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Rodiče s dětmi se letos 15. ledna poprvé vyda-
li v Praze 11 k zápisům do prvních tříd. Ve

dvanácti základních jihoměstských školách se po
roce opět naplno rozběhly zápisy, které trvaly až
do 23. ledna. Všem budoucím prvňáčkům při-
pravila městská část proto to letošní vykročení do
školních lavic příjemné překvapení. Staly se jím

žluté kufříky jejichž obsah skrýval mnoho zají-
mavých a praktických věcí, které kluci a holky
využijí nejen ve škole, ale hlavně ve svém volném
čase. Součástí každého kufříku byla volná rodin-
ná vstupenka do pražské zoologické zahrady
v Tróji. Tu mohou děti s rodiči využít kdykoli
během roku a navštívit slona Bimbo na jehož

chov přispěla městská část Praha 11 nemalou
finanční částkou. Klukům a holčičkám nabídl
kufřík další příjemná překvapení, například léta-
jící talíř, omalovánky, výtvarné pomůcky
a spousta dalších zajímavých věcí týkajících se
naší městské části. 

Pokračování na str. 2

“
Vychoval jsem sám nevím kolik studentů, kteří na mě 
dodnes vzpomínají a mají radost, když mě poznají ve vlaku

NAJDETE UVNITŘ ZPRAVODAJE  (str. 9)Erazim
KOHÁK
filozof, 
publicista 
a ekolog
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Žluté kufříky zpříjemnily 
letošní zápisy
Žluté kufříky zpříjemnily 
letošní zápisy

Pro budoucí prvňáčky byl kufřík milým překvapením. FOTO DANA FOUČKOVÁ
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Pokračování ze str. 1

V kufříku samozřejmě nechyběly hračky pro
děti. Jednou z nich bylo jimi tolik oblíbené fre-
esbe. Mimořádná akce, jakou byla tato, je mezi
městskými částmi zcela ojedinělá a po právu se
setkala s patřičným zájmem a odezvou nejen
z řad rodičů a dětí, ale také veřejnosti z jiných
městských částí. Jejím hlavním cílem bylo
namotivovat děti, aby se na svůj první a zásadní
krok v životě těšily a měly jej spojený
s příjemnými vzpomínkami. Na zhotovení
sedmiset kufříků se finančně podílela městská
část, která na každý vynaložila částku 140
korun. Partneři, které se podařilo sehnat, doda-

li zajímavé dárky a tak se díky Zoo
Praha, MHMP, městské policii, Mladé
Frontě a EPE konečná hodnota kufří-
ku vyšplhala až na pět set korun. Jak to
letos u zápisů vypadalo, se můžete
podívat s námi. My jsme navštívili
jednu z jihoměstských škol. V ZŠ
K Mi líčovu jsme strávili s bu doucími
prvňáčky a jejich rodiči příjemné
odpoledne a zblízka sledovali jejich
první krůčky ve škole, která se na
mnoho let stane jejich nedílnou sou-
částí. K bezprostřední a milé atmosfé-
ře zápisu přispěli i starší žáci školy. ◗

Dana Foučková

Koncem minulého roku vedení úřadu naší
městské části zadalo nezávislým odborní-

kům úkol shromáždit data a informace
o fungování úřadu a vypracovat komunikační
audit. Důvodem byla mimo jiné snaha zjistit,
jakým způsobem úřad jako instituce komuni-
kuje s občany, jak na ně působí prostředí úřed-
ních míst a v neposlední řadě zmapovat kvalitu
a rychlost práce zaměstnanců úřadu.
Komunikační audit měl odhalit nedostatky
a navrhnout řešení, poslouží však také jako
hodnotící materiál pro změny, které se za první
rok po volbách udály. 

Samotné šetření prováděli nezávislí auditoři,
jež navštěvovali jednotlivá úřední místa
a pracoviště za plného provozu. Hodnotili širo-
kou škálu položek, od vzhledu budov
a pracovišť, přes například bezbariérovou pří-
stupnost nebo dostupnost informací až po
vstřícnost a kompetentnost úředníků. Výsledky
většiny šetření vyzněly pro úřad městské části
i samotné zaměstnance příznivě, jako výrazný
nedostatek je hodnocena především roztříštěnost

jednotlivých odborů a úředních míst ve čtyřech
budovách v různých lokalitách Jižního Města.

