
Pohotovost
v roce 2008 strana

5

Přehled SŠ, VOŠ
a VŠ v Praze 11 strana

6

Ekovýchova
na Jižňáku strana

8

Pro historii našeho národa mají letopočty
s osmičkou na konci zvláštní význam. Podí-

vejme se z pohledu letopočtů končících osmič-
kou na dějiny naší městské části. Již její vznik
je s osmičkou pevně spojen.
Dne 1. ledna 1968 byly připojeny samostat-

né obce Chodov a Háje k pražskému obvodu
Praha 4, zachován ale zůstal samostatný Místní
národní výbor Chodov. Na konci tohoto
pohnutého roku byl schválen podrobný územ-
ní plán pro budoucí Jižní Město. V témže roce
byla do Chodova zavedena dodnes existující
autobusová linka 154.
Od léta roku 1988 získal Milíčovský les

a rybníky státní ochranu jejich vyhlášením za
přírodní památku. V prosinci toho roku byla
dokončena dlouhodobá rekonstrukce téměř
zničené a zpustošené Chodovské tvrze, jež po
kompletní opravě začala sloužit jako součást
tehdejšího Kulturního domu Jižní Město. Ve

stejném roce byla otevřena také sportovní hala
TJ JM Chodov.
V roce 1998 byl na Jižní Město napojen dál-

kový přivaděč tepla a díky němu mohla být
postupně odstavena většina lokálních kotelen,
což mělo pozitivní dopad na zdejší životní pro-
středí. V tomtéž roce vychází Kniha o Praze 11,
první obsáhlejší publikace o Jižním Městě.
Stručný přehled některých výročí předchůd-

ců Jižního Města:
1728 – skončila éra panství Chodov jako
samostatného rytířského statku
1868 – podepsána zřizovací listina školy
v Chodově
– byl na křižovatce cest z Chodova do Šebero-
va a Kateřinek vztyčen litinový kříž
1898 – obce Chodov a Háje jsou popsány ve
vlastivědné publikaci Politický a školní okres
vinohradský, sestavené Karlem Raisem.
1908 – popis Chodova ve vlastivědné publika-

ci Soupis památek historických a uměleckých
v království českém, XXVIII. – politický okres
vinohradský, sestavené Antonínem Podlahou
1928 – Chodovem začala pravidelně jezdit
první autobusová linka společnosti ADS
– založeno stavební družstvo Náš domov
v Chodově
1938 – vysvěcení kostela sv. Františka v Cho-
dově
– otevření sokolovny v Chodově
1948 – vysvěcení nových zvonů pro kostel
v Chodově
1958 – v Hájích byla zprovozněna první veřej-
ná telefonní budka
– začal prodej tzv. Pražských domků v chodov-
ské dělnické kolonii
– v Chodově a Litochlebech v tomto roce popr-
vé nehospodařil žádný soukromý zemědělec
(Archiv autora a vzpomínky obyvatel.)

Michal Streubel
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Osmičková výročí Jižního Města

“
Málokdo asi ví, že hasičská stanice Chodov je třetí
nejmladší stanicí v Praze.

NAJDETE UVNITŘ ZPRAVODAJE (str. 9)Jiří
KNAP
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chodovských
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Rok 2008 a finanční rozpočet
Rozpočet pro letošní rok se zastupitelům

Městské části Praha 11 podařilo schválit
již na konci roku 2007. Z toho jasně vyplývá,
že plánované akce se mohou uskutečňovat již
od začátku roku 2008, neboť je zajištěno jejich
finanční krytí.

Doprava
Finanční prostředky ve výši 5,5 mil. korun jsou
určeny na projektovou dokumentaci cyklotras
a cyklostezek, které vzniknou na území Prahy
11. Cílem projektu je bezpečný pohyb cyklistů
a propojenost na celoměstský systém hl. m.
Prahy a na jižní část Středočeského kraje.

Vzdělávání a školské služby
Vysoká čáska 211,3 mil. z letošního rozpočtu je
určena na rekonstrukci mateřských a základ-
ních škol. Z toho je 16,5 mil. určeno školkám
a 191 mil. školám základním, 3,8 mil. je stano-
veno pro projekt Kamery do škol.
Kamerami se budou monitorovat vstupy

do školních budov a školní sportovní areály.
Část původně plánovaných finančních pro-
středků na kamery ve školách byla přesunuta
na mateřské školy za účelem jejich celkové
regenerace.
Praha 11 uvolní částku 6,72 mil. na interne-

tové propojení základních a středních škol na Již-
ním Městě a na obnovu počítačového vybavení.
Finanční prostředky umožní uhradit neo-

mezený přístup do sítě Internet na Jižním
Městě.

Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tento grantový program může v roce 2008
počítat s částkou 2,5 mil. Ta je určena na pod-
poru zejména neziskových kulturních, spole-
čenských a zájmových aktivit.
Grantová politika podpoří projekty založené

na důkladné přípravě, jejichž cílem je oslovit
konkrétní skupiny obyvatelstva. Částka 680 tis.

korun přibude na financování občanských obřa-
dů. Z této položky budou hrazeny náklady na
akce Vítej mezi námi, zlaté svatby, sté narozeni-
ny, dárkové balíčky pro seniory a jubilanty, tisk
gratulací apod.

Tělovýchova a zájmová činnost
Finanční prostředky poskytované v rámci gran-
tového programu pro oblast sportu a tělovýcho-
vy již tradičně podporují činnost organizací
působících na území Jižního Města. Pro rok
2008 se počítá s částkou 2 mil., ta byla oproti
loňskému roku zvýšena a díky tomu bude
možné zavedené a osvědčené akce podpořit vyš-
šími finančními částkami.
Významnou finanční položkou rozpočtu

pro rok 2008 je částka určená na ozdravné
a sportovní pobyty pro děti. Tomuto projektu
je vyčleněna částka 15,1 mil. Týdenní ozdravné
pobyty pro děti z Jižního Města mají sportov-
ně-relaxační náplň.
„Každému dítěti je zcela zdarma zajištěna

doprava autobusem na místo určení a zpět, kva-
litní pedagogický dozor, ubytování se stravou
včetně pitného režimu. Během čtyřletého pro-
gramu, který byl zahájen v loňském roce,
budou pobyty organizovány pro téměř 7 000
dětí z Jižního Města.
Prakticky to znamená, že se jich zúčastní

všichni žáci prvních až devátých tříd, včetně
předškoláků. „Tento projekt je v rámci měst-
ských částí zcela ojedinělý a měl by umožnit
účast všem dětem bez rozdílu,“ řekla zástupky-
ně starosty Eva Štampachová.

Vodní svět
Mezi velké a atraktivní projekty Prahy 11 patří
Vodní svět. Jeho realizace je plánovaná na něko-
lik let. V letošním roce uvolnila městská část
finanční prostředky ve výši 17,3 mil., které
budou použity na projektovou přípravu ke sta-
vebnímu povolení.

Zdravotnictví
Pro rok 2008 byla městskou částí vyčleněna
částka 300 tis., zahrnující grantový program
v oblasti zdravotnictví a protidrogové prevence.
Granty v této oblasti doplňují a rozšiřují nabíd-
ku zdravotnických služeb v Praze 11. Podporo-
vány budou rehabilitační a rekondiční pobyty
pro zdravotně postižené občany.
S příspěvkem na lékařskou službu první

pomoci se nepočítá, neboť ji v letošním roce
bude poskytovat rychlá záchranná služba.

Bydlení, komunální služby a územní
rozvoj
Významná finanční částka 29,93 mil. z letošní-
ho rozpočtu je určena na projekt regenerace
bytového fondu v Jažlovické a Petýrkově ulici,
který projde rozsáhlou rekonstrukcí.
Jeden milion korun uvolnilo vedení Měst-

ské části Praha 11 na výstavbu domu pro seni-
ory. Rozhodlo se tak zlepšit dostupnost bydlení
pro občany, jejichž sociální situace či zdravot-
ní stav neumožňují řešit bydlení jiným způso-
bem.

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Částka 500 tisíc korun je určena na financová-
ní, provoz a činnost Informačního centra Cho-
dov.
V přední části informačního centra bude

pracovat stálý zaměstnanec, který bude posky-
tovat všeobecné informace příchozím obča-
nům. V zadní části informačního centra budou
bezplatně poskytovány právní služby pro veřej-
nost, bytová družstva a podnikatele z městské
části Praha 11.

