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Pojďte se s námi ohlédnout 
za narozeninami jedenáctky
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INZERCE

www.praha11.cz2

Ing. Karel BŘEZINA
kandidát č. 1 do zastupitelstva Prahy

JIŽNÍ MĚSTO POTŘEBUJE: 
•  ZASTAVIT RŮST NÁJEMNÉHO
•  DOKONČIT PRIVATIZACI BYTŮ
•  VÍCE PARKOVACÍCH MÍST
•  CHRÁNIT ZELEŇ PŘED DALŠÍ ZÁSTAVBOU

HLASUJTE
PROTI BEZOHLEDNÉ VLÁDĚ!

VOLTE  15.–16. října
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje 
Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-
ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. října 
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 bezplat-
nou linku 800 104 300.
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TÉMA

 První den zahájení přilákal malé 
i velké návštěvníky už tradičně do parku 
u stanice metra Opatov. Součástí úvod-
ního dne byl koncert se skupinou Děda 
Mládek illegal band a vystoupení Petra 
Šišky se skupinou LEGENDY SE VRACÍ 
a hosty Markétou Konvičkovou a dětmi 
z Jižního Města, křtila se fotografi cká 
kniha - Praha 11 obrazem a pro milov-
níky divadla tu bylo představení Divadla 
na nitích. (foto 1, 2, 3,)

ZÁŘIJOVÉ OSLAVY PRAHY 11 UŽ JSOU ZASE ZA NÁMI A TAK NÁM NEZBÝVÁ, NEŽ JINÉHO, NEŽ SE ZAČÍT TĚ-
ŠIT ZASE NA TY DALŠÍ. A JAKÉ VLASTNĚ BYLY TY LETOŠNÍ? BYLY ZÁBAVNÉ A VESELÉ, POUČNÉ A KULTURNÍ 
A HLAVNĚ, SE POVEDLY. 

Pojďte se s námi ohlédnout 
za narozeninami jedenáctky

 Druhý den patřil v poliklinice Šustova zdraví a zdra-
votní tematice. Během dne se uskutečnily besedy s lékaři 
různých odborností. Příchozí mohli darovat krev v trans-
fuzní stanici, nechat si změřit tlak a seznámit se s prací 
záchranářů a dalších složek poskytování první pomoci.

pokráčování na str. 16 a 17
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POSLEDNÍ SLOVO NA ZÁVĚR
Dámy a pánové, milé sousedky, milí sousedé,
setkávali jsme se spolu na těchto stránkách pravidelně po dobu uplynulých 4 let. Čas se nachýlil, za dveř-
mi jsou opět komunální volby a nastává období závěrečného bilancování našich úspěchů i proher.   
 Docílených pozitivních změn jistě není málo. Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se chová 
k svým nejmenším a nejstarším. V prvé řadě se nám proto podařilo zrekonstruovat mateřské školky a vět-
šinu základních škol, byl navýšen počet míst pro předškoláky, přibyla nová dětská hřiště, v současnosti 
byla dokončena výstavba multifunkční haly v ulici Květnového vítězství a několik tisíc dětí z Prahy 11 
vyrazilo na ozdravné pobyty do pošumavské přírody. Snažíme se tak vytvářet co nejlepší prostředí pro 
naše děti, aby si na Jižní Město uchovaly hezké vzpomínky a v budoucnu od nás převzaly štafetu při jeho 
zvelebování. Rovněž jsme věnovali zvýšenou pozornost našim starším spoluobčanům, ať už šlo o dostav-
bu domu seniorů, organizování seniorských výletů či revitalizaci polikliniky Opatovská. 
 Všechna výše uvedená opatření by byla zbytečná, kdybychom nevěnovali péči razantní humanizaci 
sídlištního prostředí. Výsledkem je téměř dokončená regenerace bytových domů ve vlastnictví městské 
části. Zároveň jsme motivovali prostřednictvím fondu regenerace a soutěží bytová družstva a společen-
ství vlastníků, aby se co nejvíce zapojili do kultivace panelových domů. Zájem na co největším zaintereso-
vání obyvatel na stavu jejich životního prostředí nás vedl k podpoře návrhu na privatizaci převážné části 
obecního bytového fondu.
 Udržení příznivých podmínek pro život vyžaduje odstranění kriminogenních faktorů a situací. Proto 
jsme iniciovali projekty „Bezpečné Jižní Město“ a SISI  (Systém integrované sociální intervence), či vybudo-
vání dohledového centra našeho kamerového systému. Neméně důležitým nástrojem bylo navýšení po-
čtu strážníků městské policie a vytvoření předpokladů pro jejich kvalitní práci zřízením nového obvodního 
ředitelství spojeného se stanovištěm rychlé záchranné služby. Nezapomínali jsme ani na životní prostředí, 
když se nám povedlo založit Park u Chodovské tvrze a dále pokračovali v budování Centrálního parku. 
 Chtěl bych touto cestou poděkovat za spolupráci všem kolegům z rady, zastupitelstva, členům dalších 
orgánů městské části, zaměstnancům úřadu městské části i pracovníkům školek, škol a jiných organizací 
zřizovaných městskou částí. Těchto úspěchů bychom však nikdy nedosáhli, kdyby nebylo podpory Vás, 
občanů, za což Vám děkuji. Vždyť bez zájmu a aktivity občanů nelze budovat ani obec ani stát natož 
demokracii. Bez Vaší spolupráce by například nevznikla autobusová linka číslo 293, stejně tak jsme spo-
lečnými silami zabránili záměru Porto Háje ve stávající podobě. 
 Samozřejmě vůči občanům stále zůstávají dluhy, jejichž řešení je otázkou bližší nebo vzdálenější bu-
doucnosti. Na prvním místě nás čeká výstavba bazénu (areál Jedenáctka v.s.), dále je nutné dotáhnout 
do fáze výstavby projekt budovy radnice pod jednou střechou. V oblasti dopravy jako zásadní vidím při-
vedení tramvajové sítě na území Jižního Města a vyvíjení tlaku na urychlenou realizaci části Pražského 
okruhu v úseku Modletice – Uhříněves – Běchovice. 
 Na závěr mi dovolte jednu poznámku. Poslední zasedání zastupitelstva nasvědčuje tomu, že 
Praha 11 stojí před nadcházejícími komunálními volbami na osudové křižovatce. Zastupitelé z Hnutí pro 
Prahu 11, budoucího koaličního partnera TOP 09, se nejprve pokusili zabránit schválení programu jednání, 
a tím rozbít schůzi zastupitelstva. Následně pak neúspěšně torpédovali regeneraci základních škol Cam-
panus a Pošepného náměstí, tedy škol s nejhorším stavebně-technickým stavem na Jižním Městě slouží-
cích 25 let bez zásadních oprav, a pokračování ozdravných pobytů dětí. Občané se tedy musí rozhodnout, 
zda si přejí další rozvoj městské části nebo šetření na nepravých místech a konzervaci stávajícího stavu.
 Pro tuto chvíli se s Vámi loučí Váš Dalibor Mlejnský. Po volbách na shledanou ať už to bude v životě 
nebo na radnici. 

         Váš Dalibor Mlejnský
          starosta

Slovo 
starosty
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

DIAMANTOVÁ. Manželé Věra a Vladimír Treybalovi 
oslavili 4. září  výročí diamantové svatby. Gratuluje-

me a přejeme do dalších let hodně štěstí.

JUBILEUM. Manželé Ljuba 
a Ludovít Ballovi oslavili 3. 

září hezké výročí svatby na Cho-
dovské tvrzi.

NOVÝ ZPRAVODAJ HEROLD přivítali 14. září účastníci setkání v Chodov-
ské tvrzi. V digitální podobě přináší sérii statí z regionální historie. Vážní 

zájemci jej mohou získat u dr. J. Bartoně. 

VEČER ŠAMPIÓNŮ. Ve slavnostním prostředí 
Brožíkovy síně Staroměstské radnice se 21. září 
uskutečnil již druhý Večer šampiónů. Při něm starosta 
Dalibor Mlejnský předal ocenění nejlepším mladým umělcům 
a sportovcům Prahy 11.

UPOZORNĚNÍ. Eskalátor mění směr jízdy! Tuto 
informaci přinášíme zejména pro seniory, nový eskalá-

tor na pochozí zóně u stanice metra Háje má fotobuňku 
ke které když se přiblížíte změní směr pohybu schodů.

BOTANICKÁ ZAHRADA. Výlet pro jihoměstské ma-
minky a jejich děti uspořádala v půlce září Městská 

část. Cílem byla venkovní expozice, Japonská zahrada, 
trvalkový záhon masožravé kytky (Fata Morgana). Příjemný 

tip na podzimní výlet i pro vás.
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Barvy tady zahání strach
Nadační fond Zdeňky Žádníkové, reali-
zující nástěnné malby v nemocničních 
a dětských zařízeních, v srpnu a září 
letošního roku maloval na Pediatrické 
klinice Fakultní � omayerovy nemocni-
ce v Praze Krči. Po úspěšné spolupráci 
s Nadačním fondem Porozumění, kdy 
byla v loňském roce vyzdobena jednot-
ka intenzivní a resuscitační péče tohoto 
oddělení, pokračovaly práce na ambu-
lanci, v čekárnách a odběrové místnosti 
dětského oddělení. 
 Pro děti upoutané na lůžko je vel-
mi důležité prostředí, které je díky na-
dačnímu fondu a malíři Liboru Škrlíkovi 
zkrášleno pohádkovými bytostmi, které 
mají děti rády.

red

Jak jsme psali v minulém Klíči, farmářské 
trhy jsou i u nás na Jižním Městě. Jejich 
obliba v Čechách narůstá a není se co 
divit. Kvalitní suroviny od českých far-
mářů a zemědělců už byly nějakou chvíli 
opravdu nedostatkovým zbožím. Plno-
hodnotné tržiště najdete každé pondělí 
v blízkosti nově vybudované části pěší 
zóny u Komunitního centra. Tady je při-
pravená kompletní nabídka farmářských 
produktů od zeleniny z pojizeří a ze zno-

jemska, ovčích a kozích sýrů až po domá-
cí vejce a kvalitní druhy masa. Nechybí 
ryby z jižních Čech, lahůdky od českých 
uzenářů, voňavé pečivo a takové pekař-
ské lahůdky jako ořechové, dýňové, nebo 
mrkvové chleby, které nabízejí Řemeslné 
pekárny Držkov. Pro milovníky medu je 
tu nabídka rozličných druhů ze Šumavy. 
Takže každé pondělí od 14 do 19 hodin 
na farmářském jihoměstském tržišti na-
viděnou.  Dana Foučková

Čersvé, každé pondělí

FOTO: ARCHIV

FOTO: ARCHIV
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INFORMACE ÚMČ

Finanční úspory jdou do milionů

Přijďte si prohlédnout koncepty 
celoměstsky významných změn

Potřebujete pomoc a radu? Je tady KONTAKT

Společnost Jihoměstská majetková a.s. 
byla založena Městskou částí Praha 
11 koncem roku 2007 za účelem sprá-
vy bytového a nebytového fondu. Bě-
hem doby svého působení postupně 
zapojovala do své činnosti další služby 
jako např. správu kamerového systému 
ve vlastnictví MČ Prahy 11, pronájmy ne-
bytových objektů, zimní úklid komunikací, 
údržbu zeleně, provozování linky čistoty, 
provozování dvora pro biologický odpad, 
úklid veřejného prostranství od psích ex-
krementů, odstraňování grafi ty a načer-
no vylepených plakátů na území JM. 

