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Možná se vám to nebude zdát jako úplně
nejlepší nápad, když se na vás ve všem

tom předvánočním shonu a zmatku při lítání
po předvánočních nákupech a shánění dárků
a nejrůznějších potravin na štědrovečerní veče-
ři obrátíme s nabídkou, abyste si udělali čas
a přišli se podívat do Chodovské tvrze. Pokud
byste si ale skutečně přiznali, že si v tom před-
vánočním stresu doopravdy potřebujete odpo-
činout, pak vám v tvrzi můžeme nabídnout
spoustu příjemného i zajímavého rozptýlení.

Začal bych tentokrát našimi dvěma galerie-
mi. Až do 6. ledna příštího roku bude v naší
Velké galerii k vidění jedinečná výstava českého
výtvarného umění šedesátých let ze sbírek
někdejšího ředitele TV Nova, europoslance
PhDr. Vladimíra Železného. Vystaveno zde
bude bezmála padesát děl, obrazů i soch tako-
vých autorů jako například Mikuláše Medka,
Kamila Lhotáka, Adrieny Šimotové, Theodora
Pištěka, Evy Kmentové, Stanislava Kolíbala,
Jiřího Koláře, Huga Demartiniho a mnohých
dalších.

Výstava Šedesátá zaujme nejen jednotlivými
díly, ale také jejich výběrem, který poskytuje
ucelený a názorný pohled na českou výtvarnou
scénu šedesátých let. Jakkoliv se toto období,
patrně více než kterékoliv jiné v umělecké tvor-
bě posledních let, vyznačuje formální rozvolně-
ností a žánrovou rozrůzněností, zřetelně
představuje ducha onoho desetiletí, dobře ref-
lektovaného našimi předními tvůrci a vyjadřu-
jícího určité hledání místa a úlohy individuality
uprostřed soudobého společenského systému.

Souběžně se v naší Malé galerii koná výsta-
va plastik britského sochaře a keramika Davi-
da Metaxase. Jeho práce zaujmou především
výraznou řemeslnou a technickou zdatností

a autorskou propracovaností. Metaxas před-
stavuje české veřejnosti keramickou tvorbu
z britských ostrovů, která je poněkud odlišná
od jakéhosi vůdčího keramického názoru
v našich zemích, ale současně představuje, jak
všestranný a univerzální keramický materiál
je. Metaxasův přístup k plastice zejména lid-
ského těla zase prozrazuje, že určitá akademic-
ká linie anatomicky precizního zobrazení není
formální záležitostí, ale spíše vyjádřením silné
exprese. 

Na hlavním schodišti vám můžeme nabíd-
nout muzejní expozici dějin Chodovské tvrze
i současnosti regionu Prahy 11 a Jižního Města,
kterou připravil historik tvrze a Prahy 11 Jiří
Bartoň. 

Letošní rok koncertů v Chodovské tvrzi
uzavřeme dvojicí vánočních koncertů našich

předních koncertních umělců. Ve čtvrtek 
20. prosince to bude Vánoční rozjímání kyta-
risty Štěpána Raka a o den později, v pátek 
21. prosince se uskuteční koncert Vánoce na
Chodovské tvrzi. Vystoupí houslový virtuos
Jaroslav Svěcený, jehož bude rovněž na housle
doprovázet jeho třináctiletá dcera Julie a na
cemballo Jitka Navrátilová. Sváteční koncert
otce a dcery Svěcených s renomovanou cem-
ballistkou J. Navrátilovou navodí tu nejkrás-
nější vánoční atmosféru. Zazní hudba
A. Vivaldiho, A. Corelliho, G. Tartiniho, G. F.
Händela, Adama Michny z Otradovic a dal-
ších autorů. ◗

Robert Blanda,
ředitel Chodovské tvrze 

a zástupce ředitele 
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s. 

S rozsvícením vánočního stromu na Jírovcově náměstí přišel advent. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Odpočinek v předvánočním stresu

“
Do nového roku 2008 s novou knihou o Jižním Městě.

Vyhrajte ji ve velké vánoční křížovce.

NAJDETE UVNITŘ ZPRAVODAJE  (str. 9)
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2 ...na vánoční téma

Tři vánoční otázky pro radní Prahy 11
1. Který dárek vás
v dětství nejvíc
potěšil?

2. Jakou vánoční
tradici každoročně
dodržujte?

3. Co popřejete
obyvatelům
a Jižnímu Městu do
nového roku 2008

Mgr. Dalibor Mlejnský,
starosta

1. Když jsem byl asi
desetiletý, moc jsem si přál
foťák, ale máma říkala, že
to není možné. Pak jsem
jej ale objevil pod stromeč-
kem a byl jsem v sedmém
nebi.  

2. Každý rok chodíme do lesa na procházky
a nosíme s dětmi zvířátkům jídlo do krmítek.
Chodíme také na vánoční trhy a samozřejmě
máme i tradičního kapra.

3. Popřál bych občanům Jižního Města
hlavně hodně zdraví, štěstí v osobním životě
a úspěchů v práci. Aby se také podařilo usku-
tečnit vše, co je pro Jižní Město na příští rok
připraveno.

Ing. Eva
Štampachová,
zástupce starosty

1. Vzpomínám si úplně
přesně. Největším překva-
pením a samozřejmě pro
mne tím nejkrásnějším
dárkem zůstáne psí slečna
Daisy, kterou jsem dostala

v dětství. Tímto dárkem odstartovala psí tradi-
ce v naší rodině, která trvá dodnes.

2. Mám ráda ty obyčejné, jako je odlévání
olova, zpívání koled a krájení jablíček, to mys-
lím k Vánocům neodmyslitelně patří.

3. Přeji všem dětem, aby si užívaly nová dět-
ská hřiště, která jsme pro ně nově zrekonstruo-
vali, a aby si všechny děti užily ve zdraví
ozdravné pobyty na Šumavě.

Mgr. Milan Česal,
místostarosta

1. Na to vám odpovím
bez rozmýšlení. Úplně nej-
báječnější dárkem pro
mne byl elektrický vláček.
Dodnes si vzpomínám na
pocit štěstí, který jsem
u stromečku prožíval.

2. Pro mne jsou Vánoce spojeny s Rybovou
vánoční mší, takže mou malou vánoční tradici
už znáte a myslím, že nejsem jediný, kdo ji udr-
žuje.

3. Přeji všem lidem, kteří spojili své bydlení
a život s Jižním Městem, co nejvíce kvalitních
kulturních zážitků a doufám, že se kulturní
dění tady u nás bude v příštím roce rozšiřovat
a zkvalitňovat.

Jan Meixner, 
zástupce starosty

1. Kytara, jednoznač-
ně. Dostal jsem ji k Váno-
cům a bylo mi dvanáct.
Od první třídy jsem hrál
na housle, což mě samo-
zřejmě v mém věku připa-
dalo značně nedůstojné,
proto byla kytara mým velkým snem a bytost-
ně jsem po ní toužil. Nová gibsonka – tak to
mě tenkrát Ježíšek skutečně dostal.

2. Musím přiznat, že takové ty obvyklé tra-
dice moc neudržuji, ale neumím si představit
Vánoce bez rybí polévky. Léta ji vaří pro celou
naši rodinu moje žena a musím říci, že výbor-
ně.

3. Jedním slovem radost.

Luděk Zítka, 
zástupce starosty

Vrátím-li se do svého
dětství, určitě nejlepším
dárkem bylo nové závodní
kolo. Věnoval jsem se
závodně cyklistice a para-
doxně na vypůjčeném
kole. Nový stroj, to pro mě

bylo něco neskutečného. 
2. Již dvacet let je u nás nepsanou tradicí, že

připravuji bramborový salát pro celou rodinu.
3. Moc bych si přál, aby lidé svůj život tady

u nás na Jedenáctce vnímali jako život ve městě
a nebrali Jižní Město jen jako okrajovou lokali-
tu. 

Jaroslav Mráz, 
radní

1. První mě napadne
a nejvíce mi také v paměti
utkvělo velké šlapací auto,
které jsem dostal pod stro-
meček, když mi bylo asi
pět let.

2. Každý rok na Štědrý
večer v šest hodin začínáme slavnostní večeři
v rodinném kruhu. K jídlu pak tradičně máme
rybí polévku.

3. Obyvatelům Jižního Města bych popřál,

aby byly spokojení, aby se jim zde dobře byd-

lelo a měli vše potřebné ke každodennímu živo-

tu. Také bych jim přál, aby v novém roce nemu-

seli moc často vyhledávat lékaře, lékárny

a nemocnice.

Pavel Veselý, 
radní

1. Dárkem, který mě
nejvíce potěšil, bylo v dět-
ství určitě lego. To byla
nedostatková věc a když
jsem ho dostal, byl jsem
nadšený.

