji opravdu klidné a pohodové
léto bez dramatických zápletek a především
se šťastným návratem.
Jan Meixner, zástupce starosty

Na jaká témata reportáží se můžete
těšit ve vydáních
TV Praha 11 vysílaných v druhé
polovině června?

Od 15. června
Den dětí v parku u Chodovské tvrze.
Celopražské sportovní hry mateřských
škol.
Balonková oslava ke Dni dětí u Komunitního centra Matky Terezy.
Mezinárodní závod v moderní gymnastice Chodov Cup.
30. výročí Mateřské školy Vejvanovského.

[

FOTO: DANA FOUČKOVÁ A DANIEL POTOCKÝ
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Užili si dort i kouzelníka
Při pohledu na fotograﬁe už chybí jen otázka, najdi pět rozdílů, ale kdo si myslí, že naše
fotograﬁe jsou z jedné akce, ten se mýlí. Obě
začaly ve stejnou hodinu i den ve dvou jihoměstských školkách, ale to je všechno, co je
spojuje.

Na první vidíte děti z Mateřské školy
Hroncova, kterým k pětadvacetinám jejich
školky přišel popřát se sladkým překvapením
starosta Dalibor Mlejnský, a na druhé fotce je
tradiční balonkovací den v mateřince Blatenská, který dětem zpestřil kouzelník, jak jinak

než děláním balonkových zvířátek.
Vlastně je tu ještě jedno pojítko. Na dortu
si pochutnali kluci a holky z obou školek. V té
první na medvídkovi a v druhé si rozkrájeli
dort ve tvaru kočičky.
Dana Foučková

FOTO: DANA FOUČKOVÁ.

Mateřská škola Vejvanovského hledá paní učitelku – nástup 29. srpna 2010. Informace tel.: 272 916 080.

Příměstské jednodenní tábory
Závazné přihlášení
na Příměstský tábor Prahy 11:

Termín: od 1. 7. do 31. 8. 2010, po–pá od 7.00 do 18.00 hod.
Místo srazu:
ZŠ K Milíčovu nebo ZŠ Mikulova od 7.00 do 8.30 hod.

Místo vyzvednutí:
Na která období (dny):
Příjmení:
Jméno:
Datum narození:
Škola:
Ulice:
Město:

ZŠ K Milíčovu nebo ZŠ Mikulova od 17.00 do 18.00 hod.
Program: Pondělí: Lanové aktivity (nízká lana, outdoorové hry)
Úterý: Celodenní výlet (návštěva kulturních památek, přírodních rezervací)
Středa: Míčové a jiné hry (fotbal, volejbal, vybíjená, tečovaná atd.)
Čtvrtek: Celodenní dobrodružná hra (Z pohádky do pohádky, Triﬁdi, hledání pokladu atd.)
Pátek: Den plný sportu a soutěží (atletické soutěže, bobocary, koloběžky atd.)
Cena jednoho dne je 100 Kč a je v ní zahrnuta: svačina, oběd, vstupy, doprava a program.
Přihlášky: na www.praha11.cz/primestsketabory nebo ústřižek doručte osobně na podatelnu ÚMČ
P11, Ocelíkova 672/1, Praha 4 nebo zašlete na adresu: Příměstský tábor, podatelna ÚMČ Praha 11,
Ocelíkova 672/1, Praha 4.
Platba na účet: 2176678033/0800
variabilní symbol – je datum narození dítěte ve formátu ddmmyyyy (den, měsíc, rok)
konstantní symbol – 333, zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte
Více informací na stránkách a tel. číslech:
www.praha11.cz/primestsketabory
e-mail: info@primestsketabory.cz

E-mail:
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Telefon:

Částka obsahuje počet dní krát 100 Kč,
kterou zašlete na účet.
Příklad:
Počet dní je 5, tj. 5 x 100 Kč,
částka k úhradě je tedy 500 Kč.
Přihlašovaný se narodil 3. 5. 1995,
variabilní symbol bude tedy 03051995.
Konstantní symbol 333.
Zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte.