Přes 90 procent auditorů bylo s prací
a vystupováním úředníků rozhodně či spíše
spokojeno. Úředníci podávali informace klien-
tům srozumitelně a jasně, vyjadřovali se spisov-
ně, byli aktivní, vstřícní a ochotní naslouchat
a konat. Auditoři nezaznamenali ani v jednom
případě, že by úředník vykonával i jinou čin-
nost a nevěnoval se zcela klientovi. Velice klad-
ně je hodnocen i telefonický kontakt s úřadem,
auditoři se v 73 procentech případů dovolali na
první pokus přímo na požadované pracoviště.
Kompetentní odpovědi na elektronická podání
prostřednictvím e-mailové komunikace audito-
ři v naprosté většině obdrželi do jednoho až
dvou dnů.

Také orientace v budovách úřadu městské
části, především v Ocelíkově a Vidimově ulici,
navigační systémy a značky jsou pozitivně vní-
mány. V 76 procentech případů auditoři nalez-
li hledané pracoviště či úřední místo do pěti
minut. Přes 80 procent auditorů pozitivně hod-

notí bezbariérové přístupy a možnost parkování
v blízkosti úřadu. Naopak, jak již bylo zmíněno,
přes 44 procent z nich spíše nebo rozhodně
negativně hodnotí vzhled budov a přes 36 pro-
cent i vnitřní prostory a vybavenost. Nejčastěji
byla zmiňována nevhodnost budovy pro úřední
služby, nemožnost vyřídit vše potřebné na jed-
nom místě, dále pak ponurý dojem z interiérů
nebo zastaralý nábytek a málo prostoru napří-
klad pro kočárky.

„Problém neexistence jedné vhodné budovy
pro radnici v Praze 11 je radou městské části
i vedením úřadu vnímán intenzivně, vždyť
záměr postavit novou radnici je obsažen
i v programovém prohlášení,“ říká starosta
Dalibor Mlejnský. Proto se pracuje na projektu
nové budovy úřadu, který by měl největší nedo-
statek vyplývající s komunikačního auditu
vyřešit. Všechny výsledky budou využity při
zlepšování práce úřadu i komunikace s občany,
a také pro zkvalitnění a rozšíření služeb, jež jim
zprostředkovává. ◗

Daniel Potocký

Jak úřad komunikuje s občany?

Děti našly uvnitř
kufříku spoustu
krásných dárků.
FOTO DANA FOUČKOVÁ

Bude se mi tady
líbit? O tom pře-
mýšlel nejeden
budoucí prvňá-
ček.

FOTO DANA FOUČKOVÁ

Žluté kufříky zpříjemnily letošní zápisy

U zápisu bylo rušno. Děti a první povídá-
ní s paní učitelkou ve třídě.

FOTO DANA FOUČKOVÁ

Milé uvítání u vchodu a první
školní dojmy. FOTO DANA FOUČKOVÁ
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● Pane starosto, vy jste politik, ale jak
známo, politiku do praxe uvádějí úřady
a instituce. Když na radnici koncem roku
2006 přicházela nová rada, bylo něco, co
jste chtěli na fungování úřadů v Praze 11
změnit či zlepšit?

Zastáváme názor, že úřad je služba, jež je
tu pro občany, kterou si ostatně platí z daní.
Proto jednou z prvních věcí, kterou jsme udě-
lali, bylo zřízení informační a protikorupční
linky. Také jsme si nechali zpracovat audit čin-
nosti úřadu i audit personální. Na základě
nich jsme přistoupili k výrazným změnám,
především na postech vedoucích odborů,
některé nadbytečné odbory jsme zrušili
a celkově jsme zefektivnili práci i agendu
úřadu městské části. Po personální stránce
také došlo k optimalizaci snížením počtu
zaměstnanců a všechny naše kroky měly vést
k jednodušší a účinnější komunikaci mezi
občany a úředníky. Že se nám to povedlo,
dokázal nezávislý komunikační audit, jehož

výsledky se nám nyní dostávají do rukou.
Z něj se dozvídáme, že například v rychlosti
vyřízení podnětů či žádostí občanů je Praha
11 na území hlavního města nejlepší.

Ke zkvalitnění služeb pro občany by jistě
přispěla i menší roztříštěnost úředních
míst. V programovém prohlášení rady je
vybudování nové radnice také zmíněno.
V jaké fázi je tento záměr nyní?