2. Tak dodržujeme tra-
dičně půst. Nejíme celý den až do štědrovečer-
ní večeře. Máme adventní věnec, zapalujeme
svíčky. K večeři máme tradičního kapra.

3. Přál bych všem splnění přání a předsevze-
tí, které si do nového roku dávají. Také bych
poprosil o trochu více pochopení, protože si
myslím, že se věci pro Jižní Město dělají správ-
ně, jen ne vždy to jde tak, jak bychom všichni
chtěli. 

Jiří Janeček, 
radní

1. U mě o Vánocích
nejde ani tak o dárky. Pro
mě je důležitá atmosféra
a rodina, nebo třeba zdra-
ví mých blízkých. 

2. U nás je hlavní štěd-
rovečerní večeře, tradiční

kapr a bramborový salát. Zpíváme také koledy
u stromečku. Je toho samozřejmě víc.

3. Určitě bych lidem popřál zdraví a také
méně životních starostí. Přál bych jim, aby
cítili zodpovědnost sami za sebe, aby je co
nejméně zasáhlo zdražování, nejen seniory,
ale další občany, a chtěl bych říct, že městská
část je připravena jim v nejtěžších situacích
pomoci.

Ing. Radek Nebeský,
radní

1. Nepamatuji si přes-
ně, ale asi v osmi letech
jsem dostal autodráhu, 
z níž jsem měl velkou
radost. 

2. Do vánočních tradic
určitě můžu počítat štěd-
rovečerní večeři v rodinném kruhu. Máme asi
jako většina lidí kapra s bramborovým salátem,
pečeme samozřejmě i cukroví. 

3. Do nového roku bych občanům popřál
v prvé řadě zdraví, štěstí a úspěšný nový rok, to
je nejdůležitější. Jižnímu Městu pak, aby se
povedly projekty, na kterých pracujeme, jako je
například Bezpečné Jižní Město. Aby se zde
mohli cítili lépe a lépe. ◗

Dana Foučková a Daniel Potocký
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● Pane starosto, máte už nakoupené
dárky, nebo to necháváte na poslední
chvíli?
U nás je to tak, že dárky kupuje manželka,

samozřejmě se na nich společně dohodneme.

Sám dárky pro manželku teď na konci listo-

padu ještě nemám, ale nenechávám se strh-

nout předvánočním shonem. Mám rád

vánoční atmosféru a snažím se ji prožívat

a užívat si ji. Nakupování dárků by také mělo

být součástí oné vánoční pohody. Předvánoč-

ní čas by podle mého neměl být vyplněn

běháním po obchodech.

● Jak se díváte na každoroční předvá-
noční shon, účastníte se ho také? Jak
vůbec vnímáte pronikání komerčních
prvků do vánočních tradic?
Předvánočního shonu se neúčastním,

nenechávám se jím nijak pohlcovat. Neběhám

po obchodech, nešílím při nakupování dárku,

naopak. Jak jsem říkal, snažím se prožívat

i vytvářet vánoční atmosféru a pohodu.

Adventní čas je pro mě i moji rodinu časem

uvolnění a příjemných zážitků, já si takovou

atmosféru dokáži užít a vytvořit ji sobě i svým

blízkým. Nakupujeme především na vánoč-

ních trzích, což má své kouzlo. Nemá to nic

společného se závody po obchodech. Vánoce

jsou výjimečným obdobím spojeným přede-

vším s klidem a pohodou, ne důvodem k ještě

většímu stresu. To se snažím ukázat i svým

dětem. Pronikání komerce do vánočního času

mi nevadí, je příznakem doby, společnost je

tak nastavená. Jen si říkám, že když tomu lidé

podléhají, tak se sami ochuzují o zážitky

a pohodu. Je dobře, že každý má svobodnou

vůli a může svátky trávit podle svého. Když

někdo chce trávit předvánoční období sháně-

ním dárků ve stresu, nakupováním velkého

množství jídla a přejídáním se, je to jeho

volba. Za sebe mohu jen říci, že tohle nedě-

lám.

● S tím souvisí další otázka. Chodí
k vám domů Ježíšek nebo stařík v čer-
veném obleku a s červeným nosem,
který se sem dobýval nejdříve
z východu a teď se pod jiným jménem
tlačí ze zámoří?
Samozřejmě k nám chodí Ježíšek. Mám

dvě děti a ještě o loňských vánocích obě věři-

ly, že Ježíšek u nás opravdu byl. Vyhlížíme ho

vždy společně s dětmi . Když se ozve zvone-

ček, jsme s nimi a Ježíšek má čas nepozorova-

ně přinést dárky. Děti jsou ale zvídavé

a s věkem i méně důvěřivé. Já však doufám, že

Ježíšek přijde i tento rok a přinese především

radost a spokojenost.

● Jak jste Vánoce prožíval jako malý?
Prožíval jsem je obdobně, jako se teď sna-

žím, aby je prožívaly moje děti. Vzpomínán

na své Vánoce v dětství velmi rád. Pro mne

jako malého kluka bylo trochu otrava chodit

na mše nebo zapalovat svíčky na hřbitov. Ale

už tenkrát jsem pociťoval jakousi pokoru

a úctu před církevními prostory, což mi
zůstalo dodnes. Štědrý večer jsem pak proží-
val asi jako každý – slavnostní večeře, těšení
se na dárky, slavnostní atmosféra. Také jsme
navštěvovali babičku. Vánoce mám prostě
spojené s pohodou, klidem a svátečními
chvílemi.

● Jak se chystáte trávit vánoční svátky
letos?
Co máme děti, tak se snažíme, aby nejen

dostávaly dárky, ale aby pro ně Vánoce byly
zážitkem. Proto třeba s dětmi jdeme do lesa
krmit zvířátka, navštívíme mši, chodíme na
vánoční trhy na Staroměstském náměstí.
S manželkou vždy ochutnáme punč, děti si
pochutnají na pečených kaštanech, prostě se
všichni snažíme vytvářet a prožívat opravdo-
vou tradiční vánoční atmosféru. Letos ještě
chceme přidat něco zvláštního, proto jsme si
na Štědrý den a svátky pronajali malou rou-
benku v Krkonoších. Chci tam vyzdobit
nějaký stromeček před chatou a především
dětem připravit výjimečný Štědrý večer.
Půjdeme také dát něco do krmelce srnkám.
Budeme i lyžovat, děti jsme to už naučili, ale
o lyžování v prvé řadě nepůjde. Uděláme si
prostě rodinnou pohodu na samotě upro-
střed hor.

Za přírodou ale není potřeba jezdit až do
Krkonoš. My tam letos jedeme pro určité oži-
vení. Jižní Město má velkou výhodu – prostí-
rá se v blízkostí lesů. Už jsem se zmiňoval, že
každý rok chodíme s dětmi do lesa nedaleko
bydliště a vždy přineseme zvířátkům něco
k snědku. Takové procházky přispívají
i k pohodě a relaxaci. Já se vždy uvolním
a vyčistím si hlavu. Když napadne sníh, může-
me vzít běžky a projet se po okolí. Jižní Město
k tomu nabízí ideální podmínky. ◗

Daniel Potocký
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Téma 3

Milí přátelé, vážení občané Prahy 11

naše ulice a obchody již září vánoční výzdobou,
na kuchyňských stolech je možná rozsvícený
adventní věnec. Stupňuje se sváteční nálada,
která vrcholí o Štědrém večeru. Na Vánoce se
snad instinktivně těšíme skoro všichni. Určitě
se na ně těší tam, kde mají malé děti. Vždyť
vidět jejich radost z toho, co Ježíšek nadělil, je
tak dojemné. 

Pravda, mnozí vědomě toto těšení popřou.
Řeknou, že z Vánoc se staly svátky komerce, je
to jen spousta práce a zbytečně utracených
peněz. Někdo v duchu namítne, proč bychom
na sebe měli být hodní jen jeden den v roce.
Mezi námi žijí lidé, kteří se bojí osamělosti pro-
žívané o Vánocích zvlášť palčivě.

Věci, které nejsou zrovna jednoduché, se
často snažíme zjednodušit a zbytečně si
nekomplikovat život. Může se to týkat jak
samotného postoje k Vánocům, tak třeba
i k výběru jednotlivých dárků. 

Nejsnáze to jde samozřejmě přes peníze. Ty
často „řeší“ situaci. Cokoli nás na našem pro-
žívání Vánoc neoslovuje nebo zatěžuje je ve
skutečnosti řešitelné tak, že změníme své vnitř-
ní postoje a očekávání. 

Negativa jsou vždy výsledkem konkrétního
jednání a ne nějakých „okolností“, za které
nemůžeme. Myslím, že je v moci každého
z nás prožít Vánoce hezky a mít z nich radost.
Inspiraci, možná dokonce návod, můžeme

najít ve svém dětství. Jistě, měli jsme a máme
radost, když něco dostaneme. Ale ještě mno-
hem větší a trvalejší radost pociťujeme, když
sami něco darujeme bez nároku na adekvátní
oplátku.