Prahy

725 849 399 Bc. Kateřina Dlouhá
602 234 043 Bc. Martin Havrlík

ROZHOVOR

Tenhle kluk nefotí Jižák foťákem, ale srdcem

Black Bee. Toho jména (nebo chcete-li přezdívky) jsem si poprvé všimla na stránkách jedné
sociální sítě. Bezmála čtyři tisíce fanoušků
stránky Jižák se virtuálně setkávají, dávají si
tipy na víkend, “baví se tam” o kultuře, sportu, o životě … a hlavně o Jižáku. Jedním
z nich je i Jirka Trčík alias Black Bee. Signatury
Beefoto na fotograﬁích zveřejněných na této
stránce jsou nejen pro mě, ale podle ohlasů
i pro ostatní návštěvníky této stránky zárukou
kvality – zábavy – neotřelého pohledu na Jižní
Město a život v něm. Syrovost i poetika. Respekt i nadsázka. Jeden z fanoušků fotek BB
k nim připsal “tenhle kluk nefotí Jižák foťákem,
ale srdcem”.
Na Jižní Město jste se přistěhoval jako malý
kluk z vesnice. Pamatujete si ještě, jaké jste
měl pocity?
Dá se říct, že to byl přechod do úplně
jiného světa. Nebyl jsem z dětí, které od narození obklopovaly šedé panely, proto jsem
mohl prozřít do tajů a krás spjatosti s přírodou. Byl jsem dítě zvyklé starat se na statku
o zvířata, obdělávat pole a pochopit jakousi
potřebu sounáležitosti člověka právě s přírodou a světem kolem sebe. Před příchodem
do Prahy jsem neznal termíny jako lež, šikana, spěch, sociální rozdělování, konzum apod.

Když jsem se přistěhoval na Jižák, nešokovala
mě ani tak šeď a spleť panelů, ale právě jakási
přílišná progrese městských dětí a vůbec životního stylu ve velkém městě. Jenže dítě si
nevybere, kam musí rodič za prací, a tak jsem
se po pár letech v ulicích Jižáku celkem slušně
otrkal. Nakonec jsem přišel i na to, že za spletí
těch panelů má Jižák určitě svoji velkou duši
plnou historie, charakteru a lidských osudů,
pro které za to stojí o naše „Město v městě“
v každém případě dbát.
Co se z vašeho pohledu za tu dobu na Jižním Městě změnilo?
Jižák jde do sebe. Spolu
s modernizací základních škol,
sportovních hřišť, areálu pro
volné chvíle v parku u Chodovské tvrze … a například teď
aktuálně pro mnoho lidí velmi
příjemnou linkou 293. Určitě
zásadně ožilo Jižní Město Obchodním centrem Chodov. Ale
stále mi chybí například tolik let
slibovaný krytý plavecký bazén.
I regenerace paneláků konečně
projasnily tak dost šedé stíny
nad Jižním Městem, což bylo
určitě potřeba.

Řádky z kroniky Hájů

dovského původu a zavlečeni neznámo kam.
O jejich osudu dočteme se na dalších stránkách této knihy.
Na podzim roku 1942 byla k hasičské
zbrojnici přistavěna za spolupráce našich občanů jedna místnost s předsíňkou, kamž téhož roku byl přestěhován obecní úřad, který
teprve po dvaceti letech osamostatnění obce
získal vlastní střechu. V témž roce byl projednán a schválen projekt stavby druhého rybníka v roklích.“
Další odstavec připomíná existenci ilegální skupiny podzemního hnutí, která se scházela v bytě jednoho z nich a prostřednictvím
dalšího, poštovního úředníka z Prahy, udržovala kontakt s obdobně smýšlejícími v Chodo-

„Při těchto prohlídkách“, pokračuje v kronice
retrospektivní vyprávění o době heydrichiády,
„byl zatčen velkostatkář Jaroslav Hrach z Milíčova, u kterého byly při prohlídce nalezeny
zbraně.“ Pan Jaroslav Hrach byl na zásah svého známého ještě téhož dne propuštěn, šlo
jistě o legálně držené lovecké zbraně.
„Persekuce židů dostoupila svého vrcholu v roce 1942. V létě téhož roku bylo svědkem mnoho našich občanů smutného obrazu.
Z Hájeckého dvora vyjela na valníku taženém
koňským spřežením rodina Guttmanova, se
synem Jiřím a dcerkou Evou, směrem na Petrovice, kde byli přiloženi další příslušníci ži-
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Píšete o kultuře, skateboardingu, bruslích....
myslíte, že je tady dostatek prostoru pro takové aktivity?
Fotbal, házená, ﬂorbal a podobná sportovní odvětví tady mají podmínky velmi dobré – na rozdíl od adrenalinových sportů. Pro
ně je tu prostor v podstatě nulový. Ani jeden
pořádný skate park na celé Jižní Město. Místo
aby tady byla přehršle skate parků, které by
dávaly prostor mládeži a nejen jí se zabavit,
tak je v podstatě jen jeden malý skate park se
starými překážkami a ještě s nevhodným povrchem na Chodově. Navrhoval bych pořádný
skate park jako je například ve strašnické Gutovce. Tam se navíc nejedná jen o standardní
skate park. Vedle něj je tam možnost dalších
aktivit jako například lezení na umělé stěně,
vodní atrakce pro děti, beach volejbal, restaurace a podobně. Při plánování takového areálu je zapotřebí do toho začlenit lidi, kteří těmito sporty sami žijí. Dokážou tak nasměrovat
originální podobu skate parku tím správným
směrem pro všechny možnosti jeho využití
a efektivitu.
Jaké máte plány do budoucna – v profesním
i osobním životě?
Pokud mě osud nezavane do zahraničí
kvůli nějaké jiné okolnosti, tak budu věnovat
svoji energii focení a adrenalinovým sportům.
Sám osobně si život bez sportovních aktivit
nedokážu představit, a proto bych chtěl navázat vzájemnou komunikaci mezi lidmi, kteří žijí
sportovními aktivitami z ulice (skateboarding,
brusle, kola apod.) a českou společností i kulturou.
Andrea Wolfová