V současné době máme hotovou studii
proveditelnosti, díky níž víme, jak by měla
nová budova úřadu vypadat po stránce funkč-
nosti, vybavenosti, logistického a technického
zabezpečení. Jsou zatím v hrubých rysech
vykalkulovány i náklady a chceme také, aby
nová radnice stála v blízkosti některé stanice
metra. Předpokládám, že na začátku druhého
pololetí tohoto roku projekt předložíme na
zastupitelstvu. Po té se bude rozhodovat, zda
a kdy se začne projekt realizovat. Máme tu
totiž druhou významnou investiční akci a tou
je Vodní svět. Občany je velmi žádán a pro nás
je prioritní. Stejně jako u projektu radnice jde
o stamilionové částky a v polovině roku bude-
me mít rovněž pro něj hotovou studii včetně
předpokládaných nákladů. Tudíž se musíme
snažit obě tyto záležitosti vyvážit, to znamená
nastavit finanční toky tak, aby městská část
byla schopna vše zvládnout. Proto se budeme
v polovině roku rozhodovat jak dál, za sebe
mohu říci, že Vodní svět má prioritu.

Občanům na Jižním Městě může scházet
například i finanční úřad nebo úřad
práce. Je zde nějaká naděje, že by někte-
ré z těchto institucí své pobočky zřídily
i v Praze 11?

Co se týče úřadu práce, vše je v kompetenci
ministerstva práce a sociálních věcí. Byť mám
informace z magistrátu o jednáních ve věci
nové struktury úřadů práce a státní sociální
péče, myslím si, že v nejbližší době ke zlepše-
ní nedojde. Bohužel v této záležitosti městské
části sami nemohou nic dělat, spadá to pod
výkon státní správy. V případě finančního
úřadu, pokud mám správné informace, minis-
terstvo financí uvažuje, že by snad na Hájích
vybudovalo pro Jižní Město samostatný
finanční úřad. Opět ale městská část v této věci
nemůže nic konkrétního dělat, ovšem tyto
úvahy podporujeme a budeme nápomocni při
případné realizaci.

Jaký přínos pro práci radnice má
v dubnu minulého roku zřízená infor-
mační a protikorupční linka?

Obecně můžu říci, že informační
a protikorupční linka se velmi osvědčila. Od
počátku se každý měsíc navyšuje počet telefo-
nátů, oznámení, dotazů i podnětů, jde o počty
v tisících. To ukazuje, že linku občané vzali za
svou a pro nás je to další nástroj komunikace
s nimi. Podněty z této linky se okamžitě pro-
mítají do konání jednotlivých odborů, pro
zajímavost nejvíce jich směřuje na odbory
životního prostředí a správy majetku. Myslím,
že i občané zaznamenali, že vyřízení podnětů,
upozornění nebo stížností obdržených tímto
způsobem je záležitostí pouhých několika
dnů. Zde bych chtěl apelovat na občany, aby
bez jakéhokoliv ostychu využívali možností
této linky, a tím přispívali ke zlepšení života
na Jižním Městě. ◗

Daniel Potocký
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Téma 3

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

... A CO TAJEMNICE

Vedení Úřadu městské části Praha 11 se
v roce 2007 zaměřilo zejména na zefektiv-

nění činnosti úřadu, zkvalitnění služeb
a zavedení nové služby Czech Point.
V průběhu roku 2007 došlo ke zjednodušení
organizační struktury Úřadu městské části
Praha 11, a to za současného snížení počtu
pracovníků. Změny se týkaly odboru dopra-
vy, jehož činnost byla rozdělena mezi odbory
životního prostředí (silniční a správní úřad)
a správy majetku (údržba, čistota apod.),
a odborů informatiky, hospodářské správy
a personálního, které byly sloučeny do nově
vzniklého odboru kancelář tajemníka.
Celkově se počet zaměstnanců úřadu
v průběhu roku snížil o 11 na celkových 265
zaměstnanců.