Zkuste někomu, na kom vám záleží, udělat
takovou radost, která pro něj bude překvape-
ním. Myslete při tom na něj, na ni, ne na sebe.
Vložte do dárku úsilí, které je výrazem lásky,
která nehledá sebe. Vrátíte se tak bezděčně
k prvotnímu smyslu Vánoc.

Přeji vám všem opravdovou dětskou radost,
kterou je možné zažít v každém věku. ◗

P. Mgr. Karel Kočí, 
administrátor Chodovské farnosti

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

... SVÁTEČNÍ SLOVO
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Dary pro městskou policii. Středa 21. listopadu byla pro příslušní-
ky městské policie z Prahy 11, slavnostní. Na Staroměstské radnici jim starosta
Dalibor Mlejnský za přítomnosti prvního náměstka primátora hl. m. Prahy
Rudolfa Blažka a ředitele pražské městské policie Vladimíra Kotrouše předal dary,
jež jim budou nápomocny při službě ve prospěch občanů naší městské části.

Jasany oficiálně. Tabulky s malým státním znakem
byly 19. listopadu pověřenou firmou umístěny k jasanové aleji
na dolním konci Starochodovské ulice. Mnohaleté úsilí
o vyhlášení zdejších jasanů za památné stromy je tak stvrzeno
viditelným a trvalým způsobem. 

Jubilantka. Devadesáti let se 14. 12. 2007
dožívá naše milá maminka, babička a prababič-
ka Anežka Medřická z Kateřinek. Na Jižním
Městě žije 22 let. Hodně zdraví a spokojenosti
do dalších roků přeje celá její početná rodina.

Mendelka slavila třicátiny.
V prostorách výstavní síně Domu U zelené
žáby se 20. listopadu otevřela výstava škol-
ních prací žáků základní školy Mendelova.
Slavilo se 30. výročí otevření této školy.

Parky nemají
prázdniny. Akce
s tímto názvem, která
informuje občany, že
i v centru Prahy lze rela-
xovat uprostřed zeleně,
odstartovala letos na
podzim. Je zaměřena
především na parky I.
kategorie,  mezi něž patří
Královská obora Stro-
movka, Letenské sady,
komplex zahrad na Petří-
ně, zahrada Kinských,
obora Hvězda či park na
vrchu Vítkově.

Západ slunce. Vnímaví obyvatelé
Prahy 11 nacházejí ve svém bydlišti řadu půva-
bů. Čtenářka Klíče Marie Vaňková poslala
fotografii západu slunce Jiřímu Bartoňovi pro
chystanou publikaci. Kniha Praha 11 na Prahu
21. století už ale byla v tisku.    
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Dnem 1. ledna 2008 nabude účinnosti
zákon 261/2007 Sb., o stabilizaci veřej-

ných rozpočtů. Tento zákon kromě jiných
zákonů mění v části patnácté zákon 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Nejdůležitější změny v oblasti státní sociál-
ní podpory, ke kterým dochází od 1. 1. 2008:

Přídavek na dítě
Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které

žije v rodině s rozhodným příjmem nižším, než
je 2,4násobku životního minima rodiny.

Přídavek je vyplácen ve třech výších podle
věku dítěte:

dítě do 6 let 500 Kč,
dítě od 6 do 15 let 610 Kč,
dítě od 15 do 26 let 700 Kč. 

Sociální příplatek
Nárok má rodič, který pečuje alespoň

o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný
příjem v rodině nepřevyšuje 2,0násobku život-
ního minima rodiny.

Příspěvek na školní pomůcky
Dávka je zrušena.
Rodiče dětí, které v roce 2007 začaly plnit

povinnou školní docházku a splnily nárok na
příspěvek na školní pomůcky, ale o tuto dávku
nepožádali, mohou o ni požádat do konce červ-
na 2008.

Dávky pěstounské péče
Příspěvek při převzetí dítěte
Výše příspěvku činí:
dítě do 6 let 8 000 Kč,
dítě od 6 do 15 let 9 000 Kč.
dítě od 15 do 18 let 10 000 Kč

Porodné
Výše porodného činí 13 000 Kč na každé

narozené dítě.

Pohřebné
Dávka náleží jednorázově osobě, která

vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo

osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítě-

te.

Rodičovský příspěvek
Nárok má rodič, který po celý kalendářní

měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě,

které je nejmladší v rodině a které zakládá

nárok na rodičovský příspěvek.

Volbou doby čerpání (do dvou, tří nebo čtyř

let) si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši

příspěvku, a to: 

rychlejší čerpání – po peněžité pomoci

v mateřství nebo peněžité pomoci poskytované

mužům (dále jen PPM)  s nárokem na ni ales-

poň ve výši 380 Kč za kalendářní den ve zvýše-

né výměře 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte,

klasické čerpání – po PPM v základní

výměře 7 600 Kč do 36 měsíců věku dítěte,

pomalejší čerpání – po PPM nebo od naro-

zení dítěte v základní výměře 7 600 Kč do 21

měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře

3 800 Kč do 48 měsíců věku dítěte.

O rychlejší čerpání musí rodič požádat nej-

později v kalendářním měsíci následujícím po

měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22

týdnů života, resp. 31 týdne života (po porodu

vícerčat).

O klasické čerpání musí rodič požádat nej-

později v kalendářním měsíci, ve kterém nej-

mladší dítě dosáhne 21. měsíce věku.

Pokud rodič nepožádá o rychlejší nebo kla-

sické čerpání rodičovského příspěvku, je mu po

21. měsíci roku věku dítěte vyplácen rodičov-

ský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání.

Vybraná možnost čerpání je nezměnitelná

a nelze ji uplatňovat zpětně.

U zdravotně postižených dětí má rodič

nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte

dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlou-

hodobě těžce zdravotně postiženého na rodi-

čovský příspěvek v základní výměře do sedmi

let věku dítěte.

Ke změnám dochází i ve vztahu nároku

rodičovského příspěvku a docházky dítěte do

předškolního zařízení.

Pobírání rodičovského příspěvku na děti,

narozené před 1. 1. 2008:

Všichni rodiče, kteří měli nárok na rodičov-

ský příspěvek v prosinci 2007 a chtějí jej pobí-

rat i nadále od 1. ledna 2008, si musí podat na

příslušném úřadě státní sociální podpory do

konce ledna 2008 novou žádost o tuto dávku

a doložit všechny potřebné údaje pro výplatu

rodičovského příspěvku od ledna 2008. Dosa-

vadním poživatelům této dávky budou poštou

do konce měsíce listopadu 2007 rozesílány

všechny potřebné tiskopisy včetně nových

žádostí o rodičovský příspěvek a informace

o změně zákona o státní sociální podpoře

v oblasti rodičovského příspěvku od 1. 1. 2008.

Nárok na rodičovský příspěvek ve stávající

podobě k 31. 12. 2007 ze zákona zaniká.

Při volbě nároku na rodičovský příspěvek ve

zvýšené výměře nebo v základní výměře je

nutno vždy dokládat potvrzený tiskopis Potvr-

zení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši

rodičovského příspěvku a vyplněný tiskopis

Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodi-

čovský příspěvek.

Podrobnější informace o změnách v oblasti

státní sociální podpory můžete získat na tel.

267 902 556 nebo při vaší osobní návštěvě na

odboru státní sociální podpory v Bohúňově

ulici č. p. 1553.

Úřední hodiny odboru: pondělí a středa

8.00–17.30 hod., úterý 8.00–11.30 hod.

Odbor státní sociální podpory informuje

Informace pro živnostníky

Na základě novely zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní

a poplatků a dalších souvisejících zákonů (včetně zákona

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), která vstoupila

v účinnost 31. října 2007, již není všeobecnou podmínkou pro-

vozování živnosti tzv. prokazování bezdlužnosti. Tedy skuteč-

nost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky

podniká nebo podnikala, nemá na svém účtu evidovány daňo-

vé nedoplatky z tohoto podnikání, nemá nedoplatky na plat-

bách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti a nemá nedoplatky na pojistném na

veřejném zdravotním pojištění. 

Tyto skutečnosti tedy již podnikatelé nemusejí při ohlašová-

ní živnosti nebo podání žádosti o koncesi dokládat a živnosten-

ské úřady si je již neověřují u příslušných orgánů státní správy.

Podmínku bezdlužnosti nemusí nadále splňovat ani odpo-

vědný zástupce.

JUDr. Ivana Šmatláková, živnostenský odbor ÚMČ

V letošním roce byly k 20. listo-

padu uklizeny černé skládky

nacházející se na území městské části

Praha 11. Konkrétně šlo o parcely

č. 537/29, 45 a 49 v katastrálním

území Háje (otočka autobsů MHD

Výstavní), kde se nacházel drobný

komunální odpad v keřových skupi-

nách. Dále se jednalo o pozemky

č. 2031/6, 80, 205 v katastrálním

území Chodov (poblíž stanice metra

Opatov). Zde byl nedovoleně odlo-

žen bioodpad a komunální odpad,

shromažďovali se zde i bezdomovci.