 Její hospodaření je průhledné, pra-
videlně auditované a kontrolovatelné. 
Díky její existenci. uspoří Městská část 
Praha 11 ročně desítky milionů na od-
vodu DPH a další miliony ušetří 
v rámci provozu školních zaří-
zení díky dálkovému systému 
řízení regulace tepla, které 
společnost provozuje. Finanč-
ní úspora za spotřebu tepla 
u vybraných objektů základních 
a mateřských škol je dohromady  
5,5 mil Kč za jednu topnou sezonu.  
 Podporuje také kulturní a sportovní 

akce organizací působící na JM, spolupo-
dílí se na fi nancování oprav v objektech, 
které má v pronájmu, podporuje zaměst-
nanost v regionu. JMM a.s. dlouhodobě 

zaměstnává 52 zaměstnanců.  
Ve spolupráci s magistrátem 
hl.m.Prahy se podílí na pro-
gramu pro začlenění sociálně 
znevýhodněných občanů. Za-
loženíakciové společnosti je 

prostě dobrý tah, který se vy-
platil. Jedná se o úspěšný projekt, 

který následuje mnoho jiných obcí 
v celé ČR.  

KONTAKT je informačním a poradenským střediskem, které prostřednictvím své činnosti napomáhá 
v orientaci a hledání řešení složitých životních situací. 

SOCIÁLNÍ PORADNA a JOB KLUB pro nezaměstnané
jsou otevřeny po celou provozní dobu, 

pro návštěvu JOB KLUBU je nutno se objednat 

 úterý 9-12  Právní poradna 
 úterý a středa dopoledne   Právní poradna zaměřená na rodinné 

a občanské právo 
 středa dopoledne  Poradna pro osoby ve fi nanční tísni
 čtvrtek (pro objednané)  Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím 
 pondělí, pátek  Poradna pro osoby se zdravotním postižením

PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO BEZPLATNĚ

JEČNÁ 3, PRAHA 2 – 120 00 
Telefony PORADNA: 222 515 400,

739 824 749,731 056 708 
Telefony JOB KLUB: 222 517 781, 774 745 762

iis@csspraha.cz
www.csspraha.cz

PROVOZNÍ DOBA
Po   8 – 12  13 – 17
Út   8 – 12  13 – 16
St    8 – 12  13 – 17

Čt    8 – 12
Pá   8 – 12

Magistrát hl. m. Prahy - odbor územního 
plánu oznámil vystavení a veřejné pro-
jednání konceptů celoměstsky význam-
ných změn vlny I a II Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy.
 Koncepty celoměstsky význam-
ných změn I+II ÚP SÚ hl. m. Prahy bu-
dou vystaveny k veřejnému nahlédnutí 
od 01.10.2010 do 02.11.2010 včetně: 
• v informačním středisku Útvaru roz-
voje hl. m. Prahy - Jungmannova 29, 
111 21 Praha 1 (po - čt 8 - 18 hod; pá 
8 - 16 hod) 

• na Magistrátu hl. m. Prahy - odbor 
územního plánu v kanceláři č. 335 - Jung-
mannova 29, 111 21 Praha 1 (po 8 - 17 
hod; st 8 - 18 hod; v jiné dny po telefo-
nické dohodě) 
• v elektronické podobě na internetové 
adrese www.magistrat.praha-mesto.cz 
v sekci územní plánování a rozvoj 
Na území MČ Praha 11 se jedná o změ-
nu Z1175 - jde o změnu v lokalitě zva-
né Trojmezí.
 Veřejné projednání se bude konat 
dne 18.10.2010 od 8:00 hod ve velkém 

zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy 
(Mariánské nám. 2, Praha 1)
D o 2.11. může každý uplatnit své při-
pomínky a vlastníci dotčených pozemků 
a staveb námitky k vystaveným koncep-
tům celoměstsky významných změn I+II 
ÚP SÚ hl. m. Prahy. Připomínky a námit-
ky se podávají písemnou formou do po-
datelny MHMP nebo na adresu: 

Magistrát hl. m. Prahy
odbor územního plánu
Jungmannova 29
111 21 Praha 1
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Ocenění učitelů 
a pracovníků škol

Pražské cyklozvonění pokořilo rekord
Na území sedmi pražských městských 
částí v září uskutečnila akce Pražské 
cyklozvonění, na které se přijelo podí-
vat kolem tisícovky Pražanů.  Z několika 
míst Prahy vyrazily cyklistické pelotony, 
které se po slavnostní jízdě Prahou sjely 
na Císařské louce. Účastníci akce navíc 
překonali rekord ve zvonění na cyklistic-
ké zvonky, když v jeden okamžik stisklo 
tlačítka současně 387 cyklistů.
 Akci zahájila společná projížďka 
po pražských cyklostezkách za vedení 
cykloprůvodců.  Ráno vyrazily skupiny 
cyklistů ze všech sedmi městských částí, 
které se podílely na organizaci již čtvrté-
ho Pražského cyklozvonění. Od 11 ho-

din navázal na Císařské louce program 
pro rodiny s dětmi. Akci pořádaly společ-
ně městské části Praha 11, 12, 13, 4, 5, 
Libuš a Slivenec ve spolupráci s Nadací 
Partnerství a s hlavním městem Praha. 
Městské části se v pořádání akce střídají, 
v letošním roce byla hlavním organizáto-
rem MČ Praha 5. Pražské cyklozvonění 
propaguje dopravu šetrnou k životnímu 
prostředí v Praze. Představuje obyvate-
lům města síť bezpečných cyklotras pro 
cesty do práce, do školy i na rodinnou 
vyjížďku.  Akce má také posílit partner-
ství pražských městských částí při spo-
lečném budování a propagaci bezpeč-
ných cyklistických tras.

 V rámci Dne školství ocenila 16. říj-
na v KC Zahrada, Městská část Praha 
11 vybrané pracovníky mateřských a zá-
kladních škol. Ocenění učitelé dostali 
pamětní list spojený s čestným titulem 
Pedagog Prahy 11, ostatní zaměstnanci 
obdrželi Děkovný dopis Prahy 11 a jako 
upomínku na slavnostní chvíli drobné 
dárkové předměty. Květinou poděkova-
ly děti z mateřských škol.  Své učitele 
i ostatní pracovníky přišli podpořit i žáci 
základních škol. Přehlídkou dovedností 
dětí a žáků škol Prahy 11 se podařilo  
navodit v sále KC Zahrada velmi příjem-
nou atmosféru. 
 Poděkování za náročnou práci 
ve školství patří odměněným pracov-
níkům školství, a  všem ostatním, kteří 
v našich školkách a školách vytrvale 
a obětavě pracují a předávají dětem 
a žákům své znalosti.

Seznam vyznamenaných pracovníků 
školství:

• Mateřské školy
MŠ A. Drabíkové 536

I. Macečková, D. Bubníková
MŠ Blatenská 2145

M. Döbertová
MŠ Hrabákova 2000

M. Jarolímková, L. Poláková
MŠ Hroncova 1882
I. Jiříková, Z. Neprašová, D. Vratišovská
MŠ Janouchova 671

M. Vitáková, A. Svátková
MŠ Jažlovická 2119

S. Weberová
MŠ Konstantinova 1480

K. Jakubcová

MŠ Křejpského 1503
H. Opletalová, V. Edrová

MŠ Markušova 1556
E. Smělá, M. Kubantová

MŠ Mírového hnutí 1680
J. Sedláčková

MŠ Madolinka, Modletická 1402
J. Kvasničková, I. Švecová

MŠ Stachova
N. Wenzlová, M. Pečenková, M. Strnad

MŠ Sulanského 693
D. Šimáčková, J. Machová

MŠ V Benátkách 1751
D. Tomanová, L. Bitnarová

MŠ Vejvanovského 1610
I. Lehovcová, M. Hönigová

ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vít. 57
H. Pěnkavová, B. Ženíšková

• Základní školy
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782

I. Kejzlarová, B. Kostrounová
ZŠ Donovalská 1684

L. Vadlejchová
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vít. 57
D. Marvanová, J. Hanáková, V. Bučková

ZŠ Ke Kateřinkám 1400
J. Plánická, M. Symůnková, 

M. Brabcová, J. Drbohlavová
ZŠ K Milíčovu 674

J. Vrbová, L. Vilímovská
ZŠ Květnového vít. 1554

L. Vosková, J. Kulhánek
ZŠ Mendelova 550

D. Krynická, Z. Kosinová, I. Klubrtová, 
M. Ptáčková, B. Geherová

ZŠ Mikulova 1594
L. Štrbíková, Z. Poláková

ZŠ Pošepného nám. 2022
D. Živnová

AKTUÁLNĚ

FOTO: ARCHIV

Jeden z cyklistických pelotonů 
odstartoval na 
Praze 11. 

Slovo 
zástupce 
starosty

O ČEM JSOU PODZIMNÍ VOLBY?

Jednou za čas se volební rok nazývá supervo-
lebním což řadě voličů komplikuje situaci, pro-
tože se tak ještě méně orientují o čem ty které 
volby vlastně jsou. Supervolební rok je i ten 
letošní a já se proto pokusím o jednoduchý 
manuál o čem že to v jednotlivých volbách roz-
hodujeme. Parlamentní volby nezdvořile vyne-
chám. Jednak jsou za námi a pak jejich dopad 
dnes sledujeme denně v přímém přenosu.
Volby do senátu:
 Senát je horní komorou Parlamentu Čes-
ké republiky a jedním z jeho hlavních úkolů je 
projednávat návrhy zákonů, které mu postou-
pila Poslanecká sněmovna. Tady je to myslím 
jasné.
Volby do zastupitelstva Magistrátu hlavního 
města Prahy, jinak též magistrátní volby:
 Magistrát hlavního města Prahy je  velmi 
stručně řešeno správním orgánem samostat-
ného kraje jménem Hlavní město Praha. Pro 
lepší pochopení uvedu klíčové organizace 
řízené magistrátem: Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, Technická správa komunikací Prahy, 
Lesy hl. m. Prahy a Pražská informační služ-
ba. Vedle toho existuje samozřejmě řada 
menších, leč pro chod Prahy nezbytných.
Volby do zastupitelstva městské části Praha 
11, neboli komunální volby:
 Tak ty jsou o nás, o našem běžném kaž-
dodenním životě a jeho kvalitě, kterou může 
ovlivnit obec. Jsou o počtu strážníků v ulicích, 
o nových hřištích, opravených školkách, školách 
a bytových domech, o nabídce zdravotní a so-
ciální péče, službách pro seniory a nabídkách 
akcí pro děti. Jsou také o posekaných trávní-
cích, parcích, lavičkách i údržbě chodníků. Jsou 
o nových sportovištích, cyklostezkách, bazénu, 
ale i kulturních a společenských aktivitách. Jsou 
téměř o všem co nás obklopuje, kolem čeho 
chodíme do zaměstnání, nebo na co se díváme 
z okna svého bytu. Jan Meixner



•  Florbalisté v úvodním kole porazili Spartu 5:2

V nových dresech, s no-
vými posilami a s novým 
kapitánem nastoupili cho-
dovští fl orbalisté k úvod-
nímu utkání Fortuna Ext-
raligy 2010/2011. 
 Po dlouhých měsí-
cích bylo pražské derby 
vysvobozením z letního 
drilu a chodovští hrá-
či i fanoušci museli být 
s prvním extraligovým 
utkání spokojeni, i když 
nervozita z prvního utkání 
byla více než patrná. Na-
bitá útočná vozba cho-
dovských ale splnila svoji 
první povinnost a po vcel-
ku hladkém průběhu utká-
ní zvítězili 5:2.
STATISTIKY UTKÁNÍ
AC Sparta Praha – TJ JM 
Chodov 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
branky (asistence): 31:17 
Radek Križko (Michal Vrtiš-

ka), 54:51 Michal Soukup (Tomáš Kiprov) 
- 01:42 Petr Šochman (Martin Zozulák), 
05:30 Petr Pražák (Jiří Krečmer), 34:50 
Tomáš Sýkora (Petr Pražák), 51:18 Ma-
těj Jendrišák (Adam Štegl), 52:34 Martin 
Zozulák (Matěj Jendrišák)
vyloučení: 1:1 + Svatoš(SPA) 5 minut, 
využití: 0:1; střely na branku 22:31; 233 
diváků; rozhodčí: Černý, Janoušek; nej-
lepší hráči utkání: Kiprov – Jendrišák

Komentáře trenérů k utkání: 
Lukáš Pokorný (Sparta): „Dnes roz-
hodla produktivita mezi oběma týmy. 
Domnívám se, že jsme prohráli s nej-
lepším týmem prvního kola. Pokud 
udržíme tempo hry a budeme dávat 
střelecké příležitosti, nemusela by to 
být špatná sezóna.“

Lukáš Procházka (Chodov): „Na začát-
ku jsme působili nervozně, ale postu-
pem času jsme se zklidnili a ukázali 
svoji kvalitu.“ 

www.praha11.cz10
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Sportovní a volnočasové akce konané od 16. 10. – 31. 10. 2010
16. 10.