FOTO: BLACK BEE

vě a na poštovním úřadě č. 25 v Praze.
V červenci roku 1943 nastala změna
ve vedení obce. Za dosavadního starostu Rudolfa Bervice byl okresním hejtmanem z Říčan jmenován starostou Jan Novák. Koncem
téhož roku byl zaveden do obce telefon.
Během let okupace a protektorátu byly
několikrát prováděny u místních rolníků prohlídky, „které však zásluhou pracovníku obecního úřadu skončily bezúspěšně. Většina našich
rolníků se osvědčila v podpoře obyvatelstva
a svých zatajených zásob, odprodaných jak se
vžilo, na černo, bylo v přemnohých rodinách
odpomoženo od svízelné zásobovací situace.“
(Pokračování.)
Vypsal Jiří Bartoň
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

Prevence na školách je důležitá
Na začátku května se u nás z více zdrojů
scházely podobné informace, dotazy či stížnosti, že se v okolí základních škol pohybují
osoby, které údajně nabízí dětem zdarma
drogy. „Okamžitě jsem vyzval strážníky
městské policie a strážce SISI o zintenzivnění hlídek v okolí škol a požádal ředitele škol
o neprodlené informování dětí, pedagogů
a rodičů o možném ohrožení,“ říká starosta
městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský.
Jsme velmi rádi, že vzájemná spolupráce
a okamžitá bezpečnostní a preventivní opatření brzy přinesla své ovoce.
Hlídky strážců SISI (Systému integrované sociální intervence) jen několik málo dnů
po nahlášení tohoto problému, při monitorování okolí metra Chodov zjistily skupinu tří
osob, které nabízely mladistvým stimulační

látky. Ve čtvrtek 13. 5. se pracovníkům bezpečnostní části projektu SISI podařilo lokalizovat jednu podezřelou osobu z této skupiny, která se nacházela v jednom opuštěném
objektu na Jižním Městě. Po přivolání městské policie byla tato osoba prověřena a vyslechnuta, dále jí byla nabídnuta možnost
řešit situaci se sociální pracovnicí z poradny
SISI a nabídnuta následná péče. Při dalším
monitoringu dne 19. 5. byly zajištěny další
dvě osoby z této skupiny, které byly opět
dále předány městské policii a opět jim byla
nabídnuta pomoc sociálních pracovníků.
„Děkuji všem za spolupráci a pomoc.
Jsem velmi rád, že se opět ukázala připravenost a dobrá koordinace našeho krizového
řízení,“ říká na závěr starosta Mlejnský.
Andrea Wolfová

Nezapomínáme a to je dobře
Vzpomínkový akt k 65. výročí nad nacistickým Německem uspořádaly 11. května zdejší
organizace Českého svazu protifašistických
bojovníků. Vzpomínalo se na Chodovském
hřbitově, kde jsou hroby 263 rudoarmějců
padlých v pražské operaci a 31 pražských
povstalců z Chodova a okolí. Akce se zúčastnilo asi 100 dětí z jihoměstských základních

škol a děti z umělecké školy v Křtinské ulici,
které tady také účinkovaly. Je hezké, že
také mládež umí
vzdát úctu těm,
kteří před 65 lety
přinesli oběť nejvyšší.
red

Srpen ve znamení KinoBusu
KinoBus zavítá o prázdninách již tradičně na Jižňák.
U stanice Opatov tak najdete speciální vozidlo, které
vzniklo na základě klasického
linkového autobusu. Jeho vnitřek je upravený a změněný, takže výsledkem je plnohodnotné pojízdné kino, které místo lidí převáží
zážitky.
Základem projekce je dobrý obraz. Kinobus používá nafukovací projekční plochu
rozměrů 8 x 4 m, vyrobenou na zakázku
v Anglii, a velmi kvalitní promítačky.