V Klapálkově ulici na pozemcích

parcel č. 2332/38, 2332/41 a 3503/1

(prostor vymezený hřištěm a pozem-

ky vedle zastávky MHD) v katastrál-

ním území Chodov se vyskytoval

objemný a komunální odpad a opět

si zde útočiště vytvořili bezdomovci.

Parcela č. 2101/99 v Starochodovské

ulici v katastrálním území Chodov

byla znečištěna nepovolenou sklád-

kou bioodpadu, dále stavebního

a komunálního odpadu. Také v Kli-

varově ulici, konkrétně na pozemku

č. 576/51 v katastrálním území Háje,

se nacházela černá skládka bioodpa-

du. V Exnárově ulici na parcelách

č. 576/47, 65 v katastrálním území

Háje byl prostor zbaven velkoobje-

mového odpadu, starého nábytku

a pneumatik, také byl odstraněn bio-

odpad a komunální odpad. ◗

Odbor životního prostředí

Černé skládky byly odstraněny
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INZERCE

Prostor na konečné stanici autobusů

u vchodu do metra Háje se po letech

dočkal příjemné změny. Betonové

nefunkční boxy, s nimiž se snad kdysi

počítalo jako s nádobami na květiny,

a celé roky byly jen odpadkovými koši,

nahradily velkoobjemové  moderní dře-

věné nádoby, které budou v dohledné

době osázeny vzrostlejšími stromy a jako

podsadba poslouží okrasné keře. „Veške-

ré práce, včetně zahradnických, mají být

hotovy do konce roku,“ řekla zástupky-

ně starosty Eva Štampachová a dodala:

„Chceme postupně vytvářet příjemnější

a kvalitnější prostředí i v takových loka-

litách, jako je tato, kde se každodenně

pohybuje velké množství lidí.“ 

Výměna boxů je součástí rozsáhlé

akce, v jejímž rámci se do konce letošní-

ho roku vysadí na území Jižního Města

zhruba 450 nových stromů, sedm dřevě-

ných nádob se tu již příští rok na jaře

předvede v celé své kráse. ◗
Dana Foučková

Koncepci zeleně, s níž pro letošek přišla
městská část Praha 11, se podaří do konce

roku zrealizovat. Jihoměstská příroda se tak roz-
roste o přibližně 450 nových stromů. V Cent-
rálním parku vznikne nová platanová alej,
končit bude až v blízkosti Komunitního cent-
ra, a právě v této lokalitě se počítá i s výsadbou
nových jehličnatých dřevin. Dalším místem

s novou zelení se stane středový pás v Chilské
ulici a povede od Litochlebského náměstí až po
Opatovskou ulici. Stromy se vysadí i do nově
vznikajícího parku u Chodovské tvrze a na
volná místa po odstraněných pergolách ve vnit-
roblocích. Mezi lokality s novou zelení se tak
zařadí například Pošepného náměstí  nebo Lás-
kova a Vojtíškova ulice. „Počítáme také s rekul-

tivací starých nebo poničených stromů, které
nesplňují nárok na kvalitu veřejné zeleně, nebo
těch, jež se vinou dodavatelů neujaly,“ řekla
zástupkyně starosty Eva Štampachová. ◗

Dana Foučková

Nová alej v Centrálním parku.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Jámy připravené pro nové stromy. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

✔ ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

✔ REKONSTRUKCE FASÁD
A STŘECH

✔ REKONSTRUKCE
BALKONŮ A LODŽIÍ

✔ VÝMĚNY OKEN, DVEŘÍ, 
VSTUPNÍCH PORTÁLŮ

✔ ZASKLENÍ LODŽIÍ

✔ STÍNÍCÍ TECHNIKA 

RENOP – stavby, spol. s r.o. – zástupce pro Prahu:
Naděžda Horníková – mobil: 777 109 908  

e-mail: nadezda.hornikova@seznam.cz, www.renop-brno.cz

Poradenství, zaměření a cenové nabídky ZDARMA
Pomoc při získání dotací a úvěru

Realizace a zateplování  staveb
Regenerace panelové výstavby
CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2001

z

Na Jižním Městě přibude stromů

Nové dřevěné boxy za staré betonové

Instalace nových dřevěných boxů.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

TECHNIK
podpora prodeje stavebních strojů

pro pracoviště v Modleticích u Říčan, exit 11 dálnice D1
Náplň práce: Vyhledávání a zpracování technických informací od výrobců, návrhy

sestav strojů a výpočty produktivity, korektury článků a prospektů,
překlady z AJ nebo NJ, komunikace s výrobními závody

Požadavky: SŠ technického směru, znalost práce na PC, aktivní znalost AJ,
znalost NJ výhodou, prezentační dovednosti, řidičský průkaz skup. B 

Nabízíme: odpovídající platové ohodnocení, zázemí prosperující zahraniční firmy,
kvalifikační a platový růst

Své nabídky zasílejte obratem spolu s Vaším životopisem na adresu:
PHOENIX – ZEPPELIN spol. s r.o., k rukám H. Frantové,
Lipová 72, 251 70 Modletice nebo na e-mail hana.frantova@p-z.cz

Naše dynamická a prosperující společnost
s dlouholetou tradicí hledá vhodného 
kandidáta k obsazení pozice
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Televizní týdeník Aktuál z Prahy 11 má pre-
miéru vždy v pondělí ve vysílání Metropol TV.
Zhlédnout jej ovšem můžete v podstatě kdy-
koli: po celý týden je pořad vícekrát denně
reprízován.
Pokud ve svých  domovních rozvodech vy-
sílání Metropol TV nenaladíte, máte jej mož-
nost zhlédnout na internetové adrese
www.praha11.metropoltv.cz. Zde můžete sle-
dovat i živé vysílání této televize - tzv. „stre-

am“. Kromě toho si z archivu na této webo-
vé stránce můžete přehrát všechna starší vydá-
ní Aktuálu a to buď celá, nebo jen jednotlivé
reportáže, jejichž témata vás nejvíce zaujmou.
A na jaká témata reportáží se můžetě těšit ve
vydáních vysílaných před vánoci?
V polovině měsíce budete moci zhlédnout
v premiéře tyto reportáže:
● Petice proti revitalizaci Pošepného náměstí
● Problematka přechodů por chodce

● Setkání v Petýrkově
● Vánoční lípa
V dalším vydání týdeníku uvidíte:
● Reportáž ze zahájení vánočních trhů
● Adventní koncert v Komunitním centru
● Slavnostní otevření pavilonu tělocvičen

v ZŠ Mendelova
● Vernisáž obrazů ze sbírky Vladimíra Želez-

ného na Chodovské tvrzi 
● Kulturní pozvánka do KC Zahrada a ZUŠ JM

Ježišmarjá,
Vánoce!

Zástupce starosty
Jan Meixner (ODS) 
komentuje

Určitě nepatřím mezi ty, které Vánoce pře-
hnaně dojímají. I proto mě pravidelně

zaskočí obchodníci, kteří přicházejí s vánoční
nabídkou každý rok o něco dříve, a tak jen
čekám, kdy na mě jednoho dne z výkladních
skříní zamává Ježíšek v plavkách. 

Příliš také nerozumím přívlastku, který říká,
že Vánoce jsou svátky
klidu a míru. Dělo-
střelecká příprava
v podobě hromadné-
ho drancování obcho-
dů s nejrůznějším
a mnohdy vánočně
bizardním zbožím, které bychom za normál-
ních, tedy nevánočních, okolností většinou
nekoupili, je jen prvním dějstvím. Pokračová-
ním jsou pak předvánoční úklidy, na které se mi
muži těšíme už od velikonoc… a tradiční peče-
ní cukroví, což se vesměs navíc vzájemně vylu-
čuje. To všechno logicky navozuje nejrůznější
pocity, jen ne klid a mír. S blížícím se Štědrým
dnem se tohle všechno zrychluje a stupňuje. To
největší šílenství ale nastupuje 23. prosince, kdy
zjišťujeme, co všechno neklaplo. Hledají se
dokonale ukryté dárky, přičemž mnohé z nich
se pod stromečkem“objeví“ ráno 25. prosince
a provází je vysvětlení, že Ježíšek je popleta.
Aranžují se ovocné mísy a mísy s cukrovím,
které se pro příštích minimálně 24 hodin sta-
nou nedotknutelnými, aby nebyl narušen umě-
lecký dojem a postupně přibývají místa, do
kterých se ze stejného důvodu nevstupuje, nebo
na která se nesahá. Roste seznam věci, které je
ještě třeba koupit a množí se obvinění, kdo že
na co zapomněl. Počet srdečních a mozkových
příhod kulminuje.