 Kopaná muži A Chodov – Háje B
Hřiště Volkovova od 15.30 hod.
TJ JM Chodov

 Kopaná muži B Chodov – Modřany B
Hřiště Volkovova od 10.30 hod.
TJ JM Chodov

 Kopaná starší žáci Chodov – Sk Stře-
šovice B
Hřiště Volkovova od 12.00 hod.
TJ JM Chodov

 Florbal ženy Chodov – Děkanka Pra-
ha
Hala TJ JM Chodov od 18.00 hod.
TJ JM Chodov

 Florbal TJ JM Chodov
Sportovní hala Květnového vítězství 
1554 od 17.00 hod.
Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

17. 10. 
 Evropská liga

Sportovní hala Květnového vítězství 
1554 od 19.30 
Svaz lacrossu + SJM o.p.s.

 Florbal ženy Chodov – Herbadent 
Praha 11
Hala TJ JM Chodov od 18.30 hod.
TJ JM Chodov

 Házená ml. dorost B Chodov – Ústí
Hala TJ JM Chodov od 9.00 hod.
TJ JM Chodov

 Házená ml. dorost Chodov – Lovo-
sice
Hala TJ JM Chodov od 11.00 hod.
TJ JM Chodov

 Házená muži A Chodov – Ostrava
Hala TJ JM Chodov od 13.00 hod.
TJ JM Chodova

 Házená st. dorost Chodov – Lovosi-
ce
Hala TJ JM Chodov od 15.00 hod.
TJ JM Chodov

 Házená muži B Chodov – Písek
Hala TJ JM Chodov od 17.00 hod.
TJ JM Chodov

22. 10.
 Fotbalový zápas mladší přípravka 

Sportovní Jižní Město
ZŠ Pošepného UMT od 16.30 hod.
Svaz fotbalu + SJM o.p.s.

23.-24.10.
 Podzimní pohár 2010 v interkrosu 

pro žákovské kategorie a dorost
ZŠ Mendelova od 8.00 do 17.00 hod.
Český svaz interkrosu

24. 10. 
15. ročník Malá Kunratická
Kunratický les – jižní část od 9.30 
do 13.00 hod.
Athletic Veterán Club ČR 1982 o.s.

 Evropská liga
Sportovní hala Květnového vítězství 
1554 od 19.30 hod.
Svaz lacrossu + SJM o.p.s.

30. 10. 
 Herbadent SJM juniorky

Sportovní hala Květnového vítězství 
1554 od 9.00 hod.
Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

 Herbadent SJM ženy
Sportovní hala Květnového vítězství 
1554 od 17.00 hod.
Svaz fl orbalu +  SJM o.p.s.

 TJ JM Chodov fl orbal
Sportovní hala Květnového vítězství 
1554 od 12.30 do 15.30 hod.
Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

 Herbadent SJM ženy
Sportovní hala Květnového vítězství 
1554 od 15.30 hod.
Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

31. 10.
 Minicup Sportovní Jižní Město

Sportovní hala Květnového vítězství 
1554 od 17.00 hod.
Svaz lacrossu + SJM o.p.s.

 Evropská liga
Sportovní hala Květnového vítězství 
1554 od 19.30 hod.
Svaz lacrossu + SJM o.p.s.

FOTO: ARCHIV KLUBU
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•  Florbalový Chodov ovládl Hradec Cup 
v kategorii starších žáků

•  Dívčí fl orbalový oddíl 
hledá posily

Herbadent SJM 
Praha 11 pořádá 
nábor do svých 
družstev. Je 
ti mezi 6 – 16 
roky a máš 

chuť začít hrát 
fl orbal? 

 Pak je tu pro tebe nejúspěšnější 
ženský fl orbalový klub v České republice. 
Kvalitní trenérské vedení i tréninkové zá-
zemí zaručuje sportovní rozvoj i mnoho 
zábavy!

Kontaktuj trenéry jednotlivých katego-
rií, nebo se přijď podívat rovnou na tré-
nink: 
Ročníky 1994 a 1996
Markéta Šteglová, tel.: 608 306 035, 
steglova@volny.cz
Pondělí 16.30, SH Jižní Město 
Úterý 17.00, SH Jižní Město 
Středa 16.30, ZŠ Ke Kateřinkám 

Ročníky 1997 a mladší:
Karolína Šatalíková, tel: 608 508 967, 
satalikova@volny.cz
Pondělí 16.30 SH Jižní Město
Středa 16.30 ZŠ Ke Kateřinkám 

O víkendu 11. a 12. září se fl orbaloví 
starší žáci TJ JM Chodov zúčastnili kva-
litně obsazeného turnaje v Hradci Krá-
lové. V loňském roce, ještě jako mladší 
žáci, turnaj vyhráli a letos, díky posunům 
kategorií, se v téměř nezměněné sesta-
vě vydali za obhajobou. Díky početnému 
kádru bylo do turnajového losu přihláše-
no i béčko „stržů“. Každý z hráčů mohl 
tedy přesvědčit trenéra Luďka „Benyho“ 
Beneše o svých kvalitách před nadchá-
zející sezónou.
 Zatímco chodovské áčko prošlo svo-
jí skupinou bez zaváhání a postoupilo 
rovnou do čtvrtfi nále vyřazovací části, 
béčko s jednou výhrou obsadilo ve sku-
pině třetí místo a v osmifi nále je čekal 
tým Montasu Hradec Králové. Ve vyrov-

naném zápase byli šťastnější naši hráči, 
kteří ovšem své účinkování na turnaji 
ukončili hned v následujícím duelu s tý-
mem Remedicum Ostrava. 
 Áčko chodovských starších žáků 
však vykročilo za obhajobou prven-
ství nekompromisně a po výhrách nad 
Lubnou a CSP Hradec Hrálové stanulo 
ve fi nále proti skoro už tradičnímu tur-
najovému soupeři, mužstvu Náchoda. 
Florbalový boj, který byl opravdovým 
vyvrcholením celého turnaje, skončil 
remízou 3:3.  O vítězství tedy rozhodo-
valy nájezdy. V nich se uplatnily šikovné 
ruce chodovských hráčů a gólmanská 
jistota v brance. Celkovým fi nálovým vý-
sledkem 4:3 se tak podařilo zopakovat 
loňské prvenství.

RELAX
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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 

Z a j i s t í m e  v š e  –  p r á c e  n a  k l í č

V  L I S T O PA D U  S L E VA  2 0  %
tel: 602 244 255                  www.bytovejadro.cz

Váš klíč je na 
www.panelreko.cz  tel. 800 11 22 78

 9 let na trhu  Více než 1100 realizací

 Bytové studio na 250 m2  Originální návrhy řešení

PANELREKO s. r. o. 

Křejpského 1523

Praha 4 – metro Opatov

My víme, 
jak to má být...

BYTOVÁ 
JÁDRA

REKONSTRUKCE 
BYTU

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR

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

Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 800–1200 1400–1600

Vzorkovna:

Petýrkova 9/1958

148 00 Praha 4

tel./fax: 272 913 518, mobil: 602 224 745, www.propostudio.cz
e-mail:nykl@propostudio.cz, e-mail: propo.nykl@seznam.cz

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

S 
tí

m
to

 in
ze

rá
te

m

1
0

%
 S

L
E
V

AZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certifikováno

Kvalita – nízká cena

mobil: 777 151 205 nebo zdarma 844 158 746

Balkonsystém, s.r.o., www.balkony.cz
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Služby
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, re-
konstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 
Tel.: 604 618 298, 222 364 018.
• PROVÁDÍME REKONSTRUKCE: zděná byto-
vá jádra, balkony, sklepy, obklady, dlažby, štuko-
vání a malování, vodoinstalaci, elektro, izolace 
aj. V bytových i nebytových prostorách. Kvalita, 
spolehlivost a nižší ceny zaručeny. Malé i větší 
zakázky. Tel. 739 613 488, jin60jir@seznam.cz.
• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme v bytě 
zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Telefon: 
272 761 234, 602 366 328.
• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné ceny 
(možnost individuální dohody). Kancelář: 
Praha-Chodov. Tel.: 608 610 630, e-mail: 
info@mirapax.cz.
• ÚČETNÍ - spolehlivá s praxí, zpracuje Vaše 
účetnictví a daně, ŽL. Tel. 604 645 775.
• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo 
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, ne-
movitosti, úschovy. www.advocate-brown.eu, 
e-mail: eva.brown@volny.cz, tel.: 603 835 609.
• ADVOKÁTKA JUDr. Svatava Grivalská s kan-
celáří u metra Háje. Vymáhání pohledávek, 
řešení sporů, smlouvy, nemovitosti a byty, 
rozvody a právo rodinné, občanské, pracovní 
a obchodní. Tel.: 603 823 260, www.grivalska.cz, 
email: offi  ce@grivalska.cz.
• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opatov. 
Vymáhání pohledávek, majetkové spory, smlou-
vy a dohody, nemovitosti, byty, rozvody a prá-
vo rodinné, občanské, obchodní a pracovní. 
JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova 1520, Praha 4, 
tel.: 602 190 800.
• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské a bou-
rací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, 
kanceláří, domků a sklepních prostorů. mob. 
777670326.    
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v by-
tech i SO+NE. Tel.: 602 719 678, 261 261 792 
v době 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých 
chladniček.
• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762, 
272 765 431.
• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně odvozu 
za 6 900,- Kč, dále nabízíme řezání, bourání by-
tových příček, ořezávání + kácení stromů, zednic-
ké, elektroinstalační a instalatérské práce. Tel.: 
775 677 928.
• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvo-
rů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebi-
če atd. Doprava a jiné práce dle dohody. Tel.: 
775 677 928.
• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARISTON, 
CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, PHILCO, 
WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. P. Podlipný, tel.: 
603 276 606.
• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, malíř-
ské práce, stropní kazety, levně , rychle, včetně 
víkendů. Zaměření zdarma.Tel.: 603 494 330, 
E-mail: ivan.lafek@email.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - Kom-
pletní malířské práce, štukování panelů, stěho-
vání, zakrývání. Kvalitní práce za rozumné ceny.
www.123malovani.cz, Tel.: 603 475 667, e-mail: 
infomal@volny.cz.
• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské práce. 
Bytová jádra a rekonstrukce bytů. KVALITNĚ. 
Rakovec 267 913 922, 18-21:00, 608 709 716 
přes den. www.rakovec.cz.
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Telefon: 
222 982 922, 604 517 565.
• MYTÍ OKEN (plast. 3+1 cca 300,- Kč), čiště-
ní koberců a čalounění. Tel: 606 148 453 nebo 
222 955 295 - Fa Šilha. Objednávky nejlépe 
po 18. hodině. 
• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. Ška-
pa, tel.: 728 386 419.
• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veškeré 
zednické a obkladačské práce, malování, štuko-
vání, plovoucí podlahy. Kvalita a rozumná cena. 
Tel.: 720 391 187, e-mail: skutchan@seznam.cz. 
• REKONSTRUKCE bytů, bytových jader, ne-
bytových prostor. Obklady, dlažby, malování, 
štukování, plovoucí podlahy a další práce... Tel.: 
739 990 814, 734 404 700.
• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-
hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 
www.stehovanibytu.cz.
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, plyn, 
topení, výměny zařizovacích předmětů, připojo-
vání kuchyní a podobně. Výměny rozvodů vody 
a odpadů, plynu a topení. Tel.: 603 344 485, 
e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.
• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické 
práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. Vo-
lek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.
• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER. 
Hlavička & spol. Kompletní realizace koupelen 
na klíč. E-mail: nejkoupelna@seznam.cz. Tel.: 
+420 606 899 011. 
ZN. RYCHLE, LEVNĚ, KVALITNĚ.
• MALOVÁNÍ - Novotný - Tel.: 606 556 547 - 
malování, lakování, štukování, fasády, zaměření 
zdarma, práce i o víkendu. www.amalnov.cz, 
e-mail: malovani.novotny@seznam.cz.
• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, 
voda, kanalizace, topení, montáže zámků – pro-
vádí i havárie v sobotu a neděli. J. Schimana, tel.: 
223 000 393, mobil: 607 550 484.
• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhotovuje 
péřové deky a polštáře z naší sypkoviny. 100% 
bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. Sami odveze-
me a přivezeme ZDARMA. Tel.: 606 312 174, 
www.cistirnaperi.cz.
• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-
lých a středních plemen, Leopoldova 1681, 
Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.: 
608 760 762.
• KADEŘNICTVÍ (Pro každou zákaznici dárek 
zdarma.) – SALON JULIE. Manikura, nehtová 
modeláž, pedikura, kosmetika, masáže. Kontakt: 
773 217 771, Modletická 1388, www.salon-
julie.euweb.cz. Po-pá 7-20 hod., so 8-14 hod. 
Přijmeme kadeřnici, volejte 607 560 953.
• MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ za příznivou 
cenu, nové 550 Kč, doplnění 400 Kč, v Praze 4 
Modřanech. Nabízím modelaci též i u Vás doma 