Samozřejmostí jsou skládací lavičky
pro diváky. O bezproblémový provoz se
stará tým odborníků a ﬁlmových nadšenců.
Program promítání - Opatov, srpen 2010:
3. 8. - Protektor
4. 8. - Líbáš jako bůh
5. 8. - Bobule 2
6. 8. - Kawasakiho růže

ÁL
I
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Pro zajímavost ještě uvádíme účast na promítání v letech 2008 a 2009: Celkově
za celé putování téměř 16 tisíc diváků.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 17. června 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.
Oprava z čísla č. 11 – str. 9 - Změny Územního plánu na Jižním Městě.
Změna Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z1000/00 již nabyla účinnosti a pro
území Jižního Města je platná. Podrobné aktuální informace o pořizování změn územního
plánu na Jižním Městě naleznete na adrese: http://www.praha11.cz → Rozvoj a regenerace
→ Územní plánování → Územní plán → Platný ÚPn a jeho změny → Změny územního plánu.
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CHTĚL ZAPÁLIT BYT. Na tísňovou linku městské policie se
27. dubna se žádostí
o pomoc obrátili neznámý muž a žena.
Hlídka se ihned vydala do domu v Kahovské ulici, odkud volali o pomoc muž a žena
asijského původu. V sedmém patře hlídka
narazila na jejich krajana, který je ohrožoval
a právě poléval dveře jednoho bytu a přilehlé okolí hořlavinou a chystal se místo
zapálit. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci žháře omezili na osobní
svobodě a předali jej do rukou Policie ČR.
HLEDANÝ SE OPÍJEL. Odpoledne 1. května strážníci při kontrole okolí OC Chodov
nalezli tři muže, kteří porušovali vyhlášku,
jelikož znečišťovali veřejné prostranství
a konzumovali v blízkosti stanice metra
alkohol. Při kontrole strážníci zjistili, že jeden z mužů je celostátně hledaný Policií
ČR. Proto jej předvedli na služebnu PČR
kvůli dalšímu šetření a u zbylých dvou bylo
porušení vyhlášky vyřešeno na místě.
POZNALI HLEDANÉHO. Při běžné hlídkové činnosti si strážníci večer 4. května
u stanice metra Roztyly povšimli muže
se psem, který odpovídal popisu osoby
hledané Policií ČR. Jelikož neznámý muž
neměl u sebe žádné doklady, strážníci jej
předvedli na služebnu republikové policie,
kde se jejich podezření potvrdilo.
STRÁŽNÍCI POMOHLI ŽENĚ. Pozdě v noci
5. května přijala městská policie oznámení,
že v Šalounově ulici se z obytného domu
ozývá volání o pomoc. Na místě strážníci
našli byt, z něhož neznámá žena volala
o pomoc. Zjistili, že postižená leží na zemi
a nemůže se hýbat, tedy neprodleně vyrazili dveře a poskytli jí první pomoc. Poté
zajistili její převoz rychlou záchrannou službou do Fakultní nemocnice v Krči.

11. Sluneční hodiny
Ve vnitrobloku mezi ulicemi Mejstříkova,
Křtinská a Mnichovická, v blízkosti budovy
úřadu v Ocelíkově ulici najdete abstraktní
kovovou plastiku, kterou vytvořil Vladimír
Janoušek a posprejoval neznámý vandal.

www.praha11.cz

Lepší Jižní Město
50 nových
míst v domě
pro seniory
Rekapitulace
programového prohlášení
Rady městské části Praha 11
www.praha11.cz

Nad Jižním Městem visí otazník ?
Na pozemku ohraničeném ulicemi Mírového
hnutí, Klíčova a Pyšelská se před dvěma týdny objevily billboardy, které pokládají kolemjdoucím otázku „Co tady bude?“ a vyzývají je
k účasti v tipovací soutěži.

slibován již od 70. let minulého století a o jehož realizaci jsem několik let usiloval jak já
osobně, tak i ostatní členové Rady městské
části Praha 11. Tím už jsem myslím napověděl více než dost.

Zeptali jsme se starosty Prahy 11, Mgr. Dalibora Mlejnského, a položili mu k tomuto tématu několik otázek.

Cenou pro vylosované vítěze tipovací soutěže je společný oběd se starostou, tedy
s vámi. Myslíte, že je to pro soutěžící dostatečná motivace a proč jste nezvolili nějakou
věcnou cenu?
Věnovat výhercům věcnou cenu by bylo
jistě nejjednodušší. Jak jsem však uvedl, pro
mne je důležitá komunikace s občany a jejich
zájem o dění na Jižním Městě. K tomuto účelu
slouží jak samotná tipovací soutěž, tak i cena

Pane starosto, co vás vedlo k vyhlášení této
tipovací soutěže?
Víte, já považuji komunikaci s občany naší
městské části za velmi důležitou a snažím se
k tomuto účelu využít co nejvíce prostředků,
včetně těch neformálních a zábavných. Dění
na Jižním Městě a v neposlední řadě velké
a zásadní projekty se týkají každého obyvatele této městské části.