Je večer, 24. prosince. Slavnostní večeře jsou
snědeny, dárky rozbaleny a tlak i tep se vrací do
původních hodnot. Na mísách s cukrovím se
objevují první prázdná místa a vánoční ubrus
nese první zásahy. 

Nastal klid a mír... Přišly Vánoce. 

Štědrá nadílka
Zakrátko budou znít  koledy již jen retro-

spektivně, Večer bude za námi. Kdo snad

pod vlivem jejich melodií předčasně vyrazil

s potomky a prapotomky na obhlídku betlé-

mů v pražských chrámech, ten se poučil, že

melodie sice znít mohou, ale betlémům dají

liturgické předpisy zelenou teprve onoho

Dne. Zato pak budou k vidění až do Tří králů.

Doufejme. 

V každém případě od přírody hodní Poiro-

tové, po mnoha dnech skutečných nervů,

konečně darují svým přátelům nebo příbuz-

ným krabice žádaných havanských doutníků

a způsobně skryjí zklamání z obdržených plete-

ných rukavic, jež manželky přátel nedokázaly

uplatnit jinde. Některé

děti ovšem dají svým

rodičům neskrývaně

najevo, že jejich očeká-

vání bylo hluboce dotče-

no, neboť cítí, že na

vyjádření svých nároků

a postojů mají ničím

nenarušitelné právo.

Vždyť i vizuální a zvuko-

vá reklama tak přesvěd-

čivě sděluje, čí maminka

je hodná, protože dětem

pořídila to či ono bez

čeho se prostě nedá

šťastně žít, … a z uvede-

ného je naopak jasně

zřejmé, která z matek

žádný vděk nezaslouží.

Zatímco mnozí dárci

obojího pohlaví s nervo-

zitou obhlížejí vizáž

obdarovaných a snaží se

vcítit do reality pod ní,

exekutoři si už uvědo-

mují nápor, který je opět

dříve nebo později čeká.

Ach jo, té práce!     

Zlom ale pocítí snad

všichni lidičkové. Ales-

poň na chvíli si zaslouže-

ně vydechnou. 

Šťastné a veselé! 

Třeba najdete i čas na procházku, jen tak, za
bezvětří i ve větru. Co z toho, že sníh v ulicích
možná bude pár dní chybět! Podle pranostik
totiž některé listopadové dny „na ledě“ předpo-
vídají „Štěpána na blátě“. Pokud k tomu oprav-
du dojde, nepůjde tedy zrovna o důsledky
globálního oteplování, protože i ty mladé pra-
nostiky sahají svými kořeny nejspíš alespoň do
19. století. Ať ale tak nebo jinak, pár dnů klidu
představuje vskutku štědrou nadílku.

Silvestra zase nějak přečkáme. A ještě, že

jsou Tři králové! Jinak by hrozilo, že se hned po

Novém roce objeví ve výlohách pomlázky,

čokoládová vajíčka a zajíčci.  ◗
Jiří Bartoň

Vánoční idylka. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Televizní Aktuál v prosinci na
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Jarmark na Květňáku
Nesem vám noviny 
z květňácké rodiny, 
pozor dejte, 
vánoční jarmark 
nezmeškejte. 

Zastavte se na chvíli a vychutnejte si předvá-
noční atmosféru na tradičním jarmarku

v sobotu 15. prosince od 9 do 13 hodin v pro-
storách školní jídelny Květnového vítězství
1554. Na prodej budou především osobité
výrobky našich šikovných žáků, připravujeme
také bohatý kulturní program (koledy, básnič-
ky, aerobic...), pro návštěvníky našeho jarmar-
ku máme přichystanou ochutnávku smaženého
kapra. Zveme nejen rodiče žáků, ale i všechny
přátele školy. Těšíme se na shledanou. ◗

ZŠ Květnového vítězství 1554

Mikulovské panenky

INZERCE

Při výuce šití se dá ve škole dělat spousta věcí,

ale to, co dělají děti ze základní školy Miku-

lova, je přece jen trochu netypické. Děti z prv-

ního i druhého stupně společně vytvářejí malá

umělecká a velmi osobitá dílka, která pomáha-

jí Dětskému fondu při OSN. Společnými sila-

mi zhotovují krásné látkové panenky, z nichž

každá má i svůj rodný list, a ty potom při růz-

ných společenských a kulturních příležitostech

nabízejí děti k prodeji. Výtěžek škola posílá jako

humanitární pomoc dětem z rozvojových zemí.

Získané finanční částky jsou použity například

pro očkovací vakcíny, které využívá ugandská

nemocnice v Buikwe. Díky této aktivitě škola

pomohla nemocnici při nákupu důležitého

lékařského vybavení, jako jsou polohovací

postele, operační přístroje, monitory životních

funkcí a mnoho dalších důležitých zdravotnic-

kých doplňků.

Tuto aktivitu ocenila i vedoucí zahraniční-

ho oddělení zabývajícího se charitou při OSN

z Londýnské ulice v Praze paní Daniela Gory-

lová, která poslala písemné poděkování všem

žákům základní školy Mikulova. Žáci této školy

pomáhali i při nakládání kontejneru potřeb-

ným lékařským vybavením. Panenky ve skleně-

ných vitrínách jsou k vidění při návštěvě školy,

aby připomínaly, že správná motivace může

hodně pomoci. ◗

Dana Foučková

Mikulovská panenka. FOTO:DANA FOUČKOVÁ

FOTO: A. SKŘIVANOVÁ

TECHO a.s. je jednou nejvýznamnějších společností v oboru poskyto-
vání komplexních služeb v oblasti vybavování komerčních interiérů ve
střední a východní Evropě a zároveň výrobcem kancelářského nábytku
v České republice.

NABÍZÍME
pracovní uplatnění v níže uvedených pozicích všem, kteří chtějí
pracovat a vydělat si. Vítáme a oceňujeme časovou flexibilitu 

a osobní přístup.

Dvousměnný provoz:

DĚLNÍK DŘEVOVÝROBY
Montáž dílců nábytku – manuelně náročná práce.

DĚLNÍK DO SKLADU EXPEDICE
Balení nábytku a příprava na expedici.

OPERÁTOR CNC STROJŮ
Pracuje na CNC stroji v dřevovýrobě. 

SMĚNOVÝ MISTR LAKOVNY
Koordinuje práce na lakovací lince, dohlíží na kvalitu

MISTR
Organizuje a řídí práci osmi dělníků ve výrobě, zodpovídá za
zajištění materiálu pro výrobu a dodržování termínů dodávek.

ZÍSKÁTE:
Zázemí stabilní prosperující společnosti, pracovní poměr na dobu
neurčitou, dobré pracovní podmínky, zaměstnanecké výhody.

NEVÁHEJTE 
zavolat a informovat se na tel.: 267 290 123 nebo poslat svůj 

životopis na adresu job@techo.cz

KL15_2007  12/4/07  12:33 PM  Str. 8
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Vánoční křížovka 9

INZERCE

Do nového roku 2008 s novou knihou o Jižním Městě

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

AUTHOR BIKE CENTRUM – Kola Šára
SERVIS a PRODEJ kol
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Pro čtenáře Klíče jsme připravili na konec roku křížovku o ceny. A ne
ledajaké. Na deset vylosovaných výherců čeká krásná kniha o his-

torii i současnosti Jižního Města, jejímž autorem je kronikář PhDr. Jiří
Bartoň. Své správné odpovědi (s kontaktem na vás) zasílejte do 31. pro-

since na adresu redakce Klíče, nebo osobně zaneste do jedné z infor-
mačních kanceláří městské části. Obálku označte nápisem SOUTĚŽ 
– KNIHA. Vylosované výherce zveřejníme ve druhém lednovém čísle
zpravodaje Klíč. Ceny budou k vyzvednutí v redakci do konce ledna.

Vybrali jsme pro vás z vánočních pranostik: Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasné slunce, bude krásné počásí na (1. část tajenky), (2. část
tajenky) i (3.část tajenky). Řešení křížovky ze zářijového čísla: Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří.
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Letos podruhé naplánovala městská část
v rámci vánočních trhů akci pro děti

s názvem Vylov si svého kapra. Na pochozí
zóně v Hájích budou dopoledne 23. prosince
na malé rybáře čekat zhruba tři metráky
vánočních kaprů. Výlov odstartuje v 11 hodin.