Rozpočtových položek je jako v každém roce
pochopitelně více. Jejich úplný výčet v plném znění
naleznete v dohledné době na webových stránkách
Městské části Praha 11. ◗

Dana Foučková

Co by mělo být podle vašeho
politického klubu hlavní rozpočtovou
prioritou na rok 2008?

Hlavní rozpočtovou prioritou by měla být
přeměna Jižního Města na domov spokojených
lidí. K tomuto cíli by těžko vedly otřesy ať už ve
školách, zdravotnictví nebo kultuře. Mají-li se
v uvedených oblastech života naší městské části
projevit pozitivní změny, je třeba, aby se na jejich
přípravě podílela širší veřejnost, aby byly předem
diskutovány. Taková je jedna ze základních vizí
naší strany, vize ekologické demokracie. K trva-

lým prioritám patří doprava, parkování, bezpeč-
nost, vybavení službami, kultura, veřejné prosto-
ry. Za důležité považujeme také přitažlivost naší
městské části, aby lidé neodjížděli za prací jinam.
Budeme pečlivě sledovat, jak se proklamované
cíle zlepšení života naší městské části daří napl-
ňovat současnému vedení radnice, které rozpo-
čet na rok 2008 připravilo.

Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D.,
předseda klubu SZ

Pro klub zastupitelů za KSČM je hlavní roz-
počtovou prioritou na rok 2008… rozpočet

městské části schválený prosincovým zasedá-
ním zastupitelstva. Na již tradičním semináři
k návrhu rozpočtu byly rozebrány všechny jeho
oddíly a, alespoň teoreticky, možnost je ovliv-
nit. Vždyť na jeho přípravě se podílejí nejen
zaměstnanci úřadu, ale je diskutován v komi-
sích a výborech a jejich názory jsou mnohdy
motivující. Proto je nesnadné hovořit o priori-
tách, protože každý oddíl má svoje. V prvé řadě
je třeba dbát na zájmy a potřeby městské části
a jejich obyvatel. Myslíme si, že určitě každý
chceme mít hezké, moderně vybavené základní
školy, mateřské školy, chceme to mít blízko
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● Můžete v krátkosti shrnout hospodaře-
ní městské části za první rok po vol-
bách?
Rozpočet na rok 2007 byl nastaven tak,

aby se co možná nejvíce napravily nedostatky
z minulosti. Proto jsme za jednu z hlavních
priorit považovali rekonstrukci mateřských
škol. Představovala tedy hlavní rozpočtový
výdaj za uplynulý rok a byly na ni použity
i finance z privatizačních fondů. Druhou pri-
oritou byla oblast bezpečnosti, konkrétně to
znamenalo například vybudovat dvě nové slu-
žebny městské policie. K tomu ještě připočí-
tejme právě dokončované výjezdové
stanoviště záchranné služby. Rozpočet obsa-
hoval samozřejmě nepoměrně více položek,
zde jsem uvedl jen ty nejvýznamnější.

● Jaké jsou investiční priority rozpočtu
na rok 2008, se kterým rada v prosinci
předstoupila před zastupitelstvo?
Jedná se především o poslední část rekon-

strukce ZŠ K Milíčovu a uskuteční se kom-
plexní regenerace ZŠ Mendelova. Oba
projekty představují největší objem výdajů na

tento rok. Další prioritou je stejně jako loni
bezpečnost. V Praze 11 vyroste nové sídlo
městské policie pro 120 strážníků. Také se
budou instalovat další kamery na veřejných
místech a ve spolupráci s městskou a republi-
kovou policií budujeme propojený dohledový
systém s centrálním monitorovacím pracoviš-
těm.
Také se zaměříme na regeneraci budov

bývalých jeslí a školek, jež nejsou v nejlepším
stavu a v některých případech ani ideálně vyu-
žívány. Další významnou položkou rozpočtu
jsou prostředky na projekt areálu Vodní
svět, v letošním roce to bude vypracování
dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke
stavebnímu povolení. Rovněž bude zpracová-
na projektová dokumentace pro regeneraci
polikliniky Opatovská.

● Z jakých zdrojů jsou očekávány nejvý-
znamnější příjmy pro městskou část?
Už před časem jsme nastartovali proces,

jenž má za cíl zefektivnit hospodaření s majet-
kem městské části. Do toho spadá mimo jiné
už zmiňovaná regenerace budov bývalých jeslí
a školek. Chceme v nich vybudovat chybějící
občanskou vybavenost a k tomuto účelu je
budeme pronajímat soukromým subjektům
tak, aby z toho plynul prospěch i pro měst-
skou část. To je však otázka delšího časového
horizontu. Příjmy městské části se zvýší
díky deregulaci nájemného. Tyto finanční
prostředky z velké části půjdou zpět do byto-
vého fondu. Příjmy městské části plynou také
z majetku, jenž se nachází na pochozí zóně
Háje. Zde plánujeme vytvořit multifunkční
centrum podobné tomu v blízkosti metra
Chodov, což bude znamenat další zvýšení pří-
jmů pro městskou část.

● Městská část založila několik společ-
ností. Které to jsou a jaký bude jejich
přínos pro její rozpočet?
Tyto společnosti byly založeny právě

proto, aby efektivněji hospodařily s majetkem
Prahy 11 a aby realizovaly podstatný díl inves-
tičních projektů městské části. To znamená, že
ušetří rozpočtové a provozní náklady a zajistí
transparentní průběh všech investičních pro-
jektů. Nyní existuje 1. Jihoměstská akciová
společnost, která má dvě dceřiné společnosti.
Především má garantovat velký projekt Bez-
pečné Jižní Město. Dceřiná společnost Jiho-
městská majetková by měla spravovat bytový
i nebytový fond městské části. Od 1. ledna
2008 začala přebírat správu některých byto-
vých domů a budov mateřských a základních
škol. Jihoměstská parkovací, druhá dceřiná
společnost, má na starost projekt Dopravy
v klidu. Od 1. února převezme správu parko-
vacího domu ve Vojtíškově ulici a v průběhu
jara by měla vzniknout první oplocená hlída-
ná parkoviště spadající pod její pravomoc. Při-
pravuje také systém parkování ve
vnitroblocích.
Akciová společnost Vodní svět se bude

zabývat přípravou a realizací areálu Vodního
světa. Městská část již dostala na tento projekt
finanční dotaci z magistrátu. Společnost Jiho-
městská sociální by měla v součinnosti se soci-
ální politikou magistrátu přinášet nové trendy
v oblasti nabídky sociálních služeb na Jižní
Město. Důležité je také zmínit, že u žádostí
o dotace z evropských fondů je podmínkou
založení obchodní nebo obecně prospěšné
společnosti, jinak nelze o dotace žádat. I to je
důvod, proč jsme k vytvoření těchto společ-
ností přistoupili. Navíc jsou koncipovány tak,
aby si na svou činnost vydělaly. ◗

Daniel Potocký
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CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

k lékaři, mít pěkná a bezpečná dětská hřiště,
udržované travní porosty, chodníky bez louží,
častěji vidět strážníky v ulicích, chceme si zapla-
vat v bazénu, zabruslit na umělém kluzišti…,
a tak by se dalo pokračovat. Mnohé se již udě-
lalo, mnohé čeká.

PhDr. Luděk Vařbuchta, CSc,
předseda klubu KSČM

Dovolte prosím při této příležitosti i mně
krátké zastavení nad výsledky naší společné práce
a nástin toho, co nás čeká v roce příštím. Jak
doufám víte, podařilo se nám na investiční akce
Prahy 11 zajistit pro loňský rok dotace ze státní-
ho rozpočtu ve výši 58 milionů korun. Těší nás,
že tato zcela ojedinělá částka, která nemá v celé
Praze obdoby, přinesla své ovoce. Kromě jiného

se již například podařilo dokončit rekonstrukci
většiny mateřských škol, za velký přínos považu-
ji i vybudování nového parku u Chodovské
tvrze. Mimořádně přínosný by však pro Prahu
11 měl být i rok 2008. Mezi investiční priority
patří zejména zvýšení počtu sportovišť a zlepše-
ní úrovně těch současných. V této souvislosti
nemohu nezmínit plán výstavby tzv. Vodního
světa. Za dlouhodobou prioritu považujeme
vybudování domova seniorů pro obyvatele
Prahy 11.Tento projekt byměl být zároveň vizit-
kou sociální demokracie.