Po-Ne časově neomezeno, tel. 603 108 601, 
e-mail evik.bmw@seznam.cz.
• 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.
• SERVIS POČÍTAČŮ na dosah ruky. Zavolejte, 
ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradíme, profe-
sionálně opravíme, dodáme náplně do tiskáren, 
naučíme Vás s počítačem (senioři SLEVA), m: 
775 677 101 www.improvisio.cz.
• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem PC 
s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS PC 
přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, interne-
tu, tiskáren. Doprava zdarma. M: 604 806 516 
(i SMS), www.daro.cz.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, koupě a vý-
měn 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 (1+1) na Jižním Městě. 
Může být i družstevní. Tel.: 607 686 460.
• HLEDÁME KE KOUPI byt 3+kk až 4+1/L. 
Pouze na Jižním Městě. V osobním nebo druž-
stevním vlastnictví. Stav bytu může být původní 
nebo po rekonstrukci. Tel.: 721 606 214.
• HLEDÁME NEBYTOVÝ PROSTOR na Jižním 
Městě k pronájmu. Tel.: 722 217 706.
• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo Středo-
českém kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově! 
Tel.: 722 509 947.
• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, do 3 mil. 
nejlépe v blízkosti Lesoparku nebo Milíčovského 
lesa. Platba v hotovosti. Tel.:777 211 671. 
• PRODÁM PĚKNÝ byt v ulici Jana Růžičky – 
Kunratice, osobní vlastnictví, 2+kk, velikost 
48 m2, byt je ihned volný. Tel 603 447 664. 

Ostatní
• PŘENECHÁM PRONÁJEM nebytových pro-
stor -manikúra, pedikúra, solárium i s kliente-
lou. Využití i na jiné účely, cena dohodou. Pra-
ha 4 -Háje, Matúškova 831, areál Blankyt, tel.: 
724 148 864.
• NABÍZÍM VÝUKU AJ ve fi rmě, volný den - úte-
rý, sedmiletá praxe, možnost dotací pro velké 
fi rmy. 300 Kč/60 min. Tel. 607 534 110.
• NEMŮŽETE PLATIT svoje půjčky? Zvažujete 
osobní bankrot? Rádi Vám poradíme jak na to. 
V případě osobního bankrotu Vám postačí, když 
uhradíte 30 % dluhů! Navštivte naši Insolvenční 
poradnu, kde poradíme jednotlivcům i fi rmám, 
nabízíme také zastupování v konkurzech. Najde-
te nás na adrese Ke Kateřinkám 8, Praha 4. Tel.: 
603 195 336.
• SŠ, 35 LET HLEDÁ PRÁCI na zkrácený úvazek 
admin. charakteru, sekretářka, asistentka, faktu-
rantka... ŘP sk. B s praxí, AJ, praxe v administra-
tivě a bankovnictví. Tel.: 607 264 641, e-mail: 
parttimejob@email.cz.

Učíme ženy jak být krásnými 
v každém věku a při každé příležitosti
Kosmetické poradenstí – dozvíte se, jak efektivně 
pečovat o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 
hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.
Líčení – svatební a k různým jiným příležitostem.
Minikurz líčení – make-up a denní líčení.
Vizážistika – barevná typologie.
Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Řádky z kroniky Hájů

Myšlenka je předchůdce skutečnosti

Ještě 9. května 1945 byla uspořádána 
před obecním úřadem v Hájích veřejná 
schůze a zvolen národní výbor, nazývaný 
revoluční. „Mezi prvé opatření RNV bylo 
zavedení Národní správy na velkostatek 
Milíčov.“ Správcem byl jmenován Josef 
Čada. Nad velkostatkem v Hájích byl 
jmenován národním správcem Vojtěch 
Renner, dosavadní nájemce velkostatku 
v Hájích. „Dále to byla vyšetřující komi-
se, která měla za úkol prošetřiti všech-
ny stížnosti, místních občanů a občanů 
okolních obcí, kteří podali písemné stíž-
nosti na několik místních občanů, o jejich 
chování v době okupace.“ Podána byla 
tři trestní oznámení a udělena jedna 
fi nanční pokuta. „Ještě zde bylo něko-
lik menších provinění, které ale okresní 
soud v Říčanech, pro nedostatek skut-
kové podstaty, z trestního řízení vyřadil.“ 
Do majetku obce byl převeden domek 
a parcela, které se před nedávnem ocitly 
v držení dvou osob německé národnos-
ti.
 „Z popudu místního hasičského sbo-
ru vzešel návrh na ustavení Komitetu 
pro postavení památníku padlým a umu-
čeným hrdinů  našeho odboje. Ustavující 

schůze se konala 14. čer-
vence 1945 a byla složena 
ze zástupců M.N.V. a stáva-
jících v místě masových or-
ganizací. Předsedou zvolen 
Jan Novák, čp. 61. Na peně-
žitých darech a z různých 
pořádaných podniků mělo 
komitté ku dni 15. listo-
padu 1945 na hotovosti 
75,208.50 Kč.
 Desátého června 1945 
bylo vzpomenuto v naší 
obci třetího výročí vyhlaze-
ní Lidic a Ležáků, byl to je-
den z největších veřejných 
projevů, pořádaných v místě.“
 Už v prvé polovině června byl volen 
nový předseda Místního národního vý-
boru. „Tou dobou byl v naší obci ustaven 
Koordinační výbor složený ze zástupců 
všech čtyřech v místě stávajících stran. 
Každá strana jmenovala tři členy do vý-
boru.“ K dělné spolupráci s národním 
výborem ale nedošlo, naopak, následo-
val rok rozporů, kdy „program schůzí byl 
stále stejný a bojovný“. Volby do ústa-
vodárného Národního shromáždění 26. 

června 1946 a volby místní vyzněly vý-
razně ve prospěch KSČ. 
 „Koncem srpna r. 1945 obdržel MNV 
přípis od místní organizace KSČ s ozná-
mením, že plenární schůze rozhodla 
požádati MNV o založení fondu na vy-
budování rozhlasu v obci, a že součas-
ně poukazuje na tento fond 10,800 Kč. 
Po zveřejnění této akce obdržel MNV 
další příspěvky na vybudování rozhlasu.“ 
(Pokračování.)

Vypsal Jiří Bartoň 

Za slunného zářijového dne po polovině 
20. století nechal spisovatel Zbyněk Jir-
sák přijít Milana, pomyslného hrdinu dět-
ské knížky o pražské dopravě, na praco-
viště jeho otce inženýra. Do míst, kde se 
zrovna tenkrát upřesňovaly letité před-
stavy budoucí Prahy. Chlapec se tam 
od otce dozvěděl o snech uvážlivých 
i nadšených techniků, urbanistů a dal-
ších odborníků, kteří přemýšleli dopředu. 
O několika odstupňovaných dopravních 
okruzích kolem metropole, o mostě přes 
Nuselské údolí, o regionálních centrech 
hlavního města… „Myšlenka je před-
chůdce skutečnosti“ je napsáno v úvodu 
té kapitoly. Krátce po návštěvě u otce 
Milan o víkendu na venkově, ještě plný 
dojmů, ve snu jel na hlavní nádraží té bu-
doucí Prahy. „Uviděl“ následující: 
 „Z nástupiště vedly pohodlné schody 
dolů do širokého osvětleného podchodu. 
Vše se jen lesklo novotou. A těch lidí 
z různých vlaků! Žádné mačkání a strká-
ní, všude bylo dost místa. A nová scho-
diště na nástupiště k jiným vlakům, pak 
k autobusům, za nimi k elektrickým dra-
hám a k trolejbusům. Vpředu bylo vidět 
východ do sadu. Než Milan došel k vý-
chodu, zahlédl na pravé straně krásnou 
chodbu s nápisem:,K leteckému nádraží´. 

Za ní po levé straně vedlo dolů schodiště, 
nad nímž byl světelný nápis:,K podzemní 
dráze´. Sešel po schodišti a dal se smě-
rem dalšího světelného nápisu:,Na Pan-
krác´, až se octl na nástupišti podzemní 
dráhy.
 Také tam bylo vše nové a čisté. Ná-
draží podzemní dráhy se zdálo jako 
pohádková palácová síň. Z tunelového 

otvoru vyjel do nádražní dvorany krásný 
červený elektrický vlak, jaký dosud nevi-
děl. Vstoupil do něho, a jen se dveře sa-
močinně zavřely, vlak se vyřítil do další 
části tunelu. Po několika zastávkách na-
jednou vyjel z tunelu a Milan vidí z okna 
známé bašty na Vyšehradě, dole vyso-

ké domy a vzadu zahlédl kupoli kostela 
na Karlově. Byli na mostě. „Aha, říkal si, 
to je ten most přes Nuselské údolí, kte-
rý mi tatínek ukazoval na plánu.´ Opět 
je pohltil tunel a za chvíli neznámý hlas 
z rozhlasového zařízení vyvolával: ,Ná-
městí na Pankráci´. Milan rychle vyběhl, 
aby nezůstal ve vlaku, který v okamžení 
zmizel dále v tunelu.“ 
 Chlapec prošel novou velkou halou, 
vystoupil k veřejným dopravním pro-
středkům a dostal se o polovinu času 
dřív, než dosud býval zvyklý, k cíli.
 Výhled na Prahu ze stanice Vyše-
hrad vnímáme už jen periferním viděním. 
Metro dorazilo v roce 1974 na Kačerov. 
A protažení trasy na Jižní Město do Hájů 
v roce 1980 má nyní za sebou právě tři-
cetileté jubileum! Cvičný provoz završilo 
ofi ciální zahájení 7. listopadu. Jaké bylo 
cestování do centra a z něj předtím, už si 
připomínáme spíš jako anekdoty. Letiště 
nad hlavním nádražím nám snad ani ne-
chybí. Zato jsme se právě dočkali aspoň 
části vnějšího pražského okruhu. Ještě 
ale zdaleka ne celého a tak si budeme 
podle okolností jedny chvilky spokojeně 
broukat a v jiné zase skřípat zuby nad 
důsledky. Čeho?

Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ        

Z bývalé prosté retenční nádrže vzniklo 
v minulých letech milé místo 
k zastavení. 

Hloubení stanice metra 
Opatov z povrchu. 

DOBOVÉ FOTO: JIŘÍ BARTOŇ        
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SENIOŘI

Domov pro seniory

Ale popravdě, to v této chvíli nechci, 
protože si myslím, že jsme všichni lidé 
s vlastním rozumem a úsudkem a umí-
me si uvědomit každý z nás, co vše se 
zde za poslední roky udělalo a povedlo. 
Ale rád bych Vám, obyvatelům Prahy 11 
přiblížil celou stavbu a případně Vás i po-
zval na slavnostní otevření a den otevře-
ných dveří v nově postaveném zařízení 
pro seniory.
 Je třeba uvést, že můj pohled může 
být nepatrně zkreslený, protože mám 
tu čest, být ředitelem společnosti Jiho-
městská sociální a.s., která Domov pro 
seniory bude provozovat.
 Ředitelem jsem byl jmenován k datu 
1.2.2010, tedy v čase, kdy projekt 
na Domov seniorů byl již hotov, kdy 
stavba byla schválena a já již přišel tzv. 
k hotovému. Nicméně byla to i doba 
hektická, kdy 8.2.2010 mělo dojít 
k předání staveniště. A je zde 
třeba uvést, že doba hek-
tická zůstala dodnes. 
 Kdybych se měl vrá-
tit k počátkům, tedy 
k slibu, že MČ DS vybu-
duje, byla by to doba cca 
4roky zpět, kdy dnešní 
vedení radnice i s tímto plá-
nem vyhrálo volby. Od té doby 
probíhala velmi čilá komunikace mezi 
odpovědným zástupcem starosty Ja-
nem Meixnerem, starostou MČ Mgr. Da-
liborem Mlejnským, odborem územního 
rozvoje, Magistrátem hlavního města 
Prahy a jednotlivými odpovědnými rad-
ními. Jednalo se o místě, kde lze domov 
pro seniory postavit, hledali se fi nanční 
prostředky, apod. Nakonec bylo zvoleno 
řešení ideální, které v sobě nese výho-
du možného využití zázemí již stojícího 
a fungujícího Ošetřovatelského centra 
Janouchova. Přístavbou pavilonu k to-
muto centru, se vyřeší zázemí jako je Ku-
chyň, jídelna, sesterna a veškeré prosto-
ry společné, potřebné pro provoz tohoto 
zařízení. A tak vznikl projekt na kterém 
se podíleli nejen architekti a designe-
ři, ale i zaměstnanci Jihoměstské soci-
ální, manažerkou společnosti počínaje 
a sestrami konče. Finalizovali se veškeré 
potřebné místnosti, jejich umístění, řešili 
se požadavky PO a Hygienické stanice. 
 A tak došlo dne 8.2.2010 k předání 

staveniště, k prvnímu kontrolnímu dni 
na stavbě, k vzájemnému poznávání 
s lidmi, zastupujícími stavební společ-
nost. 
 Stavba se rozběhla, termín byl na-
staven a od začátku bylo jednoznač-
né, že je třeba maximálního úsilí všech 
zúčastněných, aby byl dodržen. Zde je 
i místo na poděkování všem, investo-
rovi, stavební společnosti, architektům, 
stavebnímu dozoru, Jihoměstské majet-
kové a,s,, ale i jednotlivým subdodavate-
lům. Začátek byl krásný a rychlý, na holé 
pláni, byl vidět každý den, nejdřív úprava 
terénu, pak základy, hrubá stavba, vše 
letí ohromnou rychlostí a máte pocit, že 
vše musí být postaveno daleko dřív, než 
je plánováno. A to vše za provozu Ošet-
řovatelského centra, které je na novou 
budovu přímo napojeno a přesto se ho 

stavba dotkla pouze tak, aby klienti 
OC byli vlivu stavby vystaveni 

co nejméně a jen v nezbyt-
né míře. Pak nastane zlom, 
kteří Vy co stavíte, či - jste 
stavěli dobře znáte. Na-
jednou jezdíte na stavbu 
a máte pocit, že se nic ne-

mění, že se vše zastavilo. 
Začnou práce uvnitř stavby, 

které nejsou tak viditelné, kte-
ré nejsou na první pohled znatelné. 

Začnete tápat, pochybovat, jak se vše 
stihne, množí se starosti i problémy, 
vznikají nepatrné konfl ikty, protože tak 
to prostě na stavbě chodí. Nastane část, 
kdy se rojí nové nápady, necháváte se 
strhnout novými možnostmi, zvažujete 
co vše je ještě možné, co by šlo, napa-
dají Vás možnosti, o kterých se dočte-
te. Upřesňují se detaily mezi stavbou 
a architekty, do toho zasahuje budoucí 
provozovatel se svými nápady, vznikají 
třecí plochy, kdy dochází mnohdy k ost-
rým výměnám názorů – dohady o vyba-
vení koupelen, přes barvy obkladů, pvc, 
nátěrů přes spousty dalších drobností, 
které mají na konci stavby tvořit ten 
krásný efekt, kdy je zařízení nejen účel-
né, ale i pěkné, kdy je takové, že nový 
obyvatel se zde bude cítit DOMA. A to 
vše v situaci, kdy je třeba nový objekt 
provozně i technologicky napojit na ob-
jekt původní. Musím zde popravdě uvést, 
že některá jednání byla opravdu tvrdá, 

těžká, ale věřím, že nakonec povedou 
k očekávanému výsledku.   Společně 
s tím probíhají pohovory s novými za-
městnanci, celková příprava společnosti 
na provoz, který ještě nemá takzvaně 
osahaný, který bude nový. Stejné deba-
ty o vybavení a barvách a zařízení probí-
hají uvnitř společnosti, mezi jednotlivými 
odpovědnými osobami, mnohdy máte 
jako ředitel pocit, že se jedná o soutěž, 
někdy atmosféra nečekaně houstne, jin-
dy dojde k jednoznačnému výběru. Je 
to tak dobře, co těžce vzniká, mnohdy 
v určitých „porodních“ bolestech, je na-
konec odměněno tím, že to opravdu 
stojí za to.  Dobře si budu pamatovat 
každý takovýto den, kdy jsme společně 
s manažerkou společnosti Evou Meixne-
rovou a vedoucí Ošetřovatelského cent-
ra a do budoucna i Domova pro seniory 
Izabel Soukupovou stáli na chodbách 
stavby a hledali vhodnou barvu, řešili 
vhodný typ kování z nabízených možnos-
tí, kdy jsme seděli v kanceláři designera 
a hledali vhodné barvy obkladů, kdy se 
naše názory rozcházeli, ale vždy s myš-
lenkou na klienty, na to, aby se všem lí-
bilo, aby vše fungovalo. Dovolím si zde 
uvést, myslím, že se povedlo. A tak přes 
čouhající dráty od nového elektrického 
vedení, kdy máte pocit, že tyto kabely 
už nikdy nikdo nespojí, přes různé dru-
hy pvc a všeho dalšího jsme se dostali 
až do dnešního dne. Konce kabelů jsou 
nakonec spojeny tak jak mají, pokladači 
mají položeno, malíři vymalováno, obkla-
dači obloženo, tapetáři vytapetováno, 
instalatéři již také dokončili svoji práci. 
Pohybují se zde již truhláři, kteří montu-
jí nábytek, zavážejí se lůžka pro klienty, 
venku jsou zahradníci aby i trávník příští 
rok zjara ožil a zazelenal se. Práce ale 
nekončí, naopak, ze stavby se dostává-
me zase do kanceláře, již máme na stole 
nové přihlášky, rozepisují se směny no-
vým zaměstnancům atd atd. Ale práce 
je to krásná, nádherná, protože nabíd-
neme nový domov pro 50klientů. A při-
znám se, až je budeme provádět jejich 
novým obydlím budu hrdý, budu pyšný. 
Ne na sebe, ale na celý kolektiv lidí, kteří 
se podíleli na této stavbě, na lidi, kteří 
o stavbě rozhodli a dokázali ji realizovat, 
na partu všech zaměstnanců společnos-
ti Jihoměstská sociální, kteří přes veš-
keré útrapy stavbu a práci při realizaci 
zvládli, na to že můžeme otevřít Domov 
pro seniory - Děkuji. 
 Jižní město se i tímto řadí mezi vy-
spělá města, která se umějí postarat 
o své seniory - má svůj Domov pro seni-
ory, děkujeme. Jan Gabriel

JAK JIŽ JISTĚ VÍTE, MČ PRAHA 11, JAKO JEDNA Z MÁLA MĚSTSKÝCH ČÁS-
TÍ PŘISTOUPILA K STAVBĚ DOMOVA PRO SENIORY. MOŽNÁ BY BYLO 
VHODNÉ SE ZDE ZAMYSLET NAD TÍM, JAK JE DOBRÉ MÍT TAK PROZÍRA-
VÉ VEDENÍ MČ, KDYŽ SE K TOMUTO KROKU ROZHODLO, PŘÍPADNĚ NAD 
TÍM, ŽE JEN DVĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI NA CELÉM ÚZEMÍ NAŠEHO HLAVNÍHO 
MĚSTA SE I TÍMTO ZPŮSOBEN SNAŽÍ POMOCI SENIORŮM.

SOCIÁLNÍ
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 Třetí den byl ve znamení Pivního festivalu s Jihoměšťanem opět u stani-
ce metra Opatov. Diváky pobavil Vilém Čok s kapelou, Železný Zekon a kape-
la Schovanky, pivní soutěže a zábava také nechyběly. Odpoledne vystoupily 
mezinárodní a tuzemské folklórní soubory. Večer se oslavy přesunuly do Ji-
homěstského pivovaru. 

 Čtvrtý den patřil pohybu a hudbě, byl to den Jižní Město hraje, 
zpívá, tancuje ten den se uskutečnil 13. ročník folklórního festivalu 
na Jižním Městě (pořadatelem byla Základní umělecká škola Jižní 
Město, Křtinská), vystoupily mezinárodní soubory z Řecka, Make-
donie, Itálie, Srbska, Vietnamu.
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 Pátý den patřil sportu a ži-
votnímu prostředí. Dějištěm byl 
sportovní areál Mikulova. Nechy-
běl exhibiční zápas osobností 
„Českého fotbalu“, plážový vo-
lejbal dvojic, fl orbalový koutek 
a mnoho dalších sportovních ak-
tivit a atrakcí.
 V parku u stanice metra Opa-
tov jste v ten den také mohli 
v premiéře užít Farmářské trhy 
a program na téma životní pro-
středí. Nechybělo ekologické 

stádo, střiž ovcí 
a výrobky z vlny.
 Zajímavé byly 
ukázky třídění odpadů, fl oristiky a aranžování 
květin a výcviku a práce policejních psů.
 Uskutečnilo se také vyhlášení velké soutěže 
pro mateřské školy na téma „Voda a zábava.“

 Šestý den byl ve znamení bezpečnosti. Diváci 
viděli prezentaci složek integrovaného záchran-
ného systému, zásahu městské policie, Policie 
České republiky a hasičů a záchranářů.

pokráčování na str. 24 a 25



Divadelní podzim v Zahradě
Divadelní představení předních pražských scén 
a souborů a setkání s jejich režiséry.