S cílem zkvalitnit služby poskytované úřa-
dem byl v březnu 2007 spuštěn antikorupční

program s názvem Otevřený úřad, jehož sou-
částí bylo i zřízení pracoviště občanské porad-
kyně v Informačním centru Háje. Občanům
byla takto zpřístupněna možnost projednávat
své dotazy, náměty či stížnost prostřednictvím
nezávislého subjektu. Na občanskou pracovni-
ci Otevřeného úřadu se mohou občané obracet
osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Zcela novou službou, kterou poskytuje
ÚMČ Praha 11 od února 2007, je služba Czech
point, která poskytuje výpisy z obchodního
a živnostenského rejstříku, katastru nemovitos-
tí a nově i výpisy z trestního rejstříku. První pra-
coviště začalo pracovat v informační kanceláři
objektu Ocelíkova, druhé v Informačním cent-
ru Háje. V současné době se připravuje třetí pra-
coviště v objektu Vidimova. Vydávat ověřené
výpisy z informačního systému veřejné správy
může rovněž pracoviště živnostenského odboru. 

Aby vedení úřadu získalo ucelený přehled
o kvalitě služeb poskytovaných úřadem obča-
nům městské části Praha 11, zadalo v závěru
roku zpracování Komunikačního auditu. Cílem
auditu bylo zjistit, jak úřad komunikuje
s občany (úřad – osobní návštěva, email, tele-
fon), zmapovat slabé a silné stránky a navrhnout
opatření ke zlepšení komunikace s občany.
Závěrem komunikačního auditu Úřadu městské
části Praha 11 bylo zjištění, že zaměstnanci
úřadu fungují velice dobře, spokojeno nebo
spíše spokojeno s jednáním úředníků bylo 90 %
auditorů. Zaměstnanci úřadu městské části
Prahy 11 byli hodnoceni jako slušní, ochotní
i empatičtí. Problematické však bylo hodnocení
jednotlivých budov úřadu. Rozhodně spokoje-
no s budovami bylo pouze 15 % auditorů. ◗

Ing. Simona Klimakovská, 
tajemnice ÚMČ Praha 11

Jaké novinky do fungování úřadu městské části a do služeb, které občanům nabízí, přinesl první rok po volbách?
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Park v zimě. Sněhu
jsme si ani v lednu moc
neužili, bílý příkrov neskryl
pod závějemi parky
a zákoutí veřejných pro-
stranství. 
A tak se tu a tam, kde to
bylo potřeba, pracovalo na
parkových úpravách. Čisti-
ly se chodníky a kultivovaly
travnaté plochy. Třeba
v parčíku v blízkosti
Hrudičkovi ulice.

První krůčky. Přechod
z mateřské školy do základní je
pro kluky a holčičky prvním
zásadním krokem v  životě. Jejich
školní budoucnost je zatím prázd-
ná strana. Tak aby viděli, co hez-
kého se ve škole mohou naučit,
byly na mnoha místech u zápisu
vystaveny práce žáků.

Rekonstrukce v Petýrkově. Blok
domů Petýrkova 1949 – 1953 se zbavil lešení a jeho
nové barvy zazářily. I letos pokračuje rekonstrukce
těchto objektů, aby naši hendikepovaní spoluobča-
né mohli pobývat v příjemném prostředí.

Číslice. S Komunitním centrem Matky
Terezy přibyly v Jižním Městě další plastiky.
Zajímavě zpracované jsou i vcelku drobné čísli-
ce pod malbami tzv. zastavení Křížové cesty,
práce D. Trubače.

Opravdová manéž.
Tenhle krásný cirkus
s opravdovou písečnou
manéží se hned tak nevidí.
Vyrobili ho malí šikulkové
z MŠ v Jažlovické ulici.

102. narozeniny. Paní Anna Schall -
mannová  oslavila 23. ledna 102. narozeniny.
Společně se synem žije v rodinném domku
v Pištěkovi ulici. Poblahopřát a předat kytici
s dárkovým košem přišel místostarosta MČ
Praha 11 Jan Meixner.

Horizont. Když se někdy místo spě-
chu do zaměstnání nebo domů zastaví-
me a rozhlédneme po okolí, můžeme
objevit zajímavé pohledy. A pokud slun-
ce k tomu ještě správně zasvítí, okouzlí
nás třeba zajímavý horizont na
Chodově, jež se naskýtá v ulici
U Kunratického lesa.
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Informace ÚMČ 5

Vážení obyvatelé Prahy 11, v letošním roce
jsme pro vás s předstihem vytvořili kalen-

dář akcí, které se uskuteční na území naší měst-
ské části, nebo je městská část bude pořádat.
U některých akcí nejsou dosud uvedena data,
neboť se o definitivním termínu jedná.
Případné změny budeme avizovat
s dostatečným předstihem. V tomto čísle přiná-
šíme přehled akcí do srpna 2008.