Ing. Miroslav Svoboda,
předseda klubu ČSSD

Rozpočet by měl být postaven tak, aby
pokrýval „hrozby Jižního Města“. Tím míníme

situace, které by v nejbližší budoucnosti mohly
mít negativní dopad na harmonický rozvoj
našeho společného domova. Například by se
neměla zastavět každé volná plocha, kterých na
Jižním Městě rychle ubývá. Proto také není
možné hovořit o jediné hlavní rozpočtové pri-
oritě. Za velmi důležité považujeme pokračová-
ní v regeneraci budov škol, urychlení
regenerace bytového fondu, řešení parkování,
výstavbu cyklostezek a sportovišť, péči o kultur-
ní domy, údržbu zeleně a zlepšení čistoty Jižní-
ho Města. Naopak si nejsme jisti, zda jsou pro
harmonický rozvoj Prahy 11 důležité četné
akciové společnosti, které jsou v poslední době
zakládány.

Ing. Petr Jirava,
předseda klubu VPM
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Nejstarší obyvatelka Prahy 11.
Neuvěřitelných 106 let se 20. prosince 2007
dožila paní Marie Helclová. Poblahopřát
a předat květiny s dárkovým košem jí domů
přišel zástupce starosty Jan Meixner. Osla-
venkyně žije společně se svou dcerou
a její rodinou v Jažlovické ulici.

Alej. Od konce roku 2007 se může Chil-
ská ulice pyšnit novými stromky. Lokalita od
Litochlebského náměstí až po křižovatku
s Opatovskou má v novém roce novou a svěží
tvář.

Kamenná svatba. Manželé Vlasta a
Bedřich Pištorovi oslavili 2. ledna 2008 krásných
65 let společného života. Na Jižním Městě II žijí
od roku 1985. Hodně zdraví a elánu do dalších
let oslavencům přeje rodina a redakce Klíče.

Kamery střeží stromky. Slibované
nové boxy na stanici metra Háje už jsou osázeny
a doufejme, že budou dlouho ozdobou této loka-
lity. Ta je proti případným nenechavcům a výtrž-
níkům monitorována kamerovým systémem. Zvony. Pražská

mobilní zvonohra se
20. prosince stala na
chvíli součástí stani-
ce metra Opatov.
Na zvonohru zahrál
Radek Rejšek. Praha
11 se na projektu
před lety finančně
podílela a je zastou-
pena pátým největ-
ším zvonem. Celá
zvonohra je umístě-
na na nákladním
automobilu a váží
22 tun.

Děti lovily kapříky. „To se jim fakt povedlo,“ komen-
tovala jedna z maminek akci, kterou na závěr vánočních trhů
na Hájích uspořádala pro děti Městská část Praha 11 společ-
ně s obecně prospěšnou společností Kulturní Jižní Město.
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Pražští radní koncem roku schválili zajištění
a financování lékařské služby první pomoci

(LSPP) na rok 2008. Na provoz LSPP město
v roce 2008 vynaloží celkovou částku 22 mili-
onů korun. Pro občany z Prahy 11 tak v letoš-
ním roce zajistí službu první pomoci Fakultní
Thomayerova nemocnice s poliklinikou,
Vídeňská 800, Praha 4, pavilon B1. Pro dospě-
lé i pro děti je provoz zajištěn od pondělí do

pátku od 19 do 6 hodin, v sobotu, neděli a ve
svátek funguje nepřetržitý provoz. Kontaktní
telefon pro dospělé pacienty je 261 082 520
a pro děti 261 083 783. Výhodou pro pacien-
ty je v případě nutné hospitalizace bezprostřed-
ní blízkost lůžkových pavilonů.
Záchranka funguje beze změn na čísle 155

a je určena pro zásah v situaci ohrožení života.
Pro názornost uvádíme případy, kdy je třeba

navštívit LSPP a kdy je potřeba volat tísňovou
linku 155.

Nejzávažnější důvody pro návštěvu LSPP
jsou: žlučníkový záchvat, ledvinová kolika,
mdloby, nevolnost, lumbago (náhle vzniké
bolesti v bederní páteři, tzv. ústřel), déletrvající
vysoké teploty spojené s obtížnou hybností,
resp. náhlé zvýšení teploty, vysoký krevní tlak
spojený s nevolností nebo závratí, stavy dušnos-
ti lehčího charakteru u chronicky nemocných,
průjmy.

Nejzávažnějšími stavy pro volání tísňové
linky 155: bezprostředního ohrožení života
a zdraví pacienta, akutní poruchy vědomí, bez-
vědomí, křeče, nově se vyskytující ochrnutí,
zjevné poruchy dýchání, poruchy kardiovasku-
lární s doprovodnými symptomy, těžká zraně-
ní, dopravní nehody, silná krvácení, uvězněný,
zasypaný pacient, tonutí, popálení, poleptání,
všechny zvláštní situace, u nichž není vylouče-
no akutní ohrožení životních funkcí. ◗

Zdroj MHMP

Lékařská služba první pomoci
v Praze v roce 2008

Příspěvek na provoz
motorového vozidla
na rok 2008
Od 2. ledna letošního roku je možné podá-

vat na odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví ÚMČ Praha 11 žádosti o příspěvek na
provoz motorového vozidla.
Žádost podává držitel vozidla zapsaný ve

velkém technickém průkazu. Občané, kteří již
příspěvek pobírali, přinesou pouze občanský
průkaz, velký a malý technický průkaz vozidla
(originál) a průkazku mimořádných výhod
(ZTP/P nebo ZTP s výjimkou postižených úpl-
nou nebo praktickou hluchotou).
Pokud žadatel vozidlo používá pro dopravu

blízké osoby, která je držitelem ZTP/P nebo
ZTP, musí doložit k žádosti svůj občanský prů-
kaz, doklady k vozidlu a osoba blízká doloží
svůj občanský průkaz a průkazku ZTP/P nebo
ZTP.
U nových žádostí je nutné, aby blízká osoba

doložila doklad osvědčující blízký vztah s drži-
telem motorového vozidla.
Žádosti lze podávat po celý kalendářní rok

2008, tj. až do 31. 12. 2008, v úředních dnech
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Nad
Opatovem 2140. ◗

Pavla Kalitová,
vedoucí oddělení dávek sociální péče

a pomoci OSVZ

Občánek roku 2008
na Chodovské tvrzi
První občánek letošního roku se bude vybí-

rat z těch novorozeňátek, jejichž rodiče se
do konce února přihlásí na odboru školství
a kultury Úřadu městské části Praha 11, Vidi-
mova 1324, 149 41 Praha 4, tel.: 267 902 353,
pí Helena Majchráková, kancelář č. dveří 420.
Den a přesný čas narození dítěte je nutné

doložit potvrzením porodnice.
Prvního občánka roku 2008 přivítají do

života představitelé radnice v obřadní síni Cho-
dovské tvrze a předají mu dárky. ◗

nejdříve mi dovolte, abych vám všem ze srdce
popřál pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu.
Dovolte mi také, abych se u těchto, pro mnoho
lidí zdánlivě samozřejmých věcí, na okamžik
zastavil.
Málokomu z vás asi unikl nedávný otřesný

případ nálezu novorozence v popelnici. Nechci se
zabývat spekulacemi o tom, která lidská bestie se
takové zrůdnosti mohla dopustit – věřím a dou-
fám, že se ji podaří vypátrat a že neunikne spra-
vedlivému trestu. Rád bych vaši pozornost
nasměroval jinam: směrem kmuži, díky kterému
chlapec, dnes známý jako Vendelín Čtvrtek, žije.
Zkuste si vzpomenout, co jste onen čtvrtek