Kulturní centrum Zahrada si na letošní 
podzim připravila opravdu zajímavou 
nabídku pro divadelní fanoušky – nejenže 
pozvala k hostování přední pražské scény 
a soubory, ale oslovila také režiséry 
jednotlivých inscenací s nabídkou setkání 
s diváky vždy hodinu před začátkem 
představení. A všichni tuto nabídku přijali. 
Po Arnoštu Goldflamovi, který začátkem 
října uvedl svou hru Ředitelská lóže, již 
režíroval pro Divadlo v Řeznické, se ve 
čtvrtek 18. listopadu můžeme těšit na 
Miroslava Krobota. Ten je režisérem hry 
Debris, uváděné v Dejvickém divadle. 
V tragikomické grotesce o dvou osiřelých 
sourozencích žijících v neutěšeném světě 
se představí Martha Issová a Václav 
Neužil. Pokud máte ze současných 
dramatických textů balancujících na 
hranici snu a reality tak trochu respekt, 
přijďte na moderované setkání s režisérem 
Miroslavem Krobotem a nechte si trochu 
napovědět. 

Na konec listopadu, pondělí 29. 11., 
jsou připraveny Velmi společenské 
tance. Představení původně vzniklo 
pro divadlo DISK jako studentské 
absolutorium. Jeho ohromný úspěch je 
však prakticky nepustil z pódia. A tak jsou 
Velmi společenské tance, taneční hra 
o psychicky náročné podstatě partnerské 
existence, jedním z těch mála představení, 
které překročily školní práh a vydaly 
s na různá profesionální jeviště, kde už 
dva roky velmi úspěšně hostují. Uvede 
je setkání s jejich autorem a režisérem 
Jiřím Havelkou, kterého možná znáte 
z divadla Vosto5, nebo jako spoluautora 
a moderátora pořadu Hotel Insomnia, 
který je v současné době na programu 
České televize. 

Všechny příznivce klasiky potěší 
ve čtvrtek 9. prosince inscenace 
Moliérova Lakomce v podání souboru 
Geisslers Hofcomoedianten. Jedná se 
o herecký soubor, který se specializuje 

na zpracovávání barokních textů. Žádnou 
klasicistní nudu však nečekejte! Tvůrci 
představení propůjčili Moliérovi žánry, 
které sám nemohl znát. Lakomec od 
Geisslers Hofcomoedianten se odehrává 
v době, kdy na vrcholu byla filmová 
groteska, parketům kraloval swing 
a ulicím organizovaný zločin. Proč 
byl Moliére „oblečen“ zrovna do toho 
hávu? Dozvíte se na setkání s režisérem 
Petrem Haškem hodinu před začátkem 
představení.

Chcete li mít aktuální přehled o tom, co 
významného se děje na současné pražské 
divadelní scéně, choďte letos na podzim 
do Zahrady!

Všechna představení začínají 
v 19:00, setkání s jejich režiséry vždy 
v 18:00. Vstupenky na představení 
platí zároveň jako vstupenka na setkání 
s režisérem. Vstupenky lze zakoupit 
na recepci v Zahradě, nebo online na 
www. webticket.cz/program/kcz.

Z A HR A D A K C

M A L E NI C K Á 178 4 ,  P R A H A 11
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Velmi společenské tance, foto:  P. Borecký



Podzimní hudební žně 

v Zahradě
Zahrada vám po celý podzim přináší legendy 
českého folku a rocku i interprety dalších 
hudebních žánrů!

Více informací na www.kczahrada.cz

Kulturní Jižní Město, o.p.s. a  ZahraduKC 

a podporuje MČ Praha 11 a její starosta 

Mgr. Dalibor Mlejnský.

zahradaKC

Malenická 1784

Praha 11

T: 271 910 246

E: pokladna@kczahrada.cz

www.kczahrada.cz

Velký sál Zahrady bude v průběhu 
podzimu a začátkem zimy otevřen 
i muzikantům, interpretům nejrůznějších 
žánrů. Začneme ve čtvrtek 14. října, 
kdy svoje notoricky známé hity, ale 
samozřejmě i mnohé další písně, zahraje 
písničkářská legenda z Hradce Králové 
Pavel Dobeš. Hned následující den, 
v pátek 15. října, přivítá Zahrada po roce 
opět kultovní kapelu z Jižního Města – 
Manželé zde v rámci svého koncertu 
pokřtí své nejnovější album Napodzim. 
Průkopníci českého rapu se s přibývajícími 
lety sice přiklonili spíše k rockovější 
poloze, ale písně z Jižáku, který je kdysi 
proslavil, jistě nepověsí na hřebík. 

Říjnový hudební program zakončí 
22. 10. koncert Krnovské formace 
Poslední výstřel. Skupina, jejíž členové 
se sami charakterizují jako „relaxační 
sdružení hudebníků“, vydala po 15ti 
letech existence konečně své debutové 
album – Rozhodně nečekejte sex. S ním 
sklízí značné úspěchy u posluchačů napříč 
generacemi. Hudební recenzent Tonda 
Kocábek o nich na serveru Týden.cz 

napsal: „Když jsem je slyšel poprvé, tak mě 
napadlo, že to zní jako kdyby hrál Kašpárek 
v rohlíku něco od Wohnout“.

Svatomartinská Mňága, sametový 
Hutka a Ztracený podzim Vladimíra 
Mišíka

Listopadové koncerty zahájí 
dvojkoncert pražských S.O.I.L a SM 
Lomoz. První jmenovaní, někdy přezdívaní 
čeští Portishead, mají dvě velká plus – 
skvělé muzikanty a charismatickou 
zpěvačku Zuzanu Kropáčovou. Propojení 
popu, funky, downtempa a jazzu 
v propracovaných skladbách vás nechá 
v klidu si užít jejich mírnou melancholii 
a skvělé muzikantské kvality. O něco 
víc elektroničtí SM Lomoz se k S.O.I.L. 
výborně hodí – mají ve svém čele také 
zpěvačku a navíc se hrdě hlásí ke svým 
kořenům na Jižním Městě. 

Na svatého Martina, tedy 11.11., zahraje 
v Zahradě kapela, jíž rockovým fanouškům 
netřeba představovat – Mňága a Žďorp. 
Muzikanti, kteří proslavili Valašské Meziříčí, 
už druhé desetiletí úspěšně brázdí české 

klubové scény i festivalová pódia. Letos 
na jaře vydali novou desku a na podzim 
dobrázdí až k nám na Jižní Město. 
V následujícím týdnu, v úterý 16.11., 
vystřídá meziříčské divochy navenek 
klidnější muzikant a jeden ze základních 
stavebních kamenů české folkové scény 
Jaroslav Hutka. Jeho koncertem si 
v Zahradě připomeneme 21. výročí 
Sametové revoluce a abychom dostáli 
tématu, zřídili jsme na tuto akci velmi 
speciální vstupné: Standardní vstupenku 
na koncert pořídíte za 89,- Kč. Studenti, 
kteří k 17. listopadu neodmyslitelně patří, 
budou mít možnost navštívit Hutkův 
koncert za pouhých 19.- Kč a k  výročí 
listopadové revoluce jsme pro tento 
koncert zřídili ještě speciální skupinové 
vstupné – za 1989,- Kč může jít na koncert 
skupina o libovolném počtu lidí! 

S listopadem se rozloučíme koncertem 
Vladimíra Mišíka&Etc. ve čtvrtek  
25. 11. Jeden z nejvýraznějších hudebníků 
tuzemské blues rockové scény vydal po 
šesti letech nové album nazvané podle 
titulní písně Ztracený podzim. Zpěvák 
a autor v jedné osobě na něm odhalil 
i některá dosud nepoznaná zákoutí své 
tvorby. Deska byla kritikou vřele přijata 
a pokud ji ještě nemáte doma, přijďte si ji 
do Zahrady poslechnout na živo.

Adventní Fast Food Orchestra i Česká 
mše vánoční

Začátek adventu oslavíme v divokém 
tempu a rytmu – 4. prosince zahraje ska-
punková formace Fast Food Orchestra. 
Za 12 let své aktivní kariéry objela tato 
kapela desítky festivalů a roztančila tisíce 
fanoušků. Má za sebou pět vydaných 
alb, koncerty po celých Čechách 
a v mnoha  evropských zemích, turné 
po Brazílii i vystoupení v USA. Pokud 
vás tak trochu děsí předvánoční shon 
a stres, využijte téhle jedinečné příležitosti 
a přijďte se odreagovat, nechat se strhnout 
divokým rytmem i gejzírem energie a na 
chvíli zapomenout na celý okolní svět.

Ale protože k Vánocům i ke všemu 
pěknému co k nim patří máme 
samozřejmě úctu, ztlumíme mikrofony, 
odložíme elektrické kytary a zvolníme 
tempo a v sobotu 18. prosince vás do 
Zahrady pozveme na Rybovu Českou 
mši vánoční, kterou nám zahraje Orchestr 
Akademie věd ČR. 

Těšíme se na všechny příznivce kvalitní 
hudby! 

Začátky koncertů ve 20:00. Vstupenky 
lze zakoupit na recepci v Zahradě, nebo 
online na www.webticket.cz/program/kcz.
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Děti od 8 do 12 let trénujeme zdarma
Půl roku od otevření největší tréninkové 
haly bojových sportů v Praze jsem se 
sešla s jedním z jejich majitelů a trenérů 
Michalem Soukupem ke krátkému rozho-
voru.

Centrum bojových sportů na Opatově 
je otevřeno půl roku. Co vám posled-
ních šest měsíců na Jižním Městě při-
neslo? 
 Hodně práce, ale také radost z toho, 
že začali chodit chlapci kolem 12-ti let  
na naše tréninky.

Kdo u vás trénuje? Jaké osobnosti 
u vás můžeme potkat?  
Pražský rohovník  zná asi hodně našich 
fanoušků pod bývalým názvem BC Geo-

san Praha, pod kterým jsem měli od roku 
2001 několik velkých úspěchů. Mezi ně 
patří 6 titulů Mistra republiky našich juni-
orů a kadetů (chlapci 14-16 let) a v muž-
ské kategorii 4 tituly Mistra ČR. V našem 
oddíle se připravoval i stříbrný medailis-
ta z Olympijských her Rudolf Kraj. V této 
době získal třetí místo na MS v Bangko-
ku a úspěšně vstoupil mezi profesionály 
díky profi  stáji Universum . Svoji sportov-
ní kariéru zakončil zápasem o titul Mistra 
světa. Dále se u nás připravují  Roman 
Kracík - profesionální boxer, Pavel Do-
stál, který se pyšní deseti tituly Mistra 

ČR,  Michal „Háša“ Hamršmíd  a Daniel 
Macháček – oba jsou zápasníky zápasník 
MMA.  Dále bych rád zmínil jména jako 
Karel Vrtiška, Karel Tříska,  Michal Bilak, 
David „Tygr“ Ploc, Petr Sedlák, Eva Líš-
ková. A podívat se u nás můžete na naše 
naděje - mladé juniorské šampiony - Eri-
ka Aloyana a Štepána Pitru .

Co byste mohli našim čtenářům nabíd-
nout? Je ve vaší tréninkové hale prostor 
jen pro profesionály nebo může přijít 
každý, kdo má chuť si zasportovat? 
Naše sportovní centrum se hlavně zamě-
řuje na širokou veřejnost a děti od osmi 
let. Samozřejmě box už není jen sport 
pro muže, chodí i dívky a ženy. Vítáme 
každého nového zájemce o box a jiné 

sporty, které nabízí naše sportovní cent-
rum na Opatově.