ÚNOR
15. 2. Setkání starostů městských částí Praha 1-
Praha 22 – Top Hotel Praha 
16. 2. Ples Prahy 10 a Prahy 11 - 19.00 –
Obecní dům 
21. 2. Zoo v Praze 11 
28. 2. Setkání obyvatel MČ Praha 11 se staros-
tou a radními – Háje

BŘEZEN
14.-16. 3.Turnaj v RPG hrách – Chodovská tvrz 
19. 3. Národní soutěž ZUŠ ve hře na akorde-
on – ZUŠ Křtinská 
21.–24. 3. Velikonoční slavnosti (oživení veli-
konočních tradic na Jižním Městě – dětské
dílny – KC Zahrada 
23.–24. 3. Velikonoční trhy 
26. 3. Ocenění pedagogů – Hotel Opatov 
27. 3. Národní soutěž ZUŠ ve hře na akorde-
on – koncert vítězů, ZUŠ Křtinská 18.30 

DUBEN
3.–4. 4. Veletrh neziskových organizací
z Jižního Města a okolí – Chodovská tvrz, KC
Zahrada (KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.) 
Setkání obyvatel MČ Praha 11 se starostou
a radními – Chodov 
12. 4. Tancujeme pro radost, 9.00-18.00,
DDM JM v TJ Chodov 
18.–19. 4. Papírové jaro - setkání papírových
modelářů – DDM JM Šalounova 
19.–22. 4. EKO=LOGICKÝ minifestival
u příležitosti Dne Země – KC Zahrada 
20. 4. Den Země – voda – DDM JM, KC
Zahrada 
23.–25. 4. Seminář o školství – Šlovice 
30. 4. Májka (stavění Májky na Jižním Městě
aneb tradice na sídlišti ožívá) – KC Zahrada 
30. 4. Čarodějnice (oslava Čarodějnic na
Jižním Městě) – KC Zahrada

KVĚTEN
2.–3. 5. Majáles (průvod studentů ulicemi
Jižního Města) – KC Zahrada 
5. 5. Pražské povstání, kladení věnců 
5. 5. Den na dopravním hřišti pro MŠ a ZŠ 
9. 5. Vzpomínková akce k Pražskému povstání
– Chodovský hřbitov (setkání s členy Svazu
bojovníků za svobodu, 10:00 
10. 5. Vojenskohistorická akce konaná k výročí
konce 2. světové války 
16.–18. 5. Mini Bier Fest – u metra Roztyly
(možno i Opatov) 
16.–19. 5. STREET FOR ART 08 (festival
umění ve veřejném prostoru) – KC Zahrada 
17. 5. Chodovská hvězda – přehlídka aerobiku
jednotlivců, prezentace amatérských skupin, TJ
Chodov, pořádá DDM JM 
23.–25. 5. Festival středověkého vojenského
umění – Chodovská tvrz 
Setkání podnikatelů – Komunitní centrum
Matky Terezy 
31. 5. Setkání majitelů psů – Centrální park 
Sportovní hry seniorů

ČERVEN
2. 6. Oslava Dne dětí – Háje 
14. 6. Fotbalový turnaj o Pohár starosty MČ
Praha 11 – hřiště ZŠ Pošepného 
19.–21. 6. Hudba mezi bloky (celosvětový svá-
tek hudby v ulicích JM) – KC Zahrada 
WORKSHOP EXITS (veřejné výstupy z dílen
realizovaných v KC Zahrada v období leden -
květen 2008) 
27.–29. 6. Festival plenérového divadla –
Chodovská tvrz 
Jarní slavnosti 
Setkání obyvatel MČ Praha 11 se starostou
a radními – Opatov 
Vyhlášení nejlepších žáků škol MČ Praha 11 za
školní rok 2007/08 – Chodovská tvrz 
Rozloučení se žáky 9. tříd – Chodovská tvrz

ČERVENEC a SRPEN
Tóny Chodovské tvrze (KULTURNÍ JIŽNÍ
MĚSTO o.p.s.) – Chodovská tvrz 
Letní výtvarná soutěž Malujeme Jižní Město –
krajinomalba JM, Chodovská tvrz

Změna programu vyhrazena.
Dokončení v příštím čísle. ◗

Akce na území městské části Praha 11 VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY 
V ÚNORU 2008

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha
11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery (dále jen VOK) na objemný odpad
z domácností budou v únoru a březnu 2008
přistaveny na Jižním Městě v níže uvedených
termínech.