13. prosince ráno dělali vy. Většina z vás nejspíš
rychle posnídala a spěchala do práce, případně
do školy, prostě za svými povinnostmi a neod-
kladnými záležitostmi. Už od probuzení jste
možná byli ve stresu, jak se vám podaří vše stih-
nout – vždyť Vánoce jsou za dveřmi a vy ještě
nemáte skoro nic připraveno! Při odchodu
z bytu jste popadli pytel odpadků, a když jste
ho házeli do popelnice, možná jste se ušklíbli
nad špinavým a páchnoucím mužem či ženou
přehrabující se ve vedlejší popelnici. Možná jste
mu dokonce věnovali peprnou poznámku…

Nechci moralizovat, u většiny lidí prostě
bezdomovci vyvolávají nepříjemné pocity
a těžko se tomu lze divit. A přece: nebýt Miro-
slava Szamszelyho, muže, který dlouhá léta
neznal nic jiného než špinavou ulici, kanály,
zimu a věčný hlad, malý Čtvrtek, odsouzený
vlastními rodiči ke kruté smrti mezi odpadky,
by dnes nežil.
Je těžké popsat pocity, které mne ovládly při

setkání s tímto mužem: byl to především velmi
nezvyklý, zato neuvěřitelně silný pocit setkání
s opravdovostí a lidskostí v její prapůvodní, čiré
a nezdeformované podobě. Muž, který na světě
nemá nic než svoje trápení, si navzdory tomu
dokázal uchovat až krystalickou vnitřní čistotu,
ušlechtilost, pokoru a hlubokou mravnost. Bylo
to něco jako setkání s bytostí z jiného světa. Rád
bych panu Miroslavu Szamszelymu i touto ces-
tou poděkoval za záchranu života maličkého
dítěte. Nejsem si totiž jist, že my, členové tzv.
většinové společnosti, kteří se nad těmi nejubo-
žejšími z nejubožejších tak rádi, a tak často
ušklíbáme, máme skutečně být na co pyšní... ◗

Jiří Janeček,
radní MČ Praha 11

a radní hlavního města Prahy

Vážení a milí spoluobčané,

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

Pavilon B1. FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Přehled gymnázií, středních škol,
vyšších odborných škol a vysokých škol na JM

Gymnázium Budějovická
detašované pracoviště
Pošepného nám. 2022
tel.: 261 260 094,
detaš. prac. 267 910 894
ředitel: PaedDr. Zdeňka Bednářová
e-mail: info@gybu.cz
www adresa: www.gybu.cz
zřizovatel: Hl. m. Praha

Gymnázium Opatov
Konstantinova 1500
tel.: 272 941 932
ředitel: RNDr. Jan Peřina
e-mail: mailbox@gymnazium-opatov.cz
wwwadresa:www.gymnazium-opatov.cz
zřizovatel: Hl. m. Praha

Gymnasium Jižní Město
Tererova 2135/1
tel.: 267 914 553
ředitel:Mgr. Miroslav Hřebecký
e-mail: gjm@gjm.cz
www adresa: www.gjm.cz
zřizovatel: Gymnasium Jižní Město, s. r. o.

Základní škola a střední
škola waldorfská
(dříve Svobodná spec. škola
J. A. Komenského)
Křejpského 1501
tel.: 272 930 617, 272 915 619
ředitel:Mgr. Magdalena Spáčilová
e-mail: sssjak@volny.cz
www adresa: www.sssjak.cz
zřizovatel: Hl. m. Praha

Střední škola – waldorfské
lyceum
Křejpského 1501
tel.: 272 770 378
ředitel: Ing. Ivan Smolka
e-mail: lyceum@wspj.cz

www adresa: www.wspj.cz
zřizovatel: hl. m. Praha

Střední škola Podnikatelská
akademie, s. r. o.
K Milíčovu 674
tel.: 272 940 932
ředitel:Mgr. Vlasta Zahradníková
e-mail: skola@podnikakademie.cz
www adresa: www.podnikakademie.cz
zřizovatel: doc. Ing. J. Zahradník, CSc.

Střední škola multimediální
a propagační tvorby, s. r. o.
Stříbrského 2139
tel.: 267 915 120
ředitel: Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.
e-mail: info@eduso.cz
www adresa: www.eduso.cz
zřizovatel: Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

MICHAEL, střední škola
reklamní tvorby
Machkova 1646
tel.: 267 910 638
ředitel: Ing. Monika Hrubešová
e-mail: info@skolamichael.cz
www adresa: www.skolamichael.cz
zřizovatel:Michael Art School, spol. s r. o.

Střední škola managementu
a služeb, s. r. o.
Schulhoffova 844
tel.: 272 099 611
ředitel: Ing. Tamara Krčmářová
e-mail: sousos@sousos.cz
www adresa: www.sousos.cz
zřizovatel: RNDr. J. Krčmář,
Ing. T. Krčmářová

Střední škola zahradnická,
s. r. o.
Jírovcovo nám. 1782

tel.: 267 910 144
ředitel: Mgr. Milena Harantová
e-mail: zahrad.skola@volny.cz
www adresa: www.zahradnickaskola.cz
zřizovatel: Ing. M. Voigts

CEDUK – Soukromá vyšší
odborná škola, spol. s r. o.
Donovalská 1684
tel.: 272 927 810
ředitel: Ing. Vladislava Musilová
e-mail: ceduk-svos@volny.cz
www adresa: www.ceduk-svos.cz
zřizovatel: M. Sommerová

Soukromá vyšší odborná
škola umění a reklamy, s. r. o.
Pošepného nám. 2022
tel.: 272 921 332, 732 773 905,
731 503 959
ředitel:Mgr. Andrea Čapková
e-mail: info@orangefaktory.cz
www adresa: www.orangefaktory.cz
zřizovatel:Mgr. A. Čapková

Pražská vysoká škola
psychosociálních studií
Hekrova 805
tel.: 267 913 634
rektor: PhDr. Jiří Růžička, Ph. D.
e-mail: viap@viap.cz
www adresa: www.viap.cz
zřizovatel: PVŠPS. s. r. o.

Vysoká škola aplikovaného
práva
Chomutovická 1443
tel.: 272 931 435, 272 931 446 (i fax)
rektor: doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.
e-mail: info@vsap.cz
www adresa: www.vsap.cz
zřizovatel: prof. JUDr. Ing. J. Večeř, CSc.

(Aktualizováno: 17. 12. 2007)

Jako každoročně přichází období, kdy se
podávají přihlášky na střední školy, a proto

vám přinášíme prostřednictvím časopisu Klíč
informaci s přehledem nabídky středního, vyš-
šího odborného a vysokého školství na území
městské části Praha 11 (přehled je též možno
nalézt na webových stránkách naší městské
části – www.praha11.cz).
Systém přihlašování je vícekolový: v prvním

kole přijímacího řízení se lze ucházet pouze
o jednu školu. První kolo přijímacích zkoušek
(pokud jsou vyhlášeny) na veřejné střední školy

se koná v pondělí 21. dubna 2008. V případě
neúspěchu se žák může účastnit dalších kol při-
jímacích řízení, která budou vyhlašovat ředitelé
škol, u nichž nebyl naplněn předpokládaný stav
žáků v prvním kole. Upozorňujeme, že do dru-
hého a dalších kol přijímacího řízení lze podat
libovolný počet přihlášek. Také počet kol přijí-
macích řízení na středních školách do zahájení
školního roku není omezen.
Kdy a kam odevzdat přihlášky na střední

školy v naší metropoli, jaké studijní obory jed-
notlivé školy nabízejí, jaké jsou jejich kapacitní

možnosti, tj. kolik tříd se otevírá a kolik při-
jmou žáků, nebo které SŠ vyhlásí další přijíma-
cí kola atd., to jsou nejčastější dotazy rodičů
i jejich potomků, kteří chtějí studovat na někte-
ré z pražských středních škol. Odpovědi na tyto
otázky můžete od února 2008 získat přímo
na internetové adrese pražského školství
http://skoly.praha.eu/. Další informace lze
nalézt na webových stránkách www.msmt.cz,
www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.stredniskoly.cz.

Ivana Guthová,
odbor školství a kultury
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Televizní týdeník Aktuál z Prahy 11 má
premiéru vždy v pondělí ve vysílání

Metropol TV. Zhlédnout jej ovšem můžete
v podstatě kdykoliv: po celý týden je pořad
reprízován ve dvouhodinovém intervalu.
Zatím bohužel nemohou zdaleka všichni

obyvatelé Prahy 11 naladit Metropol TV ve
svých domovních rozvodech vysílání. Proto je

zde ještě další možnost: na internetové adrese
můžete sledovat živé vysílání této televize – tzv.
stream. 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 které reportáže se můžete těšit na
Aktuálu ve druhé polovině ledna?