Od kolika let u vás mohou trénovat 
děti? 
Jak jsem již říkal, Centrum bojových spor-
tů  navštěvují děti od osmi let. Rád bych 
vyzdvihl, že děti od 8 do 12-ti let mají 
tréninky zdarma! Snažíme se nabídnout 
dětem sportovní činnost v době jejich 
volného času v rámci prevence krimina-
lity na Jižním Městě. Prostě, přijďte si 
raději zasportovat a „nepofl akujte  se 
po ulicích“.

Na Jižním Městě zatím schází cvičení 
pro maminky  s hlídáním dětí, neplánu-
jete něco podobného? 
Naše tréninky navštěvují zatím převáž-
ně muži, takže. ženy a muži trénují za-
tím společně v jedné tréninkové skupině. 
Do budoucna plánujeme vybudovat dět-
ský koutek… A necháme se překvapit, 
jestli si maminky přijdou vyzkoušet spor-
ty, kterým většinou vládnou muži.

Co plánujete dalšího do budoucna? 
Určitě se budeme i dál se snažit udržet 
tu nejlepší kvalitu přípravy našich svě-
řenců a docílit toho, aby  si  Pražský 
rohovník na Jižním Městě našel svoje 
místo, a vytvořil tradici na Praze 11. 
Městská část Praha 11 nám umožnila 

vytvořit toto sportovní centrum a sna-
ží se nás podporovat v naší sportovní 
činnosti, podobně jako ostatní kluby 
v jiných sportovních odvětvích. Takovou 
podporu sportu jsme v jiných městských 
částech opravdu nezažili. 
 Na závěr bych ještě čtenáře Klíče 
rád pozval na 30.10.2010 -  na oblast-
ní kolo juniorské ligy, které se bude ko-
nat v naší tělocvičně. Můžete zde vidět 
v zápasech děti, juniory i muže. Přijďte 
podpořit náš oddíl. Budeme bojovat 
za Jižní Město. 

Andrea Wolfová

www.praha11.cz20
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Hvězdy pro Filipovku
Již v pořadí druhý benefi ční koncert 
Klubu „Hornomlýnská“ se bude konat 
21. 10. v KC Zahrada. Pod laskavou zá-
štitou pana senátora Tomáše Töpfra.
 V 17 hodin se pro malé i velké divá-
ky otevřou dveře KC Zahrada a uvítají je 
patroni a průvodci celé akce Valerie Za-
wadská a Jiří Zbořil.
 Všichni se mohou těšit na bohatý 
program mnoha známých umělců. Pro 
malé diváky jsou připraveny drobné dár-
ky, pro velké zajímavá tombola. 
 Všichni účinkující vystoupí bez náro-
ku na honorář a veškerý výtěžek popu-
tuje na dofi nancování projektů Centra 
FILIPOVKA.
 Klub „Hornomlýnská“ je nestátní 
nezisková organizace založená v roce 
2003, její činností je dlouhodobá podpo-
ra a pomoc rodinám dětí s těžkým zdra-
votním postižením z Prahy a Středočes-
kého kraje. 
 Poskytuje dvě sociální služby osobní 
asistenci pro děti ve věku 2-15 let, kdy 
posláním asistenta je snaha podpořit 
začlenění dítěte se zdravotním postiže-
ním mezi zdravé vrstevníky, a odlehčo-

vací službu v Centru FILIPOVKA pro děti 
ve věku 2 – 10let. Tato služba je určená 
rodinám, které potřebují ulehčit v každo-
denní péči o dítě s těžkým zdravotním 
postižením. Celodenní provoz pomáhá 
rodinám zvládat náročnou péči a před-
cházet krizovým situacím a následnému 
fyzickému či psychickému vyčerpání. Ča-
sový rozsah dítěte v centru si rodiče ur-
čují dle svých aktuálních potřeb.
 Pro děti je v Centru Filipovka připra-
vena herna, pohybová a relaxační míst-
nost včetně interaktivní tabule a canis-
terapie-jednou týdně do centra dochází 
dobrovolnice se svým pejskem, na kte-
rého se děti velmi těší. Děti i rodiče obou 
služeb mohou využít schopností nevido-
mého pohybového terapeuta s více než 
15 letou praxí. Součástí pohybové tera-
pie jsou různé druhy relaxačních a stimu-
lačních masáží, nahřívání Solux lampou, 
cvičení na MOTO medu.
 Centrum FILIPOVKA je tu pro děti 
s těžkým zdravotním postižením a jejich 
rodiče. Všichni věříme, že tato práce má 
smysl. Přijďte i Vy a svou účastí na bene-
fi čním koncertě podpořit dobrou věc.

Od 11. října

  Otevření Domova pro seniory na Hájích

  Odhalení Pomníku svobody

  Mladá Praha 2010 na Chodovské tvrzi

  Výstava „Rok po té“ v MŠ Donovalská 

  Turnaj ve stolním tenise v jihoměstské 

hale

Od 18. října

  Zahájení výstavy „Nové podoby Prahy 11“ 

v OC Chodov

  Posvícení v režii jihoměstských seniorů

  Oslava 20ti let LCJM

  Zahradní slavnost pro žáky a rodiče 

na Květňáku

  Odhalení sochy sv. Izidora

Na jaká témata re-
portáží se můžete 
těšit ve vydáních 
TV Praha 11 vy-
sílaných v druhé 
polovině října?
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ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5, 
tel: 739 034 488, 733 715 505, 
e-mail: balkony@sintras.com

Dodání a montáž žaluzií, sušáků 
na prádlo, malování balkonů. Kvalita, 
100% servis. Slevy pro družstva. 
Zaměření a kalkulace ZDARMA. w
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KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,

KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

Z D A R M A

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

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  

NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  

48 MĚSÍCŮ

Nákup – prodej – montáže – opravy     

Žaluzie – Sítě – Lamelové dveře – Opravy
Horizontální i vertikální, lamelové shrnovací dveře, sítě do oken a dveří.

Opravy i na počkání u zákazníka.  Vše za přijatelné ceny.
Dodávka a montáž do všech typů oken a dveří. Záruční i pozáruční servis. 

Opatov, Chodov, Háje, Petrovice, Dolní i Horní Měcholupy,  
Horní i Dolní Počernice, Dubeč, Hostivař, Uhříněves a okolí, Říčany a okolí.

Kontakt: 602 719 325 – 226 804 552                E-mail: panohul@seznam.cz

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
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Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5, 
tel: 739 034 488, 733 715 505, 
e-mail: balkony@sintras.com w
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Široký výběr materiálů. Skříně na míru. 
Kvalitní montáž. 100% servis. 
Zaměření ZDARMA.

Čím si vysvětlujete že 
Suverenita takovým 
způsobem sílí a že je tedy zcela 
reálné, že uspěje ve volbách 
do zastupitelstva Prahy, 
i přesto, že nikde nejsou vidět 
její bilboardy?
Parlamentní strany zahlcují 

Prahu stovkami bilboardů, ale 

i kdyby jich byly tisíce, lidé jim 

prostě už nevěří. Mnohokrát 

zklamaly. Zato Suverenita je 

prostě lidem sympatická.

Za co budete v zastupitelstvu 
bojovat?

Především se musí o korupci 

přestat mluvit a musí se konat. 

A to dost dobře nejde s těmi, 

kdo jsou zodpovědní za bídný 

stav právního povědomí které 

panuje v naší zemi už celá 

desetiletí. Suverenita nemá 

ve svých řadách žádného 

přeběhlíka, který by se na tomto 

stavu podílel.

Nezbývá nám, než Vám držet 
palce.
Promiňte, to ale nestačí. Ten, 

komu není lhostejný vlastní 

Suverenita, blok Jany Bobošíkové vede v sedmi 

senátních obvodech po celé republice a v dalších sedmi 

jsou její kandidáti na druhých místech. Při silném 

koaličním potenciálu Suverenity je docela možné, 

že získá 14 senátorských křesel, což znamená velkou 

možnost mít vliv na obhajobu zejména sociálních 

práv občanů. Položili jsme jedničce kandidátky 

do zastupitelstva hl. města Prahy v obvodě Praha VII, 

kam patří i Jižní Město, Silvii Weiszové tyto otázky.

osud, kdo nesouhlasí s tím, 

že si celý život platil 

zdravotní pojištění a nyní 

si bude muset hradit 

i třeba amalgánové 

plomby a další 

n e j z á k l a d n ě j š í 

zdravotní péči, 

ten, kdo se bojí o to, 

že přijde o střechu 

nad hlavou, prostě 

každý musí přijít 

k volbám a volit 

Suverenitu, která je 

jedinou nadějí v této 

době. A členové 

volebních komisí 

musí pečlivě 

kontrolovat, aby 

se nikdo nesnažil 

hlasy pro 

Suverenitu hodit 

pod stůl. 

Děkuji  za rozho-

vor.

Iva Plachetková

Suverenita je jedinou nadějí.

Lidé nám věří

Silvia Weiszová
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„Zvyšte šanci pro 

kvalitnější život.“

PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský
Váš kandidát do Senátu

SENÁTNÍ VOLBY – 
VOLBA PROTIVÁHY

15. a 16. října budete mít možnost rozhodnout o tom, 

co se bude dít v naší zemi a hlavně ve vašem volebním 

obvodu. Bude to buďto cesta nepromyšleného škrtání 

?nancí ve státním rozpočtu v oblasti vaší bezpečnosti, 

dopravy, pracovních míst a dostupných služeb, nebo 

dáte svým hlasem šanci kvalitnějšímu životu. 

www.ladislavkarsky.cz        
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 Sedmý den patřil seniorům. Ti si užili 
vepřové hody a vystoupení skupiny Brdská 
pětka. Odpoledne zpestřily zábavné taneční 
a sportovní soutěže o ceny. Pořadatelem 
byla společnost Jihoměstská sociální.

 Den školství byl v pořadí osmý. 
V Kulturním centru Zahrada si diváci shléd-
li vystoupení žáků mateřských a základních 
škol a vystoupení rodičů MŠ Anny Drabíkové. 
Oceněni byli pedagogové a další zaměstnanci 
ve školství (více na straně 8).

 S číslem devět tu byl den ve znamení BLOX PARTY- Open air 
stage u metra Opatov.Poprvé v historii se na jednom pódiu se-
tkali 3 generace raperů a hip-hoperů, které spojuje jedna kultovní 
pecka: „Jižák, Jižák, město snů“. Kapela Manželé, která stojí za je-
jím vznikem se setkala s nejmladší generací talentů a budoucích 
hvězd z Jižáku, kteří na tento hit mají svůj vlastní názor. To vše 
za doprovodu živé kapely složené z vynikajících muzikantů. BLOX 
Party byla součástí festivalu Hudba mezi bloky. Spolupořadate-
lem byla společnost KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.
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 Předposlední desátý den 
byl ve znamení pouti v parku 
u Chodovské tvrze v duchu 
výtvarném, plném malování, 
kreslení, stříhání, lepení a jiné-
ho tvoření. Nechyběly opravdo-
vá střelnice, živá hudba hlavně 
pouťové atrakce. Součástí dne 
byl II. řemeslný trh na jižním 
Městě s perníkáři, kolovrátky, 
kovářem vizovickým pečivem. 
Uskutečnil se také 1. historic-
ky největší sraz psů v areálu 
Na Jelenách, jehož výtěžek 
podpořil psí útulky. 

 No a závěr oslav vyvrcholil tradičním ohňostrojem. A co říct na konec? Tak zase za rok přátelé…a díky všem sponzorům, kteří 
se na oslavách Prahy 11 podíleli.