OŽP upozorňuje, že velkoobjemové kon-
tejnery (VOK) jsou podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, určeny pouze
pro objemný odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, niko-
liv pro odpad vznikající při podnikatelské
činnosti. Do VOK neodkládejte stavební suť
a nebezpečné složky komunálního odpadu
jako jsou ledničky, televizory, zářivky, aku-
mulátory, staré barvy a ředidla, apod.

VOK budou přistaveny ve stanovený den
nejpozději do 14.00 hod a jejich odvoz bude
zajištěn následující den po 12.00 hod s tím,
že v případě přeplněnosti VOK bude odvoz
uskutečněn  dříve.

Jižní Město I únor
Blažimská × Klapálkova 14.-15.
Doubravická 19.-20.
Chomutovická 21.-22.
Křejpského 28.-29.
Ledvinova 19.-20.
Rujanská × Donovalská (u TS) 19.-20.
Schulhoffova (vedle č.p. 794) 21.-22.

Jižní Město II + starý Chodov
Gregorova × Hrudičkova 28.-29.
Hráského × Šustova 26.-27.
U Nové dálnice 25.-26.

Bližší informace získáte na odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova
1325, Praha 11, tel.:  267 902 367 nebo
267 902 514. ◗
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Zachraňte mne!
To si přeje při ohrožení každý a je rád, že

profesionálové, tedy hasiči, policie
a zdravotníci, to dovedou. A což teprve lidé se
zdravotním postižením nebo senioři, kteří
potřebují pomoc druhé osoby i v běžném živo-
tě! Při povodni či úniku plynu, při požáru nebo
při teroristickém útoku jsou však právě tito lidé
v ještě větším nebezpečí než ostatní.

Bezplatnou službu registrace pro ně přichy-
stala Národní rada osob se zdravotním postiže-
ním ČR. Díky ní je na jejich přání mohou
vyškolení registrační pracovníci – registrátoři

zařadit do registru pro použití v pražském
Integrovaném záchranném systému. Většina
registrátorů má zdravotní postižení, a tak dobře
rozumějí obtížím, které z toho plynou.
Poskytnou rady, jak jednat při krizových udá-
lostech, pomohou vytvořit nouzový seznam
úkonů, jež je potřeba učinit před případnou
evakuací, a věcí, jež je nezbytné vzít s sebou.
Všichni, kdo přijdou do styku s důvěrnými
a citlivými daty, dodržují zákon o ochraně
osobních údajů. 

Jak se s registrátory spojit:
● pro osoby se sluchovým postižením:
Lenka Hejlová 235 521 412, 774 737 901;

● pro osoby s hluchoslepotou:
Martina Hanusová 283 880 594, 774 737 902;
● pro seniory:
Ivana Černá 222 333 546, 774 737 903;
● pro osoby s mentálním postižením:
Věra Hrádková 286 586 428, 774 737 904;
● pro osoby se zrakovým postižením:
Ilona Ozimková 221 462 491, 774 737 906;
● pro osoby s duševními nemocemi:
Břetislav Košťál 233 551 241, l. 207, 
774 737 907;
● pro osoby s interními nemocemi:
Miroslav Diviš 235 300 053, 774 737 908;
● pro osoby s tělesným postižením:
Tomáš Lanc 224 827 210, 777 949 127. ◗
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ZŠ Donovalská musela být evakuována
Nešlo však o evakuaci skutečnou, nýbrž

cvičnou a předem naplánovanou. Několik
minut po jedenácté hodině 25. ledna žáci, uči-
telé a zaměstnanci uslyšeli hlášení školního roz-
hlasu. To se totiž ozval hlas ředitele školy, který
na pokyn ÚMČ Praha 11 vyhlásil evakuaci po
jednotlivých třídách. Doznělo hlášení a za vel-
kého zájmu novinářů byla celá budova do
několika minut prázdná. Žáci se i se svými uči-

teli následně shromáždili v určených prostorech
v okolí školy.