● Udílení čestných občanství a Cen Prahy 11
● Rozhovor s oceněnou osobností arch. La-
sovským a potomkem Maxe Švabinského

● Zápisy do ZŠ
● Informace o přijímacích zkouškách na
střední školy na Jižním Městě

● Hasiči v Praze 11
● O městské policii

Do nového
roku…
Zástupce starosty
Jan Meixner (ODS)
komentuje

Novoroční předsevzetí patří k začátku kaž-
dého roku jako k velbloudům hrby. Na

rozdíl od velbloudích hrbů se ale většina našich
předsevzetí nenaplní.
K těm klasickým patří hubnutí a konec kou-

ření, což přináší kombinaci vskutku třaskavou.
Vím, o čem mluvím, mám to vyzkoušené.
Nedostatek nikotinu žene člověka k ledničce,
ale touha po snížení konfekční velikosti alespoň
o jedno číslo velí: Nežrat! Adrenalin stoupá
a stoupá, a chuť na cigaretu, násobená hladem,
roste a roste. Ve snaze dokázat pevnost své vůle
navštěvujeme „fitka“, kde se nás ujímají osvale-
ní a vysolárkovaní osobní trenéři. Od první
minuty nás přesvědčují, že není problém vypa-
dat jako oni. Mají pravdu, jen zapomínají
dodat, že bychom jako oni museli začít před
deseti nebo dvaceti lety. Počet jejich tréninko-
vých hodin a množství našich obžerství hovoří
jasně. Posledním a spíš zoufalým pokusem je
nákup šatstva o číslo menšího, a jeho umístění
na strategické místo. Ideální jsou dveře lednič-
ky.
Tohle všechno jakž takž funguje do chvíle,

než usoudíme, že nám jedna jediná vykouřená
cigaretka nemůže ublížit a že krátké, jednorázo-
vé přerušení diety druhý den doženeme.
Od té chvíle jsou z nás opět kuřáci s nadvá-

hou.
Význam novoročních předsevzetí je totiž

hlavně v tom, že nám umožňuje věnovat se až
do konce roku všem možným nezřízenostem,
protože po novém roce na sobě začneme
„makat“.
Jste-li právě v této chvíli v zajetí jakéhokoli

předsevzetí, vydržte co nejdéle. Jsem v tom
s vámi. ◗

Zábava v Centrálním parku
Novinkou a pro děti i rodiče určitě příjemnou

zprávou je výstavba nového dětského hřiště
v Centrálním parku nedaleko základní školy
Křejpského. Autorem projektu dokončovaného
hřiště je architekt Zdeněk Sendler, mimo jiné
tvůrce projektu celého Centrálního parku. Zají-
mavé herní prvky a systém skluzavek, to je jen
část vybavenosti, kterou budou moci v tomto

roce využívatmenší děti. Výraznou a neobvyklou
dominantou bude zastřešené pískoviště, jež
dětem poskytne azyl při nepříznivém počasí.
Hřiště je určeno pro věkovou skupinu dětí

přibližně od tří do deseti let. Pro ty větší dá
městská část vybudovat hřiště nedaleko stanice
metra Opatov. ◗

Dana Foučková

Již brzy si zde budou moci děti dosytosti zařádit. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Televizní Aktuál v lednu na

Nový přírůstek.
Pár dnů před vánoční-
mi svátky přibylo ke
stádu chovanému na
milíčovském statku na
okraji Jižního Města
jehňátko. Dnes je už
nebojácné, následuje
svoji ovčí maminku
a zvědavě hledí na svět.
Pro rodiče s dětmi
a milovníky zvířat je
statek nabídkou na hez-
kou procházku.

Vážení čtenáři, distribuci zpravodaje Klíč na
území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p.
Pokud jste Klíč do 15. ledna nedostali do schránek,
nebo byl pohozen na zemi, napište nám prosím do
redakce klic@p11.mepnet.cz a uveďte ulici a číslo
popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku
800 104 300.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Bude studený a hladký, má zuby, nekousne
mě? Podobné myšlenky se určitě honily

hlavou všem prvňáčkům, kteří přišli v prosinci
do Domu dětí a mládeže.
Právě tady byl pro ně připraven ekologický

program, jeden z těch , které fungují od loňské-
ho podzimu, kdy započala spolupráce mezi naší
městskou částí a zoo v pražské Troji. Již na pod-
zim ji navštívili předškoláci ze všech mateř-
ských škol v Praze 11 a prožili v ní zajímavý
a poučný půlden.
„Aby tento projekt nebyl jednostranný

a děti nejezdily za zvířaty stále jen do zoologic-
ké zahrady, rozhodli jsme se pořadí obrátit.

Odborník z pražské zoo tentokrát přijel za prv-
ňáčky do DDM v Šalounově ulici. Ekologický
interaktivní program byl opět zaměřen na to,
aby se děti zbavily strachu z některých zvířat.
Tak jako při předchozích setkáních to znovu
byl had, který v nich vzbuzuje bázeň,“ řekla
zástupkyně starosty Eva Štampachová.
Děti měly spoustu otázek, všechny se pak

chtěly hada dotknout, ale ty odvážnější si
dokonce zkusily, jaké to je mít ho kolem krku.
Během odpoledního programu se v DDM
v Šalounově ulici vystřídalo přibližně 350 prv-
ňáčků ze školních družin.
S podobnými akcemi pro jihoměstské děti

se i letos nadále počítá. ◗
Dana Foučková

Nebojácná malá slečna.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Nadšení a spousta
otázek prvňáčků.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Nezapomenutelná škola v přírodě
Ozdravným pobytům pro všechny jiho-

městské děti dáváme prostor i v druhém
lednovém čísle a dělíme se se čtenáři o dojmy
žáků základní školy Květnového vítězství 1550.
Děti ze šestých až devátých tříd strávily

týden v hotelu Fontána u osady Hrdoňov neda-
leko Lipna v listopadu 2007.
Společně s mladými instruktory podnikaly

skvělé výlety, užily si spoustu zábavy, nadchl je
Český Krumlov a jeho historické centrum, nav-
štívily muzeum voskových figurín, a mohli
bychom ještě pokračovat. Pro všechny to byl
týden plný překvapení, legrace a zážitků, na
které se jen tak nezapomíná. ◗

A. Skřivanová,
třídní učitelka, a žáci 9. C

Žáci základní školy na společném výletě.
FOTO: ARCHIV

Děti si sáhly na hada
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Na návštěvě u chodovských hasičů
Málokdo asi ví, že hasičská stanice Chodov,

která leží mezi ulicemi Türkovou a Květ-
nového vítězství, je třetí nejmladší stanicí
v Praze. Její vznik se datuje mezi lety
1978–1985 a jde o poslední stanici vystavěnou
před rokem 1989. Po tomto roce vznikla již
pouze stanice Smíchov (2001) a Radotín
(2006). Dispoziční řešení celého areálu splňuje
požadavky na nepřetržitý třísměnný provoz.
Hlavní část přízemí tvoří pohotovostní hala
(garáž), kde parkují hasičská vozidla. Do haly
vedou dva hasičské skluzy z patra, samozřej-
mostí jsou sklady výzbroje a montážní boxy.
Jádro stanice tvoří dispečink, který je umístěn
v půlkruhovém přístavku. V patře jsou míst-
nosti pro příslušníky stanice, kteří jsou ve služ-
bě. Najdou se zde ložnice mužstva, pracovny
a šatny velitelů, ale také učebny, posilovny
a další pomocné místnosti, podobně jako v pří-
zemí. My jsme měli možnost popovídat si
s velitelem stanice Jiřím Knapem, a dozvědět se
zajímavosti z hasičské praxe.

Naše čtenáře by určitě zajímalo, kolik
hasičů pracuje na této stanici.
V současné době zde slouží šedesát přísluš-

níků rozdělených do tří směn, ty pak pracují
v režimu 24 hodin práce a 48 hodin volno.
Každý den je dvacet kolegů rozděleno do dvou
družstev a ta jsou připravena zasáhnout kdeko-
liv na území našeho hasebního obvodu.