pro výherce, tedy společný oběd se mnou.
Proto věřím, že se této soutěže zúčastní lidé,
kteří se o dění v naší městské části aktivně
zajímají a společný oběd tak přinese podnětnou diskusi, ze které si i já odnesu nové poznatky a inspiraci pro další práci.
Pane starosto, děkujeme vám za rozhovor.
Je něco, co byste chtěl našim čtenářům
na závěr vzkázat?
Určitě bych chtěl nám všem popřát co
nejvíce slunných dnů, neboť těch se nám
v poslední době příliš nedostávalo, a v neposlední řadě optimismus a pozitivní myšlení.
Reptání a negativismus totiž ke štěstí a úspěchu rozhodně nevedou.
red

Můžete nám prozradit, co tedy bude na pozemku mezi ulicemi Mírového hnutí a Pyšelská?
To v tuto chvíli opravdu nemohu. Nicméně vydržte, již brzy, tedy ihned po ukončení
tipovací soutěže, která trvá do 21.6., tuto
otázku zodpovíme.
Nechcete nám tedy alespoň trochu napovědět?
Na internetové stránce www.jedenactkavs.cz, věnované této tipovací soutěži, jsou
předloženy možné odpovědi a jedna z nich je
ta správná. To je myslím dostatečná nápověda. Navíc mohu říci snad jen to, že se jedná
o projekt, který byl občanům Jižního Města

Velká výtvarná soutěž pro děti z mateřských škol Prahy 11
Městská část Praha 11 vyhlásila velkou výtvarnou soutěž na téma voda a zábava.
Děti z tříd mateřských škol, které se
do soutěže přihlásily, dostaly od Úřadu městské části Praha 11 velké archy papíru, na které společně malují obrázek na téma voda
a zábava, tedy všech radovánek, které je
o prázdninách čekají.

KLÍČ 12/2010

V září se pak v rámci pravidelných oslav
11 dnů Prahy 11 uskuteční velká výstava
všech obrázků s doprovodným programem
pro děti a slavnostním vyhlášením vítězné třídy, která převezme z rukou starosty Mgr. Dalibora Mlejnského hlavní cenu, den v pražské
ZOO.
V rámci podpory bezpečnosti dětí předá

starosta v průběhu června všem dětem z mateřských škol v Praze 11 plovací křidélka, která o prázdninách ocení nejen oni, ale zejména
jejich rodiče.
Velkou reportáž o průběhu výtvarné soutěže vám přineseme v dalším čísle našeho
časopisu.
red
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Udělej fotku v pravou chvíli☺
Redakce Klíče vyhlašuje

prázdninovou soutěž
pro malé fotografy do 15 let.
Pošlete nám do redakce zajímavou, vtipnou fotograﬁi, nebo takovou, o které si myslíte, že stojí za to.
Můžete vyhrát některou z knížek Nakladatelství Fraus, které vydává
dva nové tituly v edici CO-JAK-PROČ.
Knihy Doby ledové a Souhvězdí a znamení.
Fotograﬁe zašlete e-mailem na klic@praha11.cz, nebo zašlete na adresu redakce Klíče, Ocelíkova 672, Praha 11, do 20. srpna.
Nejnápaditější fotograﬁe odměníme a uveřejníme v zářijovém Klíči.
Nezapomeňte uvést věk a kontakt!

Křížovka z čísla 6
Výherci knih z nakladatelství Metafora Ztracený symbol
Iva Tikalová, Nikola Slavíčková, Lucie Nemeská, Jiří Drahorád, Aleš Vesník
Správné znění tajenky: …BŘEZNOVÉ SRDCE MÁ KRÁTKÉ RUCE
V dnešní tajence na vás čeká červnová pranostika.
Pro výherce máme knihu z nakladatelství SLOVART Guinessova kniha rekordů 2010.
Své odpovědi zasílejte do konce června na adresu redakce Klíč, Ocelíkova 672, e-mail:
klic@praha11.cz, nebo osobně. Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí v redakci Klíče.