To už do jejího areálu vjížděl za houkání
sirén první hasičský vůz. Posádky tří velkých
nákladních vozů a dvou menších pak provedly
kontrolu budovy, zda se uvnitř nenacházejí ještě
nějaké osoby, a cvičně zhodnotily rozsah nebez-
pečí. Samotný zásah již nebyl potřebný, neboť,
jak již bylo zmíněno, šlo o cvičnou akci zamě-

řenou především na evaku-
aci školy a reálné
nebezpečí nehrozilo.

Po té už následovalo,
tedy především pro žactvo,
to nejzajímavější – ukázka
vybavení hasičů. Muži
v bílých a stříbrných přil-
bách ochotně předváděli
své vybavení a odpovídali
na všetečné otázky kluků
a děvčat. Vždyť vyzkoušet
si dýchací přístroj či sed-
nout si do velkého hasič-
ského náklaďáku se
nepoštěstí každý den.

Celá akce byla vyhláše-
na městskou částí Praha 11
oddělením krizového říze-
ní v rámci preventivně-
výchovné činnosti, aby se
prověřila připravenost na
mimořádné události. Na

přípravě a provedení se podíleli také mimo jiné
Odborná rada prevence, Sbory dobrovolných
hasičů Chodov a Bráník, Hasičský záchranný
sbor hl. m. Prahy, Vodní záchranná služba
Praha, pracovníci projektu Ochranaobyvatel.cz
a samozřejmě vedení a zaměstnanci Základní
školy Donovalská.

Po ukončení akce se sešel krizový štáb, který
ji zhodnotil a provedl zápis o průběhu evakua-
ce. Pracovník oddělení krizového řízení ÚMČ
Praha 11 pak provedl kontrolu dokumentace
přípravy školy na mimořádné události. ◗

Daniel Potocký

Rada naší městské části schválila 20. ledna
2008 existenci Muzea Prahy 11. „K jaké

proměně tím dochází?“ ptám se PhDr. J.
Bartoně, pověřeného úlohou kustoda muzea.   

„Akt založení má u všeho jistý význam,“
konstatuje kronikář. „Muzea ve vlastním slova
smyslu nejsou ovšem výstavné výstavní prosto-
ry v budovách na Václavském náměstí, Na
Florenci, nebo jen ony… 

Jde hlavně o prostá pracoviště a především
sklady, depozitáře, často přeplněné. Ten jiho-
městský, velice skromný, existuje vlastně už léta
v úřadu městské části. Police ve skříních
a v nich dosud získané doklady ze zdejší minu-
losti. Jednotlivé „artefakty“ byly prostě zatím
ukládány u kronikáře. 

Mají různý charakter: trojrozměrný před-
mět, staré i novější fotografie, plán, různé
dokumenty, novinový výstřižek, kniha. Co je
dnes všední, bude zítra součástí historie. Díky
rozhodnutí Rady městské části dostávají nyní
tyto stále shromažďované předměty charakter
depozitáře Muzea Prahy 11. 

Poděkování zaslouží každý, kdo do něj
něčím přispěl, i ti, kdo v budoucnu přispějí
a rozšíří místní společnou „paměť“. Na uložené
věci se nyní nevztahuje skartační řád, protože

hlavním smyslem právě zřízeného muzea je pře-
devším jejich trvalé zachování.“ 

Prohlížíme černobílé nátisky návrhů prv-
ních titulků zpravodaje Klíč z roku jeho vzni-
ku, drobný štoček z bývalého měsíčníku My
z Jižního Města, program zaniklého chodovské-
ho kina Vesmír a jiné. „V  běžném denním
shonu většina podobných věcí nenávratně zani-

ká,“ říká kronikář, nyní také kustod. „Zároveň
evidujeme památky a zajímavosti v ulicích
Prahy 11, události, ukládáme jejich fotografie
a dostupné dokumenty o nich. 

Snažím se je popsat a popularizovat, kde je
to jen možné, třeba na webové stránce městské
části a v Klíči, připomínáme si je na besedách
i vycházkách Regionálního klubu SPHV.
V poslední době přibývá zájemců o samostatné
popularizování našich památek, snad i oni při-
nesou do depozitáře nové zisky.“

„To slovo připomíná peníze.“ 
„Nové jihoměstské muzeum peníze „nepo-

lyká“. Zřízení současné expozice na schodišti
Chodovské tvrze stálo vloni vskutku mini-
mum, i díky některým pracovníkům tvrze.
S vlastním objektem se nepočítá, ale logo
muzeum bude mít. 