Můžete nám nastínit jeho velikost?
Jistě, zasahuje do 12 území městských částí,

které se nacházejí na jihozápadní straně Prahy,
jmenujme například Prahu 11, Šeberov, Kun-
ratice, Kralovice, Petrovice aj. (celkem je jich na
území hlavného města 57). Zajímavostí je, že
středem našeho hasebního obvodu prochází
dálnice D1.

Právě jsme na startu nového roku. Stalo
se loni něco opravdu výjimečného?
Naštěstí mohu říci, že z našeho pohledu to

byl standardní rok, nevybočil z dlouholetého

průměru. I když z toho laického se mohlo zdát
mnoho zásahů dramatických.

Usnadňují a pomáhají, nebo spíše ztěžují
a překážejí občané ve vaši práci?
Tady bych se rád zmínil o dvou věcech. Jak

víme, lidé mají ve své psychice nějak zakódová-
no, že s oblibou sledují neštěstí jiných, a právě
v těchto situacích se sami často vystavují riziku,
které si neuvědomují. Druhou věcí, která mě
trápí, je parkování aut. Chtěl bych touto cestou
apelovat na občany, aby při parkování stavěli
svá auta tak, aby zůstal zachován prostor pro
naši rozměrnou techniku. Jednou můžeme jet
třeba právě k nim.

Co statistika zásahů? Mohl byste se ještě
vrátit k loňskému roku?
V roce 2007 narostl počet zásahů zhruba

o deset procent, časté byly výjezdy k dopravním

nehodám, k požárům, ale měli jsme i mnoho
výjezdů k úniku chemických látek.

Poslední otázka: co byste chtěli v letošním
roce zlepšit a co by vám měl rok 2008 při-
nést?
S technikou větší problémy nemáme a daří

se nám ji pravidelně obnovovat. Úspěšně spo-
lupracujeme s oddělením krizového řízení naší
městské části a na projektu Bezpečné Jižní
Město. Jsme rádi, že můžeme předávat naše
zkušenosti dětem, a to nejen přímo ve školách,
ale například při Dni dětí nebo na exkurzích na
naší stanici. Loni se nám podařilo s naší prací
seznámit přes 4 000 dětí i dospělých.
Na závěr bych rád poděkoval vedení naší

městské části za podporu, jíž se nám dostává,
a pozval naše občany na den otevřených dveří,
který se bude konat 1. března a 1. června. ◗

Dana Foučková

Největší vozidlo ve výbavě chodovských hasičů je 30metrový žebřík. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Sympatický velitel chodovských hasičů
Jiří Knap. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Nevěřili jsme co všechno skrývá zásahové vozidlo. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Obyvatelé domu v Jažlovické ulici, v jehož
přízemí provozoval soukromý podnikatel

obchod s potravinami, ale i lidé z blízkého okolí
byli ještě nedávno rozděleni na dva tábory. Na
schůzce 13. prosince 2007, kterou inicioval
úřad městské části, názory a postoje obou stran
vyslechl zástupce starosty Luděk Zítka. Před-
mětem sporu byla další existence obchodu
v Jažlovické ulici.
Jedna část občanů si stěžovala na dlouhodo-

bý problém s některými nezodpovědnými
zákazníky zmiňovaného obchodu. Ti totiž
zakoupené alkoholické nápoje konzumovali na
volném prostranství před obchodem, přičemž
způsobovali hluk, rušili obyvatele přilehlých
domů a znečišťovali okolí.
Druhá skupina občanů naopak argumento-

vala, že zrušení obchodu s potravinami by pod-

statně zhoršilo tamní občanskou vybavenost.
Proto úřad městské části inicioval schůzku, na
níž by všechny názory, postoje a návrhy mohly
být vysloveny. Ty pak společně se zjištěnými
skutečnostmi posloužily jako podklad při roz-
hodování o další existenci obchodu.
Nájemní smlouva vlastníků dotyčného

obchodu končila 31. prosince 2007. Vedení
radnice po úvaze nedoporučilo vzít zpět výpo-
věď z nájmu, čímž prodejna koncem roku
ukončila svůj provoz. Důvodem nebyla jen sku-
tečnost, že podnikatel učinil jen minimální
opatření, jež by přispěla k vyřešení problémů.
Městská část totiž na rok 2008 plánuje regene-
raci domů v Jažlovické ulici, při níž budou
nebytové prostory sloužit jako zázemí stavby
a omezí se tak jejich funkčnost. ◗

Daniel Potocký

Couvání ruší klid
Problematika vjezdu autobusů zajíždějících

k hotelu Opatov do ulice U Chodovského
hřbitova je bohužel stále aktuální. Jejich provoz
ruší nepříjemnými zvuky v nočních hodinách,
a to nejvíce především při couvání. Vedení
hotelu se snaží situaci řešit
a požádalo o spolupráci
městskou část, odbor
životního prostředí,
a městskou policii. Připra-
vuje se koncepce, která by
nepříjemné situace týkají-
cí se občanů žijících v bez-
prostřední blízkosti hotelu
měla vyřešit. Generální
ředitel hotelu Vladimír
Steiner k tomuto problé-
mu řekl: „Maximálně se
snažíme, aby se tato situa-
ce zlepšila a aby byli obča-
né žijící v blízkosti hotelu
tímto problémem co
nejméně zatěžováni.“ ◗

Dana Foučková

Spor o obchod v Jažlovické ulici

Debata při prosincové schůzce byla chvílemi velmi vzrušená. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Vloupání se nekonalo. Operač-
nímu středisku městské policie bylo 3. pro-
since oznámeno, že v Kazimírově ulici je
v panelovém domě otevřený byt. Po příjez-
du na místo hlídka zjistila, že se nejednalo
o násilné vniknutí, ale o nedbalé zabouchnu-
tí a poté uzamčení dveří. Hlídka městské
policie kontaktovala majitele bytu a upozor-
nila ho, aby řádně zabezpečil svůj majetek.
Do jeho příjezdu byt strážníci zajistili.

Vandalové v metru. Po oznámení
všímavého občana zadržel strážník MP
14. prosince ve večerních hodinách dva mla-
díky, kteří barevnými spreji v metru poško-
zovali interiér na vagonu soupravy. Jelikož
zde vzniklo důvodné podezření ze spáchání
trestného činu, byli oba vandalové po zadr-
žení strážníkem předáni k dalšímu šetření na
Policii ČR.

Alkohol za volantem. V časných
ranních hodinách 7. prosince hlídka spatři-
la vozidlo pohybující se po vozovce od kraj-
nice ke krajnici. Řidič zjevně ohrožoval
bezpečnost nejen svou, ale i ostatních řidičů,
proto ho strážníci zastavili. Během kontroly
zjistili, že řidič je silně posílen alkoholický-
mi nápoji a nedokáže srozumitelně artikulo-
vat. Navíc odmítl vyšetření na přítomnost
alkoholu v krvi, a hlídka ho proto pro pode-
zření ze spáchání trestného činu předala
k dalšímu šetření na Policii ČR.

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE

Hotel Opatov.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

POZVÁNKA NA PLES
Starostové Prahy 11 a Prahy 10,

Mgr. Dalibor Mlejnský a Mgr. Vladislav Lipovský
si vás dovolují pozvat

na společný ples městských částí,
který se uskuteční v sobotu 16. února 2008
od 19 hodin v Obecním domě v Praze 1.