12

www.praha11.cz

INZERCE

Služby
• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14,Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE,
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy,
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech.
Tel. 604 618 298, 222 364 018.
• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo občanské a rodinné, rozvody, smlouvy,
byty, nemovitosti, úschovy. Tel: 603 835
609,
www.advocate-brown.eu,
e-mail:
eva.brown@volny.cz.
• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ,
malířské práce, stropní kazety, levně,rychle, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.:
603 494 330, E-mail: ivan.lafek@email.cz.
• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK Kompletní malířské práce, štukování panelů,
stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za rozumné ceny. www.123malovani.cz, Tel.: 603
475 667, e-mail:infomal@volny.cz.
• Opravy praček a myček: AEG, ARISTON,
CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, PHILCO,
WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. p. Podlipný
tel.: 603 276 606.
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678,
261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých chladniček.
• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvorů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebiče atd. Doprava a jiné práce dle dohody. Tel.:
775 677 928.
• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně odvozu za 6 900,- Kč, dále nabízíme řezání,
bourání bytových příček, ořezávání + kácení
stromů, zednické, elektroinstalační a instalatérské práce. Tel.: 775 677 928.
• PEDIKÚRA medicinální vč. masáže – relax
pro Vaše nohy, reﬂexologie nohou, depilace.
Manikúra, gelová modeláž nehtů, parafínové zábaly. Těšíme se na Vás v Brodského
1677/5, Praha 4, tel: 605 460 495.
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV ,VIDEO, DVD,
HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monitory
a počítače. Rozumné ceny. AVC servis – tel.:
222 361 720 a mobil: 602 390 630.
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Telefon: 222 982 922, 604 517 565.
• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe.
Telefon: 272 761 234, 602 366 328.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opatov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory,
smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní
a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova
1520, Praha 4 tel.: 602 190 800.
• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek.
Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.
• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stěhování bytů čeští pracovníci SO+NE stejné
ceny km po Praze zdarma TEL.: 723 809 137
www.stehovanibytu.cz.
• PSÍ SALON ROZÁRKA - stříhání psů malých a středních plemen, Leopoldova 1681,
Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.:
608 760 762.
• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů,
veškeré zednické a obkladačské práce, malování, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita
a rozumná cena. tel.: 720 391 187. e-mail:
skutchan@seznam.cz.
• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
• KADEŘNICTVÍ (SALON) JULIE Pro každou
zákaznici dárek s sebou a masáž hlavy zdarma. Kontakt: 773 217 771, www.salonjulie.
euweb.cz. Přijmeme pedikérku, manikérku,
masérku a kosmetičku - nástup možný ihned.
• INSTALATÉR U Chodovské tvrze, V. Škapa,
Tel.: 728 386 419.
• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodáváme: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace
pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na universitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.:
603 865 336, 274 779 716.
• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ nová dvířka na vaši kuchyň a vest.
skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru,
výměna prac. desky. Vrba - 603 438 707,
www.vrbakuchyne.cz
• PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ I LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování,
stěrkování TEL.: 606 227 390, E-MAIL:
JSAIFRT@SEZNAM.CZ
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - šití na míru, úpravy,
opravy. J. Majerová – Chodov ulice Zakouřilova 94, Tel.: 272 929 597
• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské
práce. Bytová jádra na klíč i bez. KVALITNĚ.
Rakovec 267 913 922, 18-21:00, 608 709
716 přes den. www.rakovec.cz
• REKONSTRUKCE bytů, bytových jader, nebytových prostor. Obklady, dlažby, malování,
štukování, plovoucí podlahy a další práce...
tel.: 739 990 814, 734 404 700
• PROVÁDÍME bytová jádra, obklady, dlažby,
podlahy, štuky a malování stěn, vodu, plyn,
elektro, izolace, instalatérské a jiné práce.
Praha a okolí. Kvalitně, za rozumné ceny.
Malé i velké zakázky. Tel.: 739 613 488,
E-mail: jin60jir@seznam.cz.

Stačí jednou zavolat!
777 76O 96O
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
RPSN od 199,71%

k03-88x60_personal_CMYK.indd 1
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• SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON. Spouštěcí garnyže. Žaluzie všech typů. tel/fax:
271 914 222, mob.: 602 371 996.
• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím
veškeré zednické, obkladačské, malířské
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, kanceláří, domků a sklepních prostorů. mob. 777 670 326.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ a výměn bytů. Dlouhodobá specializace
na Jižní Město, Prahu 4 a 10. Právní servis
zajištěn. RK Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.:
272 927 497, 607 636 784.
• KOUPÍM BYT 2+KK NEBO 2+KK/L V PRAZE 11. Mohu také nabídnout výměnu za větší
byt v Praze 11. Vše pouze družstevní nebo
OV. Bližší informace na tel. 607 686 460.
• HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+kk až 4+1/L.
Pouze na Jižním Městě. V osobním nebo
družstevním vlastnictví. Stav bytu může
být původní nebo po rekonstrukci. Tel.:
721 606 214.
• VYMĚNÍM BYT 4+1/L na Hájích za menší
byt také na Jižním Městě a doplatek. Tel.:
722 224 088
• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo
Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově ! Tel.: 722 509 947.

Ostatní
• KOUPÍM OS. AUTO. Zachovalý a málo jetý
vůz od přímého majitele. Škoda Fabia a podobný. Tel.: 732 174 735
• HLEDÁM NEBYTOVÝ PROSTOR na Jižním Městě k dlouhodobému pronájmu vhodný na obchodní kancelář. Nabídky prosíme
na tel.: 722 217 706
• PŘENECHÁM PRONÁJEM nebytových
prostor -manikúra, pedikúra, solárium i s klientelou. Využití i na jiné účely, cena dohodou.
Praha 4 -Háje, Matúškova 831, areál Blankyt,
tel.: 724 148 864.
• PRODÁM POZEMEK se starší chatičkou
v obci Strojetice okr. Benešov. Ideální na rekreaci, možnost stavby zděné chaty. Rozloha 500 m2 na kraji obce u lesíka. El. zažádána.190 000 Kč. Tel.: 603 298 887.
• HLEDÁM spolehlivou paní nebo babičku
z Jižního Města a blízkého okolí na hlídání dvou holčiček 2,5 a 4 roky na část dne
o prázdninách a dále. Tel. 602 643 370.