Zkušený moderátor bude akcí nejen provázet,
ale také pokládat dětem soutěžní otázky for-
mou zábavného kvízu. Pokud malý výherce
správně odpoví, bude si moci dvěma připrave-
nými podběráky vylovit právě toho svého
vánočního kapříka. Domů si ho odnese v tašce

věnované městskou částí. Vlastní prodej kaprů
u stanice metra Háje bude fungovat souběžně
s dětskou akcí. Přijďte si i vy se svými dětmi
zpříjemnit předvánoční čas a třeba si i odnést
vlastní úlovek. ◗

Dana Foučková

Přijď si vylovit svého vánočního kapra

INZERCE

Podběráky už čekají, stačí jen vylovit. FOTO DANA FOUČKOVÁ

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

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

Praha 4, tel.: 267 915 916

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

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

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

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

vzorková prodejna:
Kosmická 747, Praha 4-Háje

Otevřeno: Po–Pá 14–19 hod.
www.amonit.cz, tel.: 777 888 874

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

Bude nový Bill
Gates z Prahy 11?
Nová počítačová soutěž v uživatelských

dovednostech žáků, kterou organizo-

vala Základní škola Květnového vítězství

1554, se uskutečnila ve čtvrtek 22. listopa-

du 2007. Všem účastníkům prvního roční-

ku soutěže předal diplom ředitel školy.

Akce byla sponzorována i z Evropského

sociálního fondu, který financuje projekt

„Květňák a moderní směry výuky v přípra-

vě absolventů ZŠ“. Zástupce projektu

Ing. P. Hedrlín  byl jedním z členů poroty.

Více zajímavostí a fotografie z celé soutěže

si můžete prohlédnout na webu školy

www.kvetnak.cz ◗

ZŠ Květnového vítězství

KKOOUUPPÍÍMM  BBYYTT  JJAAKKÉÉKKOOLLII  VVEELLIIKKOOSSTTII,,  KKAATTEEGGOORRIIEE  
AA VVLLAASSTTNNIICCTTVVÍÍ,,  KKDDEEKKOOLLII  VV PPRRAAZZEE..  

Možno i dekret – nájemní smlouvu, i v domě s majitelem a pod. I zdevastovaný,
IV.kateg., v soudní žalobě,neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem,či
s jakoukoli právní vadou.Veškeré formality zajistím, zaplatím stěhování i případ-
né dluhy na nájemném, privatizaci a pod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček apod. a dát čas na vystěhování. Seriózní jednání,platba ihned a v hoto-
vosti. Tel: 222 941 032, mobil: 603 420 013 

JAKO VÝROBCI NABÍZÍME VELMI VÝHODNÉ CENY
Zákaznický bonus    www.zlatnictvi-guttner.o1.cz    tel.: 272 931 093

ZLATNICTVÍ  J. Güttner
VELKÝ VÝBĚR ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

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

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

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

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, 
bytů a nebytových prostor

■ obklady ■ dlažby ■ malování ■ štukování
■ plovoucí podlahy

■ sádrokartonářské a jiné zednické práce…

Informace na telefonu: 739 990 814
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kombinézy, oteplovačky, bundy, ceny od 80 Kč

Kupte si 

vánoční 

dárečky!

Po–Čt 10.00–18.00 Pá 10.00–17.00 So–Ne 10.00–18.00
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Dětem z Mateřské školy Hroncova se kráčí
do svých tříd určitě zvesela. Vchody do

pavilonů totiž zdobí obrázky jednoho z našich
nejoblíbenějších dětských ilustrátorů a výtvar-
níků Zdeňka Milera. Nádherné obrázky zvířá-
tek, mající své neopakovatelné kouzlo, slouží
k přehlednější orientaci v areálu mateřské školy.
V současné době, kdy je celý areál po rozsáhlé
rekonstrukci, je spolu s Milerovými krtečky,

žábami a ostatními zvířátky příjemným místem
pro kluky a holčičky, ale i pro rodiče. Chtěla
bych za všechny děti a paní učitelky poděkovat
panu Milerovi za to, že neustále přináší radost
svými obrázky, ze kterých se těší již několik
generací, a popřát mu hodně tvůrčí energie
a elánu. 

Marie Rákosníková, 
ředitelka MŠ Hroncova

Poděkování výtvarníkovi Zdeňku
Milerovi od MŠ Hroncova

Zabránil znečištění. V okrsku Šeberov

si 14. listopadu strážník povšiml ropné skvrny,

která stékala z komunikace K Hrnčířům do

Kovářského rybníka. Na místo přivolal jednot-

ky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy

a byl také vyrozuměn krizový štáb Městské části

Praha Šeberov. Instalované norné stěny zabráni-

ly šíření neznámé ropné látky do soustavy dal-

ších rybníků městské části. Díky včasnému

zásahu strážníka nedošlo k rozsáhlému znečiště-

ní a ekologickým škodám. 

Šílená žena. Při běžné hlídkové činnosti

si 24. listopadu v dopoledních hodinách u sta-

nice metra Opatov povšiml strážník specialista

okrskář ležící ženy v křoví. Žena nebyla schop-

na komunikace, strážníka nevnímala a soustav-

ně mluvila sama se sebou. Proto strážník

přivolal rychlou záchrannou službu, která

neznámou ženu z důvodu podezření na dušev-

ní poruchu převezla do nemocnice k dalšímu

vyšetření.

Zloděj zadržen. V Mendelově ulici si

v odpoledních hodinách dne 25. listopadu hlíd-

ka městské policie všimla muže, který rovnal hli-

níkové tyče a následně si je svazoval dohromady.

Neznámý muž byl hlídkou vyzván k prokázání

totožnosti. Následnou lustrací bylo zjištěno, že

jde o osobu celostátně hledanou Policií ČR.

Proto hlídka muže předvedla na policii, kde ho

předala k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Krtečkové a Myšky z MŠ Hroncova. FOTO DANA FOUČKOVÁ

Na Chodově jsou nová
kontejnerová stání

Na stavbu kontejnerových stání na tříděný

odpad v katastrálním území Chodov bylo

vydáno Stavebním úřadem městské části Praha

11 stavební povolení v říjnu 2006. Jedná se

o celkem osm kontejnerových stání, a to v uli-

cích K Remízku, Skřivanově, Zakouřilově,

Lažanského, V Benátkách, Starochodovské, Ke

Sv. Isidoru a U Kolonie. Z uvedených osmi

kontejnerových stání bylo již sedm vybudová-

no, z důvodu stížnosti občanů se zatím nerea-

lizovalo stání v ulici K Remízku. Nové stání tak

bude vybudováno na alternativně vybrané ploše

v prvním pololetí příštího roku.  

Projektant navrhl pět typů kontejnerových

stání. K výstavbě stání byla použita kombinace

skládaných gabionových stěn, válcovaných oce-

lových profilů, dřevěných prvků a betonové

dlažby.  Vlastní práce začaly 14. srpna, přejíma-

cí řízení dokončených staveb bylo po odstraně-

ní drobných vad uzavřeno 6. listopadu 2007.

Náklady na výstavbu sedmi kontejnerových

stání činily 1 678 079,80 Kč.

Odbor správy majetku ÚMČ Praha 11

Život na Jižňáku
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HÁJE SEVER

Vymezení území a charakteristika stavu
Lokalita Háje-sever na ploše o rozloze 25,94 ha s 2075 byty je ohrani-

čena ulicí Mírového hnutí, východním okrajem areálu školy Schulhoffo-
va, ulicí Květnového vítězství a Brechtovou ulicí, s výjimkou panelového
domu po její západní straně, který ještě patří do řešeného území.

Zástavba celku plynule navazuje na jihu na Litochleby-sever, na zápa-
dě sousedí vysoké panelové domy s rodinnou zástavbou. Severní okraj je
lemován lesoparkem, tvrdě odděleným komunikací Mírového hnutí.

Území bylo určeno k zástavbě bytovými objekty dodatečně, což se
projevuje v odlišném prostorovém pojetí lokality. Z vnější komunikace
Mírového hnutí působí jako náhodné seskupení kubických hmot.
Zástavba severní části celku je rozvolněná, velkého měřítka. Směrem
k jihu se dají nalézt čtyři pevnější prostory  –  velký blok Brechtova –
Matúškova – Schulhoffova – Květnového vítězství – a dva malé bloky
při křižovatce Matúškova – Schulhoffova. Čtvrtý prostor, Matúškova –
Dubnova – Brechtova je specifický tím, že v prostoru  celku je umístě-
no nákupní centrum doplněné službami. Jiná vybavenost je odtud málo
dostupná.

Koncept regulace
Návrh organizace prostorů v tomto celku ve studii vychází z dělení

na prostory veřejné a poloveřejné. Hlavní důraz je kladen na proměnu
Shulhoffovy a Matúškovy ulice v ucelený prostor městského charakteru.
V ose Schulhoffovy ulice je ve studii navrženo protažení pěší trasy na
sever s jasnějším propojením do lesoparku. Prostory, vyznačené jako
poloveřejné, jsou navrženy k maximálnímu zklidnění. Je potřeba tyto
prostory dostupnými prostředky vymezit a zbavit přebytečných zpevně-
ných ploch.

Studie regenerace Jižního Města – díl 12.

Ortofotomapa – Háje-sever.