Vstupenky budou v prodeji nejpozději od
28. ledna 2008 v informačních kancelářích

Městské části Praha 11.
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OPTIKA H & P
❐ zhotovení brýlí za hotové i na lékařský předpis
❐ opravy brýlí
❐ veškeré optické služby za výhodné ceny pro zákazníky

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

Praha 4, tel.: 267 915 916

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

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

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

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

vzorková prodejna:
Kosmická 747, Praha 4-Háje

Otevřeno: Po–Pá 10–19 hod.
www.amonit.cz, tel.: 777 888 874

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

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)

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

BY TOVÁ JÁD RA
s p e c i a l i s t é n a J i ž n í M ě s t o

kompletní práce, materiál, revize

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

JEN U NÁS
ZDARMA

projekt + vyřízení stavebního
ohlášení v ceně 7 000 Kč

KOSMETICKÉ STUDIO Beauty
✸ komplexní péče o pleť
✸ odstranění červených žilek
✸ depilace, poradenství
✸ prodlužování řas
✸ prodej kosmetiky

tel.: 723 962 473
271 911 594

Praha 11-Chodov
Nechvílova 1824

ZAJ IŠŤU J EME VŠE

235 300 220, 739 034 488,
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CHODOVEC

Vymezení území a charakteristika stavu
Jedná se o malou enklávu obytných panelových domů v prostoru

mezi Spořilovem a Chodovem čítající 586 bytů na území o rozloze 8,56
ha. Řešené území zahrnuje pouze zástavbu při ulicích Klapálkova
a Čenetická, omezenou z jihu ulicemi Blažimská a Keblovská. Funkčně
je území orientováno spíše na Spořilov, prostorově jej od Spořilova oddě-
luje mělké údolí. Zástavba celku je rozložena na severním svahu mírné-
ho návrší.
Předností celku, jež je spíše volným seskupením objektů, je menší

měřítko zástavby, než jak je tomu u většiny ostatních celků, a perspek-
tivně i kontakt s plochami parkového a sportovního charakteru s propo-
jením až do přírodního parku Hostivař-Záběhlice. Nevýhodou je
naopak jeho určitá odtrženost od širšího spektra vybavenosti a dopravy.
Důležitou otázkou je forma a dopravní obsluha obytné zástavby na roz-
vojových plochách v těsném sousedství celku, a to jak na území Prahy
11, tak za hranicí jejího katastru.

Studie regenerace Jižního Města – díl 14.

Ortofotomapa – Chodovec.

Klapálkova ulice. Sportovní hřiště – Čenětická.

Archivy. Dětské hřiště – Klapálkova.

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 Odbor územního rozvoje

V minulém čísle jste se měli možnost seznámit s lokalitou JM I - Chodov sever, v tomto čísle Vám představíme nejse-
vernější část Jižního Města - lokalitu Chodovec.

Nároží ulice Klapálkovy a Blažimské – příklad úpravy veřejné-
ho prostranství a uličního prostoru.

Čenětická ulice a okolí – příklad úpravy uličního prostoru, parku
a malých poloveřejných prostorů přilehlých bytových domů.

Izometrie.

Koncept regulace
Regulace respektuje stávající volnou strukturu s důrazem na maximál-

ní doplnění vysoké zeleně podél komunikací a keřové zeleně v závěru díl-
čích otevřených prostorů. Četnější vysoká zeleň je zde žádoucí především
proto, aby plnila funkci větrolamů, a keřová zeleň pro rozčlenění území
a vytvoření intimnějších prostorů. Dále je důležité vybudovat zřetelněj-
ší, pohodlnější a bezpečnější pěší spojení se zástavbou Spořilova.
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BYDLENÍ

■ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE I VÝMĚN BYTŮ A DOMŮ.
Dlouhodobá specializace na JižníMěsto, Praha 4, 10. Právní servis zajiš-
těn. RK Ing. Hloušek, Praha 4-JM. 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 MENŠÍ BYT V PRAZE 4. Optimálně 2+kk, možno i 1+1
(kk)., plocha 30 až 45 m2, raději ne přízemí, poslední patro nevadí.
Mobil: 607 686 460.

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

■ SHÁNÍME KE KOUPI BYT 3+KK/L AŽ 3+1/L na Jižním Městě.
Máme zájem pouze o osobní nebo družstevní vlastnictví. Nebo vymě-
níme za dr. 2+kk také na JM + nabízíme doplatek. T.: 732 800 431.

■ PRODÁME BYT 3+1/L NA SÍDLIŠTI JIŽNÍ MĚSTO I. Celková
plocha 78 m2, osobní vlastnictví – možnost hypotéky. Bližší informa-
ce na tel.: 604 889 362.

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

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

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

■ 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

■ ÚČETNICTVÍ – ZPRACUJI KOMPLETNÍ ÚČETNICTVÍmenší
firmě do 10 zaměstnanců, nebo samostatně mzdy na ŽL. Tel.: 603 809
761, 222 984 662.

■ DAŇOVÝ PORADCE NABÍZÍ ODKLADY DANÍ, daňová přizná-
ní, poradenství (i e-mailem), účetnictví, spol. zdaň. manželů, nemovi-
tosti. Tel.: 608 066 088, e-mail: praha@mareda.cz

■ SLUŽBY ADVOKÁTA – SMLOUVY A DOHODY, majetkové
spory, exekuce, převody bytů a další. JUDr. Břetislav Kunc, telefon:
602 190 800.

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.

■ 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.

■ VÝUKA ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ (od 15 let), pololetí 3900
Kč, Mgr. Kolářová, U Zeleného ptáka 1160, bus 177, 122, 114,
www.js-van.cz, tel. info: dopoledne 244 912 101.

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

CENY INZERCE:
Celá strana . . . . . . . . . . (180 x 254 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 Kč
1/2 strany . . . . . . . . . . (180 x 122 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kč
1/4 strany . . . . . . . . . . (180 x 60 mm, 88 x 122 mm) . . . . . . 9 000 Kč
1/8 strany . . . . . . . . . . (88 x 60 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Kč
1/16 strany . . . . . . . . . . (88 x 30 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 460 Kč
1/16 strany* . . . . . . . . . (88 x 30 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 Kč
Upoutávka na titulní straně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena dohodou

Drobná inzerce řádková
do 3 řádek . . . . . . . . . . 350 Kč 4–6 řádek . . . . . . . . . . . 976 Kč

Slevy: Poskytují se výhradně po vzájemné dohodě
od 3 % do 15 % ze základu ceny inzerátu.
Agenturní provize 10–15 %.
(Slevy se netýkají řádkové inzerce.)

Příplatky: poslední strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 25 %
strana č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 20 %

Storno poplatky: po uzávěrce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -100 %
v den uzávěrky a tři dny předem: . . . . . . . . . . . -50 %
čtyři dny a více před uzávěrkou: . . . . . . . . . . . . -20 %

Vzhledem k vysokému počtu zájemců rozhoduje časové pořadí
objednávek. Za obsahovou stránku inzerátů ručí inzerent.

* Klubová cena platí pro dlouholeté inzerenty,
kteří v předchozích zpravodajích inzerovali pouze
v černobílém provedení.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH (19 %).
Firma Siréna je plátcem DPH.
Uzávěrka inzerce 1. a 15. den v měsíci.

Inzerci přijímá: SIRÉNA, spol. s r. o., Jihlavská 70/828,
140 00 Praha 4
tel.: 261 263 137, tel./fax: 261 263 138
e-mail: inzerce@sirena.cz
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O krvavém dubu

V Křeslicích žil kdysi krejčík, prý učiněná
sušinka. Přesto stanul se šavlí v ruce proti

mistru ostrého meče z Kunratic, a ten sušinka
způsobil mistrovi smrt. Vypravěč pověstí Václav
Cibula sděluje, že k tomu došlo kvůli dívce jmé-
nemMarjánka. Ona a mistr „ostré jehličky“ byli
sourozenci, od dětství sirotci, a krejčí se stal ses-
třiným ochráncem. Ta si v sousedství našla milé-
ho, Matěj se jmenoval, ale musel na vojnu a prý
v ní padl. Do dívky se mezitím zakoukal bývalý
kunratický mistr ostrého meče Zdiba, známý
pruďas. Nedal, až se stala jeho ženou a odešla
s ním do Kunratic. Brzy se ale projevil jako hru-
bec. Ke všemu se ještě z vojny do Křeslic vrátil
někdejší dívčin milý, nepadl, jak se povídalo.
Mladá žena od Zdiby zanedlouho utekla domů.
Mistrem ostrého meče býval nazýván kat. Podle

pokynů soudců popravoval a mučil provinilce,
ale byl také povinen z panských a obecních stád
odklízet mršiny. Kunratické panství kata nemě-
lo, označoval se tak ras, anebo – poněkud důstoj-
něji – hrobník. Mladou ženu si dlouho
neudržel. Navíc mu krejčík ještě přišel vyčítat
a požadoval po Zdibovi, aby mu vrátil pár koní,
které mu kdysi půjčil. Protože krejčík věděl, že je
mnohem slabší, měl s sebou starou šavli. Ras ho
přesto zbil a vyhodil. Později si to ale ještě roz-
myslel a hnal se za ním s holí. Poslední rvačka se
strhla u osamělého dubu na cestě mezi obcemi.
Zdiba se při ní nešťastnou náhodou sám nabodl
na šavli. Listy dubu pak prý dostaly barvu krve.
Krejčíka soud osvobodil, Matěj a Marjánka

se udobřili, ale dubu zůstaly červené listy. Bylo
tomu tak opravdu? ◗

(Pokračování)
Jiří Bartoň

Všichni rodiče a příznivci moderní gymna-
stiky si mohli konec loňského roku zpří-

jemnit každoročním exhibičním vystoupením,
které pořádala TJ JM Chodov. Velká přehlídka
gymnastiky se konala ve čtvrtek 20. prosince
2007 v tamní hale. Představily se zde všechny

gymnastky Sportovního centra mládeže v růz-
ných sportovních disciplínách a sestavy před-
vedly také vybrané závodnice z oddílu
moderní gymnastiky při TJ JM Chodov
Praha. ◗