Dětské odpoledne
s Václavem Upírem Krejčím!
Vzdělávací a mateřské centrum Erudio Bohemia s.r.o. vás zve u příležitosti
svého oﬁciálního otevření na dětské odpoledne. Pro děti je připraveno vystoupení známého dětského baviče s maňásky a celá řada dětských soutěží
o ceny. Budete mít možnost si
naše centrum osobně prohlédnout a seznámit se s bohatou
nabídkou programů pro maminky,
děti a seniory. V tento den navíc
sleva 20% na všechny naše jazykové kurzy angličtiny! Dětské odpoledne se koná od 14 do 18 hodin na adrese: Kosmická 537/2,
Praha 4 – Háje. Vstup zdarma.
Informace na www.mamsen.cz
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RELAX
Tajnosti za humny (22)

Záběhlický zámek
asi před sto
lety.

Bílá paní u Botiče?
V Záběhlicích nedaleko Botiče stojí zámek.
Není volně přístupný, zůstává ale dokumentem minulosti. Nejenom v Chodově, málem
v každé obci regionu kdysi býval dvůr a obydlí
majitele nebo nájemce, jemuž se říkalo tvrz.
Jen významnější tvrze ale dospěly do podoby
hrádku. A pouze pár z nich prožilo proměnu
na zámek.
Záběhlicím přispěla i ta okolnost, že je
koupil roku 1663 saský kníže Julius Jindřich.
Předpokládá se, že poté došlo ke vzniku
dvoupatrového zámku, s věží nad kněžištěm
kaple. Knížecí rod zde měl jedno ze svých venkovských sídel do roku 1691, pak se majitelé
zase měnili, a to poměrně často. Regionální
autor Jiří Zeman v publikaci, kterou označil
za „mozaiku pravdy, literární ﬁkce a lidové
fantazie, …novinových zpráv a informací ze
seriózní i neseriózní literatury“, nezávazně
napsal, že prý kníže Julius Jindřich „měl jako
koníčka loupení ve své vlasti“, lup odvážel

do zámku a ukrýval tam za falešnou zeď. Připomíná však i starší autory, kteří zaznamenali
starší historky o ukrytém jmění a báje o jeho
ochránkyni, záběhlické Bílé paní. Měla se jmenovat Genoveva a byla prý to jedna z manželek Helfrida Františka, barona z Kaisersteinu, od roku 1698 zdejšího pána. Baron měl
nebohou ženu uškrtit a ukrýt v hostivařských
lesích, ale duch mrtvé se vracel. Objevoval se
za okny pokoje, v němž byl šlechtic s některou svou milenkou. Bílá paní okna rozbíjela
a milenky napadala. Baron, údajně otrlý zlosyn, který vraždil v zahraniční a lup shromažďoval ve sklepení, tohle nevydržel. Záběhlický
zámek prodal a utekl, dokonce bez lupu. Bílá
paní ho odvézt prostě nedovolila.
Pokud snad hledáte reálné jádro, úkryt
údajného lupu zůstává tajemstvím. Po baronovi Helfýdovi Františkovi z Kaiserštejnu (tak
ho psali starší historici) ale v klidu drželi zámek jeho dcery. V roce 1886 zámek vyhořel

REPROFOTO

a byl zásadně přestavěn. Ani památkáři při
stavebně historickém průzkumu na žádné poklady nenarazili.
Jiří Bartoň

Kola se předháněla na osmistovce

FOTO: JAN SEVERYN

Opatovská desítka poprvé

FOTO: ARCHIV KLUBU
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V květnu se v Centrálním parku
odehrál 1. ročník chodeckého
závodu ligové soutěže družstev
Opatovská desítka. Soutěžili
chodci i děti, pro které byly připraveny různé atrakce. Diváky
hlasatel informoval, jak to vypadá na trati. Tou byl asfaltový
okruh, s nerovným povrchem,
dlouhý 843 m, s jedním krátkým
prudším stoupáním. Celkem se
zúčastnilo 57 chodkyň a chodců,
mezi diváky byli i bývalí reprezentanti Makovec, Mašita, Fiala
a další účastníci chodeckých závodů.
Kompletní výsledky najdete na
www.chodec.wz.cz
red