 Poslední jedenáctý den se uskutečnila tra-
diční Balonstory, ale tentokrát bez balonů, které 
díky nepříznivému větru nevzlétly, ale to nako-
nec nikomu nevadilo, protože v programu nechy-
běla opravdová plážová párty, koncert Toto ban-
du, show Dana Nekonečného. Svůj um předvedl 
v barmanské show Pavel Hurta, pro nejmenší 
zahrálo Divadélko Fridolín Vodnickou pohádku. 
Vyhlášen byl 2. ročník soutěže regenerace Jižní-
ho Města.
 Všem se líbilo slavnostní představení mode-
lu a expozice k projektu Jedenáctka VS, bazény 
a sportoviště na Jižním Městě které se neobešlo 
bez poklepání na základní kámen.

TECHNOLOGIE PRO GASTRONOMII

Stavební a malířská s.r.o.
Zámečnické práce Krampera
Izoservis s.r.o.
Elektroservis Vacek
Instalaterství Lakomý
Elsico spol. s.r.o.
LIKON
Jarolím Jan
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SPANÍ ZA AUTOBUSOVOU ZASTÁV-
KOU MU BYLO OSUDNÉ.
Dne 18.8.2010 v ran-
ních hodinách při 
běžné hlídkové čin-
nosti byl za auto-
busovou zastávkou 
v ul. Na Jelenách 
strážníky spatřen 
ležící muž. Po přícho-
du na místo a následné lustrace do-
tyčného strážníci zjistili, že dotyčný 
muž je v celostátním pátrání Policie 
ČR. Z tohoto důvodu muže předvedli 
na místní oddělení Policie ČR, kde ho 
předali k dalšímu šetření.

BOURAL A Z MÍSTA NEHODY SE 
SNAŽIL UJET
Dne 25.8.2010 v pozdních noč-
ních hodinách zaznamenala hlídka 
strážníků, která prováděla kontro-
lu pochozí zóny metro Háje, náraz 
osobního vozidla v ul. Opatovská 
do světelného signalizačního zařízení 
u čerpací stanice Kont. Než strážní-
ci stačili z pochozí zóny doběhnout 
k místu nehody, spatřili viníka, jak se 
snaží z místa dopravní nehody ujet 
a na kapotě svého vozu veze osobu. 
Z tohoto důvodu se strážníci dali 
do pronásledování a v ul. Arkalycká 
řidiče zastavili. Následně se proká-
zalo, že řidič i spolujezdec havaru-
jícího vozidla je pod silným vlivem 
návykové látky a osobou na kapotě 
byl všímavý spoluobčan z Jižního 
města, který svým riskantním zása-
hem chtěl zabránit viníkovi z místa 
nehody ujet. Z podezření ze spáchání 
trestného činu byl řidič vozidla ome-
zen na osobní svobodě a následně 
předán Policii ČR k dalšímu šetření.

POPÍJEL ALKOHOL V BARU I PŘES-
TO, ŽE BYL CELOSTÁTNĚ HLEDANÝ
Dne 27.8.2010 v rámci bezpečnost-
ní akce, zaměřené na kontrolu živ-
nostenských provozoven na prodej 
a podávání alkoholu mladistvým 
osobám, byl strážníky spatřen v baru 
v prostoru metra Opatov muž, který 
odpovídal popisu osoby hledané Po-
licií ČR. Následnou lustrací strážníci 
zjistili, že jejich podezření se zakládá 
na pravdě. Z tohoto důvodu muže 
slovenské národnosti předvedli 
na Policii ČR, kde ho předali k další-
mu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci mapovali situaci 
na pražských hřištích
Jak se rodičům líbí hřiště, na něž chodí se 
svými dětmi? Cítí se na nich bezpečně? 
Co by rádi vylepšili, co by na hřištích oce-
nili a co se jim naopak nelíbí? To všechno 
zjišťovali strážníci na hřištích po celé me-
tropoli, Prahu 11 nevyjímaje. 
 Strážníci s rodiči na hřištích vyplňova-
li dotazník, v němž zjišťovali mimo jiné to, 
jak často tázání s dětmi hřiště navštěvují, 
jestli na hřišti nebo v jeho okolí potká-
vají tzv. závadové nebo podezřelé osoby, 
jestli se cítí bezpečně a jaká opatření by 

podle nich přispěla k bezpečí jejich dětí. 
A jaké jsou výsledky? Téměř polovina 
rodičů dotázaných v MČ Praha 11 na-
vštěvuje hřiště ve svém okolí několikrát 
týdně. Osmnáct procent rodičů z této 
městské části považuje „svá“ hřiště 
za velmi bezpečná, 38 procent rodičů si 
myslí, že hřiště jsou spíše bezpečná a 44 
procent dotázaných je považuje za stan-
dardní. Na otázku, co by nejvíce přispělo 
ke zlepšení situace na hřištích, odpově-

dělo 57 procent rodičů, že nejdůležitější 
je právě jejich zájem. „Takové číslo je pro 
mě překvapující, ale také potěšující. Jsem 
rád, že rodiče si uvědomují svůj díl odpo-
vědnosti. To samozřejmě neznamená, že 
bychom my odmítali ten svůj,“ komento-
val výsledky průzkumu první náměstek 
pražského primátora Rudolf Blažek. 
 Strážníci nejen z Prahy 11 dělají vše 
pro to, aby na hřištích bylo skutečně co 
nejbezpečněji. V úterý 14. 9. proto 61 
strážníků po celé Praze kontrolovalo 

hřiště a pátralo 
po injekčních jeh-
lách, stříkačkách 
a dalším kontami-
novaném materi-
álu.  Strážníci se 
mimo jiné zaměřili 
také na stanice 
metra, zastávky 
tramvají a auto-
busů a jejich okolí. 
Za celý den našli 
strážníci v celé 
Praze 179 in-
jekčních stříkaček 
a 127 jehel, Pra-
ha 11 se nicméně 
mohla po kontrole 
hřišť pochlubit tím 
nejlepším mož-
ným výsledkem – 
nulou.
 „Akce zamě-
řené na sběr jehel, 
stříkaček a dalších 
potenciálně nebez-
pečných materiálů 
děláme nejméně 
dvakrát ročně, 
jsme ale schopni 
pomoci v tomto 
ohledu i průběžně 
a velmi operativ-
ně. V každém ob-
vodním ředitelství 
je nejméně jedna 

autohlídka vybavena kontejnery na sběr 
podobného materiálu a strážníci jsou 
schopni zajistit jeho bezpečnou likvida-
ci,“ poznamenal ředitel Městské policie 
hl. m. Prahy Vladimír Kotrouš. V sou-
vislosti s tím strážníci apelují: pokud 
najdete použité jehly či stříkačky, nikdy 
je nelikvidujte sami. Zavolejte linku 156, 
která na místo vyšle vybavenou hlídku. 
Ta se o sběr a likvidaci jehel a stříkaček 
postará.  MP hl. m. Prahy

FOTO: ARCHIV MP HL. M. PRAHY
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NESMÍŘÍM SE
s ničením Jižního Města a Prahy 11 

  

Zelená linka: 

800 879 709 

veciverejnePRAHA11.cz

 s plánem na zastavění Roztyl, tj. s účelovým
zmenšováním životního prostoru částí Prahy 11

 

a zasadím se o zrušení smlouvy k projektu 
Velké Roztyly mezi Prahou 11 a Passerinvest

 s tím, aby Praha 11 přišla o významné finan- 

 
pražských starostů, kteří podporují TOP 09 

s korupcí na úřadě Prahy 11

 s návrhem R. Soukupové (Hnutí pro Prahu 11) 
a J. Janečka (ODS), umístit bezdomovce do

 

“tesco” baráků ve Stříbrského ulici 

s výstavbou u metra Háje

 s likvidací mateřské školky v Donovalské ulici 
prosazovanou TOP 09

 se zastavením výstavby bazénu pro Prahu 11 

 

  

NESMÍŘÍM SE

Mgr. Hana ZIMOVÁ
kandidátka na starostku

Group 

ční dotace ze státního rozpočtu na úkor mimo- 
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Irena PECHOČOVÁ
ředitelka mateřské školy

kandidát na starostku

Mobilní telefon seniorům zdarma k snadnému přivolání pomoci 

Zavedení minibusů pro osoby se sníženou pohyblivostí 

Zdravotnické a sociální služby pro seniory přímo v jejich bytě 

Pojízdná služebna městské policie do každého vnitrobloku 

Startovací byty pro mladé rodiny

Podpora učitelů a zlepšení jejich platů

Zlikvidujeme vandalství a sprejerství 

Zajistíme hlídání Vašeho kontejnerového místa vůči těm, 
kteří za odpad neplatí

Bazén pro Prahu 11 – ANO, ale zdarma pro děti a seniory

Nová parkovací místa pro řidiče Prahy 11 

Tramvaj pro Jižní Město 

Zastavení průjezdnosti pro ty, kteří si přes Prahu 11 
jen zkracují cestu

Zvýšíme počet míst ve školkách – Příležitosti 
pro nezaměstnané maminky

2x ročně bezplatná veterinární prohlídka 
vašeho psa, či kočky 

Rekonstrukce dětských hřišť a zvýšení intenzity zeleně 
ve vnitroblocích

NEJDE O POLITIKU,

JDE O SOCIÁLNÍ

ŘÍZENÍ MĚSTA.
www.SPOZpraha11.cz

mo

              Z NAŠEHO                    
        PROGRAMU
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15.–16. října 2010

Jsme na Vaší straně.
Nezůstaňte doma a přijďte volit. 

I na vás záleží jak bude vypadat naše Jižní Město.
praha11.cssd.cz

Komunální volby
Praha 11
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„ Nelámu nad politikou hůl. 
Snažím se ji změnit.“

www.milanpesak.cz

PhDr. Milan Pešák
kandidát do Senátu

Efektivní

sociální politika

a zdravotnictví

Slýchám mnoho kritiky na hlavu politiků, politických stran a poměrů, 

které v naší zemi panují. Bohužel, v mnoha z těch kritických hlasů 

slýchám i jistou odevzdanost a názor, že lepší to stejně nebude. 

Nežehrám na osud a odevzdanost mi není vlastní. Když 

se mi něco nelíbí, snažím se to změnit a chci tak 

činit i jako senátor. 

Vím, o čem mluvím.



www.odspraha11.cz

Tým ODS Praha 11 Máme rádi Jižní Město

JIŽNÍ MĚSTO 2010 – 2014
 1.  VYBUDUJEME NOVÉ PARKY 

NA ROZTYLECH A TROJMEZÍ.

 2.  PŘIVEDEME TRAMVAJE 

NA JIŽNÍ MĚSTO.

 3.  POSTAVÍME KAMENNÉ 

DIVADLO.

 4.  ZAJISTÍME OZDRAVNÉ 

POBYTY U MOŘE

ZDARMA PRO DĚTI Z JIŽNÍHO 

MĚSTA.

 5.  POSTAVÍME ZIMNÍ STADION.

 6.  DOKONČÍME REGENERACI 

MATEŘSKÝCH

A ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

 7.  ZVÝŠÍME BEZPEČNOST 

NA JIŽNÍM MĚSTĚ.

 8.  POSKYTNEME FINANČNÍ 

PODPORU

VLASTNÍKŮM BYTŮ.

 9.  SENIORŮM 

A HENDIKEPOVANÝM

DOROVNÁME PŘÍSPĚVEK 

NA PÉČI.

 10.  VYBUDUJEME SÍŤ 

VEŘEJNÝCH ZÁCHODKŮ 

NA JIŽNÍM MĚSTĚ.

 11. DOSTAVÍME BAZÉN.

… ALE JEN S VAŠÍ PODPOROU.