Dana Foučková

Zimní tábor
s Koltem
Občanské sdružení Kolt pořádá již tradičně

zimní dětský tábor v Krkonoších pro
všechny kluky a holky ve věku od šesti do pat-
nácti let.
Děti se mohou těšit na lyžování na Portáš-

kách, na bobování a spoustu legrace na sněhu,
na den v bazénu a mnoho dalších zajímavých
věcí. Připravena bude také řada her, venku
i uvnitř, a diskotéka. Ubytování umožňuje bez-
problémový přístup k několika vlekům, včetně
lanovky na Portášky. Tábor je určen všem
dětem bez ohledu na lyžařské schopnosti, vítá-
ni jsou i nelyžaři.
O děti se postarají zkušení vedoucí, kteří

společně pořádají zimní i letní dětské tábory již
od roku 1993. Samozřejmostí jsou zkušený
zdravotník a kuchařka. ◗

Kontakt: Lukáš Bezděk, tel. 604 604 604,
email lukmen@kolt.cz; více na www.kolt.cz.

ZNAKOVÝ JAZYK V PEVNOSTI
Chcete se dorozumět s neslyšícími?

Chcete se naučit český znakový jazyk?
Pevnost – České centrum znakového jazyka,

o. s., nabízí
kurzy českého znakového jazyka od února
2008 a týdenní intenzivní kurzy českého

znakového jazyka – zima 2008

Více informací na www.pevnost.com,

tel./fax: 283 892 700, mobil: 728 58 68 57.

Tajnosti za humny (1)

Lesní tajemno. FOTO JIŘÍ BARTOŇ

Letošní sezona se vydařila. FOTO: ARCHIV

Exhibiční vystoupení moderní gymnastiky

FOTO: ARCHIV

Jubilejní svatby
Úřad městské části Prahy 11 se obrací na manželské

páry, které v roce 2008 oslaví 50, 60 a 65 let spo-
lečného života a mají trvalé bydliště na území naší měst-
ské části, s prosbou, aby tuto významnou rodinnou
událost oznámily písemně co nejdříve na adresu Úřad
městské části Prahy 11, odbor školství a kultury, Vidi-
mova 1324, 149 41 Praha 4 nebo telefonicky pí Heleně
Majchrákové na tel. 267 902 353, případně osobně
v kanceláři odboru, č. dveří 420.

Slavnostní obřady se budou po dohodě s občany
konat v obřadní síni Chodovské tvrze.
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INZERCE

✔ 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

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

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER,
bytů a nebytových prostor

■ obklady ■ dlažby ■ malování ■ štukování
■ plovoucí podlahy

■ sádrokartonářské a jiné zednické práce…
Informace na telefonu: 739 990 814
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NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
■ Zpracování daňových přiznání
■ Zastupování před správcem daně
■ Poradenství v daňových záležitostech
■ Mzdové účetnictví
■ Sociální a zdravotní pojištění

KREACE, s. r. o.
Jihlavská 70, Praha 4
tel.: 261 263 137
fax: 261 263 138
kreace@kreace.cz

Když v lednu (1. část tajenky), z polí, luk i zahrad (2. část tajenky).
Bude v roce 2008 platit tato lednová pranostika?
Vyluštění tajenky zasílejte do 21. ledna na adresu redakce Klíče, nebo
osobně zaneste do informační kanceláře městské části.
Pět vylosovaných odměníme knihou o Jižním Městě.
Řešení křížovky z čísla 15: Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasné
slunce, bude krásné počasí na ŽNĚ OBILNÉ, SENNĚ i OTAVOVÉ.

Mimořádně 30 výherců: Michal Čech, Věra Šimánková, Marie Blahuto-
vá, Oldřich Jirásek, Jiří Slavíček, Marta Baďurová, Josef Segeth, Eliška
Kubanová, Stanislav Tuček, Jiří Zindulka, Blanka Sovová, Václav Kovrzek,
Anna Jašková, Vlastimil Chmel, Lukáš Jašek, Alena Snopková, Josef Louč-
ka, Anna Hošková, Milena Kožová, Drahomíra Geistová, Irena Hánová,
Miloš Harsa, Eva Vokounová, Jan Horák, Rudolf Kotva, Josef Ličko,
Lubomír Bartoš, Margita Kopřivová, Jaroslav Kačírek, Pavel Kukačka,
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Pro koho je cvičení vhodné?
Pro ty ženy, které nechtějí nebo
nemohou navštěvovat běžná tělo-
výchovná zařízení a současně si
chtějí zlepšit tělesnou kondici.
Doporučuje se pro ženy s bolestmi
v zádech, u kterých zejména posilu-
jeme zádové a břišní svaly, a tím
celkově zlepšujeme držení těla.
Cvičení je též vhodné pro zlepšení
pohyblivosti kloubů, pro ženy po
porodu, astmatičky, nemocné
s poruchami krevního oběhu, kře-
čovými žílami a v neposlední řadě
pro ženy, které mají potíže s nadvá-
hou.

Jak cvičení probíhá?
Na každém stole ležíte deset minut
a stoly cvičí za vás. Postupně pro-
cvičíte všechny svalové skupiny
a klouby, přitom se neunavíte ani
nezpotíte.

Jaké budete mít výsledky?
Pomocí těchto stolů výrazně zpevníte
a zeštíhlíte celou svou postavu. Po
každém ošetření budete pociťovat
nárůst své energie a současně si odpo-
činete a uvolníte se. V neposlední
řadě zlepšíte svůj celkový zdravotní
stav.

Co ještě poskytujeme?
Při příchodu do našeho studia
SLENDER LIFE zpracujeme vaši zdra-
votní kartu, provedeme měření celé
postavy (změření na deseti místech
a zvážení). Z těchto údajů zpracujeme
počítačovou analýzu vaší postavy. Po
deseti cvičebních hodinách provádí-
me nové měření a počítačovou analý-
zu postavy – obdržíte tedy doklad
o dosažených výsledcích. Vše v příjem-
ném a klidném prostředí a pod
dozorem odborně vyškoleného per-
sonálu.

Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech poháněných elektromotory Dále nabízíme:

■ CROSSOVÝ TRENAŽER
■ SOLÁRIUM SUNBOARD

■ KYSLÍKOVÁ TERAPIE

■ ROLLETIC
MASSAGE

Rolletic Massage je účinný masážní
stroj, který při pravidelném používá-
ní dokáže příznivě tvarovat postavu,
odstranit celulitidu a zmenšit objem
masírovaných partií (úbytek v cm).

Dále pomáhá:
– zpevňovat svaly a vypínat kůži
– odbourávat tukové polštářky
– podporovat prokrvování
– uvolňovat napětí svalů
– povzbuzovat látkovou výměnu
– tvarovat postavu

Otevřeno denně kromě
soboty a neděle

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

BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Najdete nás:
Anežky Malé 768/5

(vchod od Modré školy)
Praha 4-Jižní Město

Háje

Tel.: 261 263 137, fax: 261 263 138,
E-mail: inzerce@sirena.cz
Siréna, spol. s r. o., Jihlavská 70, Praha 4
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