Cyklisté 6–18 let si na kopečkách Centrálního
parku v květnu změřili při Jarním cyklokrosu
2010 pořádaným Cykloturistickým oddílem
UFO své síly. Na trati dlouhé přibližně 800 m
se utkali v kategoriích Žáci a Žákyně I, II a III,
Kadeti a Junioři, takže s tratí bojovali ve své
kategorii jak ti nejmladší, kterým jedno kolo
úplně stačilo, tak ostatní až po Juniory, kteří
si mákli na dlouhých deseti kolech v soutěživém tempu. Nejnabitější kategorií se stali Žáci
II, druhou nejplnější pak Žáci III. V obou kategoriích se účastnili i členové oddílu UFO, kteří
si vedli velmi dobře a obsadili i stupně vítězů.
V Rodinné štafetě, která se stala milou tradicí
umožňující závodit rodičům a jiným „hlídačům“
malých závodníků, se nakonec o první místa
utkalo celých sedm týmů. Z vítězství se poté
v cíli radoval rodinný tým Nic Moc Boys.
red

Jižní Supi
Basketbalová přípravka Sokola pražského
pevně zakořenila na Jižním Městě. Kluci a holky trénují s radostí a nadšením dvakrát týdně
a už sehráli první přátelská utkání. Od září
budou reprezentovat Jižák v pražských soutěžích.

FOTO: ARCHIV KLUBU

www.praha11.cz
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REKO-INTER

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA
NA PROVEDENÉ
PRÁCE
48 MĚSÍCŮ

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,
KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“
PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH
• RYC H LE • LEVN Ě • K VALIT N Ě •
zaměření a cenový rozpočet

ZDARMA

Nově otevřená ambulance PNEUMOLOGIE (onemocnění průdušek a plic)
laboratoř pro funkční vyšetření plic a poradna pro odvykání kouření DAWON. s.r.o.
vedená MUDR. Romanou Davidovou
budova polikliniky Jižní město II, 3. patro, Šustova 1930/2, Praha 11 – Chodov.
Přijímáme nové pacienty. Vyšetření možné bez doporučení.
Telefonické objednávky: 296 506 170, 723 233 735

BYTOVÁ JÁDRA

SPECIALISTÉ NA JIŽNÍ MĚSTO

Zajistíme vše – práce na klíč
Pracujeme kvalitně, rychle, levně
tel: 602 244 255

www.bytovejadro.cz

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ
Při realizaci koupelny a kuchyně SLEVA na kuchyň!
Obyvatelé P11 – 5% sleva na koupelnu po celý rok
telefon: 272 942 727
mobil: 606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

CESTOVNÍ AGENTURA
Zájezdy od 150 českých a německých
cestovních kanceláří do celého světa.
Metro C – Háje – vedle Alberta
Po–Pá 9,00–19,00

www.nubis.cz

Tel.: 222 365 747
777 755 714

Nubis.indd 1

13.11.2009 9:23:50

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Amonit inzerce 88x30
2.indd
1
23.4.2010
16:58:07
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 ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certiﬁkováno
Kvalita – nízká cena
mobil: 777 151 205 nebo zdarma
Balkonsystém, s.r.o.,

844 158 746

www.balkony.cz

S tímto inzerátem

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

10% SLEVA

tel.: 272 937 482, 272 928 969, 731 208 823
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
AKCE: při uzavření smlouvy do konce června 2010 vana + umyvadlo ZDARMA
nebo sleva 5 % ze stavebních prací
Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malování,
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.

NOVĚ: ZÁRUKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 48 MĚSÍCŮ!

www.reno.wbs.cz

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

m
té

I

M

TI

OP

s

sy

Z A S K L Í VÁ N Í L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách
Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner ﬁrmy OPTIMI
tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

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

KLÍČ 12/2010

Bytová jádra
Modernizace bytů

9 let na trhu
více než 1100 zákazníků
naši práci
studio na ploše 250 m2
vám rádi ukážeme
ZELENÁ LINKA

800 112 278

Rekonstrukce bytů,
koupelen, bytových jader, kompletní
servis – projekt, stavební povolení,
dozor, kolaudace.
Kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dveře, podlahy – grafické návrhy,
cenová kalkulace, zaměření,
poradenství zdarma, cena včetně
montáže a dopravy, široká škála
povrchových materiálů.

PANELREKO s.r.o.

Pobočka: Křejpského 1523, Praha 4
zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz
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Bez odstávek to nejde
Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav
teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného
provozu a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou
pro vás odstávky nepříjemným obdobím, a proto se vždy
snažíme práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.
Rádi vám podáme veškeré informace o průběhu prací
ve vaší lokalitě a odpovíme na všechny otázky týkající
se odstávek na e-mailu ptas@ptas.cz.
Předběžné termíny odstávek v dodávkách
tepelné energie v roce 2010 *
Lokality v Praze

Termíny od–do

Háje

19.–25. 7.

Chodov

19.–25. 7.

Opatov

19.–25. 7.

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7 / www.ptas.cz

* Pravidelně aktualizované
termíny naleznete
na www.ptas.cz
Váš dodavatel tepla
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