Brechtova 777–779. Hekrova 822–823.

Hekrova 818–821. MŠ Dubnova 806.

Dětské hřiště Hekrova. Dětské hřiště Schulhoffova.

Vybrané části ze Studie regenerace Jižního Města jsou uveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11 – www.praha11.cz – v sekci Jižní
Město/Regenerace JM. Kompletní vyhotovení studie je k nahlédnutí na odboru územního rozvoje MČ Praha 11, Ocelíkova 672.

V příštím čísle – JM I – Chodov-sever Odbor územního rozvoje

V minulém čísle jste měli možnost seznámit se s lokalitou Háje-střed a Starobylá, v tomto čísle vám představíme
poslední část Hájů a to Háje-sever.

Základní schema funkční
a prostorové regulace.

Situace – návrh.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
PŘÍMO OD VÝROBCE

10 % SLEVA S TÍMTO INZERÁTEM

Volejte  844 158 746 ISO 9001:2001

Mobil: 777 151 205, www.balkony.cz
BALKON SYSTEM, s. r. o.   certifikováno – záruka 6 let

☎

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

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

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

BYDLENÍ

■ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE I VÝMĚN BYTŮ A RD. Dlou-
hodobá specializace na Jižní Město, Praha 4, 10. Realitní kancelář
Ing. Hloušek, Praha 4-Jižní Město. Tel.: 272 927 497, 607 636 784.

■ * HLEDÁM BYT 3+1 (KK) KE KOUPI do 2 900 000 Kč v Praze 4-
JM a okolí. T: 605 246 386. 

* HL. BYT 2+KK NA JM + okolí, i družstevní. Tel.: 723 626 166.

■ KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+KK, 3+1, družstevní nebo osobní vlast-
nictví, platba hotově! Tel.: 722 509 947.

■ KOUPÍM BYT 2+KK AŽ 3+1/L V PRAZE 11. Osobní nebo druž-
stevní vlastnictví podmínkou. Tel. 732 237 741.

■ VYMĚNÍME DR. BYT 2+KK ZA 3+KK/L nebo koupíme 3+kk/L.
Vyměníme dr. byt 2+kk na JM a doplatek za byt 3+kk/L (3+1/L) v dr.
nebo os. vlast. na JM, nebo jen koupíme takový byt. T.: 732 800 431.

■ HLEDÁME KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVACÍ PROSTORY, Jižní
Město, event. blízké okolí, cca 100 m2, s dobrým přístupem a příjez-
dem pro nákl. auto. Tel.: 602 364 582.

■ BD ČENĚTICKÁ, P4, PRONAJME NEBYTOVÝ PROSTOR 22 m2.
Tel.: 739 418 081, e-mail: v.sme@seznam.cz

■ SHÁNÍME K PRONÁJMU/KOUPI NEBYTOVÉ PROSTORY pro
provoz vet. kliniky s obchodem. Min. 100 m2 v přízemí se samostat-
ným vchodem. Preferujeme centrum obce. Švecová, tel.: 608 464 167.

SLUŽBY

■ OPRAVY PRAČEK+MYČEK zn.: PHILCO, CROSLEY, KONRAD,
ZANUSSI, ELECTROLUX, WHIRLPOOL, GORENJE, ARISTON,
INDESIT. Tel.: 603 276 606.

■ STĚHOVÁNÍ – NONSTOP, FIRMA PETR NYKL, byty – kancelá-
ře – trezory – pianina – klavíry. Tel./mob.: 274 868 772, 
602 254 817, 602 377 616.

■ ELEKTROINSTALACE, REKONSTRUKCE ELEKTRO, opravy
rozvodů v bytech. Provede rychle Vladimír Odcházel, tel.: 272 920 084,
602 215 428.

■ PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, stropní kazety, 
malířské práce, levně, rychle, včetně víkendů. Tel.: 603 494 330, 
603 595 109. E-mail: ivan.lafek@email.cz

■ OPRAVY PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ, karmy, sporáky, topidla,
WAW. Tel.: 271 913 774, 605 102 123.

■ SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, Ignis a Tatramat.
Opravy provádíme v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Tel.: 
272 761 234 (8.00–10.00 hod.), 602 366 328 (celý den).

■ OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech i SO+NE. 
Tel.: 602 719 678 stále, 261 261 792 v době 7–22 hod.

■ STŘÍHÁNÍ – ÚPRAVA PEJSKŮ. Telefon: 272 928 543, 
604 557 903. V Průčelí 1653/8, Praha 4-Chodov JM. www.ostrov-vic-
toria.wz.cz

■ MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, STĚRKOVÁ OMÍTKA, montáž sád-
rokartonu, zakrývání podlah a nábytku ochran. fóliemi, velký výběr kva-
lit. barev Dulux, vysoký standard prováděných prací. Tel.: 602 949 512.

■ DAŇOVÁ KANCELÁŘ – účetnictví, mzdy, nemocenské, všechny
druhy daní, práce u vás nebo u nás. Tel. nonstop: 272 914 821, 
603 461 849.

■ MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14 Kč/m2, Růžička Bedřich,
tel.: 606 347 759.

■ MALBA MÍSTO TAPET, trhání tapet, štukování, malířské a lakýrnic-
ké práce a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.: 272 951 828,
604 517 565.

■ GRAFOLOGICKÝ ROZBOR PÍSMA – určení povahy a sklonů
i zdravotního stavu. Tel.: 606 802 598/den, 274 870 118/večer.

■ SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON – spouštěcí garnyže, žaluzie všech
typů. Tel./fax: 271 914 222, mobil: 602 371 996.

■ ÚČETNICTVÍ – DANĚ. Kompletní servis (podvojné účetnictví,
daňová evidence, mzdy atd.). 20 let praxe. Tel.: 608 216 193.
www.sweb.cz/papouskovaeva

■ PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE – PVC, KOBERCE, PL. PODLAHY.
Návštěva se vzorky a zaměření zdarma. Tel.: 604 623 052, 
www.podlahy-blaha.kvalitne.cz

OSTATNÍ

■ BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-PRODÁVÁME: ledničky,
porcelán, obrazy a likvidace pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na uni-
versitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 603 865 336, 274 779 716.

■ PRODÁM LÉČIVÉ OBRAZY – LEVNĚ! Info: 606 802 598/den,
274 870 118/večer. E-mail: miklanek@seznam.cz

■ ODNAUČÍM KOUŘIT – LEVNĚ! Info: 606 802 598/den, 274 870
118/večer. E-mail: miklanek@seznam.cz

■ PŮJČKY OD PROFIREAL. BEZ POPLATKU A RYCHLE. Tel.:
720 489 172. Krásné a stědré vánoční svátky.

■ ZAČNĚTE HUBNOUT UŽ PŘED VÁNOCI! V našem fitness
FITPLANET, Hviezdoslavova ul., budova polikliniky Litochleby,
www.fitplanet.cz, tel.: 724 519 910.

■ VÁNOČNÍ PROMĚNY V NAŠEM SALONU PÉČE O ŽENY!
Přijďte se přesvědčit. www.peceozeny.cz, tel.. 606 410 000, ul. Hviez-
doslavova 1600 – budova polikliniky Litochleby vedle pošty.

■ HLEDÁME SVĚDOMITOU DŮCHODKYNI na dopolední úkli-
dové práce. Mobil: +420 736 609 641, +420 272 950 557.

■ NON-STOP HLÍDANÉ PARKOVIŠTĚ u křižovatky mezi ulicemi
Mírového hnutí–Ke Stáčírně, nabízí volná místa. Ceník parkovného
měsíčně: vozidlo osobní soukromé 650 Kč, osobní firemní 900 Kč,
dodávka 1 200 Kč. Informace na parkovišti osobně nebo telefonicky:
272 910 063. Provozuje KREACE, s. r. o.

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

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

Jsme již 16 let na trhu s nemovitostmi...

Telefon: 257 324 295,
222 210 573

Internet: www.vosyka.cz
Mobil: 777 816 007
E-mail: info@vosyka.cz
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V Top Hotelu Praha se pro téměř dvě stě

diváků konal v listopadu  VII. ročník

populární Miss neslyšící ČR 2007. Vítězkou se

stala jednadvacetiletá Michaela Theimerová

z Ostravy-Zábřehu, která získala i titul Miss

sympatie, volený publikem. Titul první vice-

miss získala Michaela Fridrichová a druhé vice-

miss Gabriela Zelenková. 

Sedm finalistek se představilo ve třech kla-

sických disciplínách, jako jsou módní přehlíd-

ka, volná disciplína a promenáda v plavkách.

Královnu krásy nakonec při závěrečném defilé

korunoval pražský radní pro sociální oblast Jiří

Janeček, který nad celou soutěží převzal záštitu.

„Musím říci, že letos bylo velmi těžké z finalis-

tek vybrat tu nejlepší. Svým vystoupením navíc

dokázaly, že se vyrovnaly svým kolegyním

z obdobných soutěží. I přes svůj handicap upo-

zornily na fakt, že by jejich místo v běžném

i pracovním životě mělo být rovnocenné,“ řekl

Janeček při slavnostním večeru.

Soutěž moderoval Petr Zvěřina, součástí

programu bylo vystoupení tanečních skupin

a kouzelníka. Adrenalin v sále po slavnostním

vyhlášení zvedla mezi přítomnými dražba koru-

nek. „Je to součástí pořadu. Tentokrát jsme jej

trochu upravili, aby se do dražby mohli zapojit

všichni přítomní. Nejen diváci, ale i sponzoři,

bez kterých by se tato akce nemohla uskuteč-

nit,“ vysvětloval ředitel soutěže a pořádající

agentury Czech Model Management Josef

Uhlíř.

Ceny přesahovaly v prvních třech případech

20 000 korun. Korunka miss byla nakonec

vydražena za 101 000 korun. „Snažil jsem se

touto cestou podpořit neslyšící, pro něž  je výtě-

žek určen. I když jsem ale soupeřil o korunku

miss až do samého závěru, musel jsem se nako-

nec smířit jen s korunkou druhé vicemiss,“

popisoval dramatický duel s jedním z přítom-

ných dražitelů radní Janeček. ◗

Dana Foučková

Miss neslyšící ČR 2007 
se stala Michaela Theimerová

Letošní vítězka s radním Janečkem.
FOTO ARCHIV

Jižní Město Music 2008 

Další, již XIV. ročník soutěže pro mladé
sólisty, který je zaměřen na klavírní hru,

pořádá v sobotu 9. února 2008 Základní umě-
lecká škola Jižní Město, Křtinská 673, ve spo-
lupráci s Městskou částí Praha 11. Soutěž by
měla oslovit mladé muzikanty z Prahy 4, kteří
mají chuť předvést svůj repertoár, nebo si jen
s chutí zahrát.

Podmínky soutěže a bližší informace jsou
k dispozici na zus.krtinska@volny.cz, nebo na
tel. 267 900 135.

Přihlášku, jméno soutěžícího, datum naro-
zení a repertoár zašlete do 4. 1. 2008 na adre-
su: Základní umělecká škola Jižní Město,
Křtinská 673, Praha 4, 149 00. 

Koncert vítězů  se bude konat ve čtvrtek 
14. 2. 2008 v 18.30 hod. v sále ZUŠ Křtinská.◗

Mgr. František Hlucháň, ředitel ZUŠ

Pražské kolo 10. ročníku Kinderiády se neo-

bešlo bez účasti závodníků ze  základní

školy Campanus. Báječnou sportovní atmosfé-

ru doplnila přítomnost Jarmily Kratochvílové,

Ludmily Formanové a Tomáše Dvořáka, který

od slavných atletek převzal štafetu patrona sou-

těže. 

Jubilejní desítku oslavili naši reprezentanti

prvním místem. Zejména Dominika Kubišová,

která vyhrála obě své disciplíny, výrazně napo-

mohla získat 86 bodů, jež družstvu přinesly tak

dobré umístění. Dvakrát stanula na stupních

vítězů Hanka Prášková, nejrychlejší závodnice

letošního pražského šampionátu.

Nejen prvenství jednotlivců vedou k cel-

kovému vítězství, je třeba, aby se co nejlepe

umístili všichni členové družstva, a tento

předpoklad také všichni naši závodníci splni-

li. Svými  výkony a sportovním  chováním nás

reprezentovali Anička a Hanka Práškovy,

Michal Nussbauer, Pavel Bartoš, Terezka

Švermová, Dan Hurley, Dominika Kubišová

a Petr Havlíček. Děkujeme! ◗
O. Sejkotová, B. Svozilová, J. Tůma

Co takhle zkusit judo
Patříte mezi rodiče, kteří se obávají, aby se

jejich děti nestaly obětmi šikany, nebo nevy-

sedávaly doma u počítače a měly dostatek

pohybu? Právě vašim dětem nabízí trávit

volný čas sportovní  oddíl JUDO – TJ Háje.

Pod odborným vedením lektora se děti

naučí sebeovládání, sebekázni, sebekontrole

a zvýší si fyzickou zdatnost. Důležitá je pravi-

delnost tréninků a zápasů. Kontakt:  oddíl

JUDO – TJ Háje, ZŠ Mendelova. Trenéři: 

Jiří Junek, tel.: 777 202 242, Jan Rašín, tel.:

602 280 185. ◗

Mami, mám podpis Tomáše Dvořáka!

Účastníci letošní Kinderiády. FOTO ARCHIV
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Jako vánoční dárek 5% sleva

CELESTE TRADE
■■ prodej rehabilitačních a skákacích míčů

a rehabilitačních pomůcek

■ prodej bowlingového příslušenství 
– boty, tašky, rukavice, koule, kuželky atd.

NOVINKA – PERLEŤOVÉ MÍČE barvy: lila, červená, losos, duha, modrá

P4-Háje, Mendelova 550, areál ZŠ • Tel./fax: 267 912 475, mobil: 602 364 582, e-mail: celeste@celeste.cz

www.celeste.cz TECHNIK
podpora prodeje manipulační techniky

pro pracoviště v Modleticích u Říčan, exit 11 dálnice D1
Náplň práce: technické  a administrativní zpracování obchodních případů 

logistické zajištění dodávek a subdodávek strojů 
konzultace technických řešení s výrobním závodem

Požadavky: SŠ technického směru, znalost práce na PC, aktivní znalost AJ,
znalost NJ výhodou, prezentační dovednosti, řidičský průkaz skup. B 

Nabízíme: odpovídající vybavení a platové ohodnocení, zázemí prosperující
zahraniční firmy, kvalifikační a platový růst

Své nabídky zasílejte obratem spolu s Vaším životopisem na adresu:
PHOENIX – ZEPPELIN spol. s r.o., k rukám H. Frantové,
Lipová 72, 251 70 Modletice nebo na e-mail hana.frantova@p-z.cz

Naše dynamická a prosperující společnost
s dlouholetou tradicí hledá vhodného 
kandidáta k obsazení pozice

PRODÁVÁTE BYT, NEMOVITOST ???

PORADÍME ZDARMA !!!
HappyHome-Praha, Klapálkova 3124/24, Praha 11

předem volejte na 222 941 665, 777 75 75 35

ICQ: 212-484-575, skype: happyhome-praha
e-mail: happyhome@email.cz
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Klivarova 363, Praha 4-Háje. Tel.: 272 911 997, 604 864 214

www.nabytek-lupinkova.cz, e-mail: nabytek-lupinkova@seznam.cz

PO–ČT: 14.00–19.00
PÁ: 10.00–14.00
SO: dle domluvy se zákazníkem

ČESKÝ NÁBYTEK ODPOVÍDAJÍCÍ TRENDŮM BYTOVÉ ARCHITEKTURY

31 598 Kč

DONNA

38 800 Kč 32 975 Kč

43 330 Kč

26 645 Kč

rozkládací

IKARUS KERY

VARIANT

DONNA a VARIANT – sedací soupravy vhodné k dennímu spaní

Dodavatel fasádních a interiérových
barev, laků, omítek, zateplovacích
systémů, benátských štuků a batiky,
(Dulux, Oikos, Bondex, Tollens, Storch,
Devoskyt, Colorlak, Primalex).

Přeje všem svým zákazníkům

bohaté vánoční svátky 

a úspěšný nový rok 2008.

VÁNOČNÍ SLEVA s tímto inzerátem 20 %

Českobrodská 3/17,
Praha 9-Hrdlořezy
Tel.: 284 812 249-250

Vídeňská 1277, 
Praha 4-Kunratice
Tel.: 244 401 664

Velvarská 23, 
Horoměřice
Tel.: 220 971 274

AAA BARVY PRAHA, s. r. o.

info@aaabarvypraha.cz, www.aaabarvypraha.cz

PEKAŘSTVÍ – KAVÁRNA
Offer Galaxie na metru Háje

VÁNOČNÍ NABÍDKA
z domácích pekáren a vlastní pece:
vánoční cukroví 190 Kč/kg, cukrářské vánočky, 
štrůdly, veky a bagety, kvalitní chleby, 
strouhanka 11 Kč/0,5 kg, rohlíky, housky 1,90 Kč a další.

– občerstvení: naše čerstvé chlebíčky, bramboráky, 
klobásky, čerstvé plněné i zapečené bagety.

– kavárna s obsluhou za velmi nízké ceny, mnoho
druhů teplých i studených nápojů, dortů i zákusků.

Anežky Malé 768/5 (vchod od Modré školy), Praha 4-Jižní Město-Háje, tel.: 272 953 160

Přejeme 
všem našim 
zákazníkům 
šťastný a úspěšný
nový rok 2008

SALON
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