Za základ je navržen motiv zaniklé brány
dvora u Chodovské tvrze, která má naději na
svoje znovuzrození. Příležitostné expozice,
třeba i drobné, by měly najít místo tam, kudy
lidé procházejí. Ať se zastaví, podívá a snad
i zamyslí ten, kdo opravdu chce. Hlavně však,
ať se nám podaří zachovat charakteristické
ukázky současnosti pro budoucnost!“ ◗

Rozmlouval D. Potocký

Máme jihoměstské muzeum

Motiv brány dvora u Chodovské tvrze,
navržený jako základ loga muzea

Otázky se jen hrnuly. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Žáci se svým učitelem rychle ale ukázně-
ně opouštějí školu. FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Ve druhé polovině února diváci budou
moci shlédnout mimo jiné tyto reportáže:
● Garáže ve Vojtíškově ulici provozuje

Jihoměstská parkovací
● Masopustní průvod na JM
● Hostování Národního divadla Brno v KC

Zahrada
● Den s pohádkou v DDM

● Co je nového v obecním stádu koz a ovcí¨
● Lékařská služba 1. pomoci Opatovská
● Zkouška nočního osvětlení Chodovské tvrze
● Program pro děti s mimořádným nadáním

na ZŠ Chodov

Vysílání „naladíte“na internetové adrese
www.praha11.metropoltv.cz, kde můžete sle-

dovat živé vysílání Metropol TV – tzv. „stre-
am“. Kromě toho si z archivu na této webové
stránce můžete přehrát všechna starší vydání
Aktuálu a to buď celá, nebo jen jednotlivé
reportáže, jejichž témata vás nejvíce zaujmou.

Seznam domů, kde naladíte Metropol
TV, uveřejníme v příštím čísle. ◗

Kam kráčí
naše školy
Zástupce starosty
Jan Meixner (ODS) 
komentuje

V posledních týdnech se hodně mluví
o základních školách. Po odvolání dvou

ředitelů se objevily další problémy, které ukazu-
jí, že nás v této oblasti čeká ještě hodně práce
při hledání optimálního řešení provozování
škol.

Tentokrát se problémy týkají školního stra-
vování. V tomto případě nejde o nic překvapi-
vého, protože školní jídelny byly předmětem
kritiky vždycky. Někdy zcela oprávněně, jindy
méně a jsou i kuchyně, které nám dělají radost.

Vzhledem k tomu, že pro mnoho dětí je
školní oběd jediným teplým jídlem všedního
dne, usilujeme o to, aby byl co nejkvalitnější
a aby jeho součástí bylo co nejčastěji ovoce, pří-
padně zeleninové saláty. A také aby se ve škol-
ních kuchyních co nejvíce omezilo používání
polotovarů obsahujících látky, které by se na
talířích našich dětí nikdy neměly objevit.
Například glutaman sodný a některé emulgáto-
ry!!! Kromě toho používání polotovarů výrazně
zvyšuje náklady a tyto prostředky pak chybí na
nákup již zmiňovaného ovoce. Samostatnou
kapitolou je hospodaření a efektivita provozu
školních jídelen.

Dobrou zprávou pro děti i rodiče je hodno-
cení kvality výuky. Tu lze poměrně objektivně
posoudit podle počtu dětí přijatých na víceletá
gymnázia, střední školy a učební obory
s maturitou. Tady se naše školy mohou pochlu-
bit velmi dobrými výsledky.

Na závěr lze konstatovat, že školy svou
základní úlohu, tedy vychovávat a vzdělávat
děti, zvládají dobře. O tom, jakým způsobem
bude zajištěn jejich efektivní provoz, správa
majetku škol a školských zařízení, sportovišť
a stravování, bude v příštích měsících jednat
pracovní skupina složená se zástupců ředitelů
základních a mateřských škol, pracovníků
odboru školství a zástupců vedení radnice. Tato
skupina se bude věnovat i zpracování metodiky
ve vztahu městská část – škola a realizaci dopo-
ručení Generelu školství.

Naším společným cílem je spokojenost dětí,
rodičů, učitelů i zřizovatele. ◗

Opožděná nadílka 
na Milíčovskému statku
Bůrské červené koze, jedné ze dvou, které

jsou součástí ekologického stáda žijícího na
Milíčovském statku, se podařilo přivést během
krásného lednového dne na svět kůzlata, a to
hned tři. Po narození si je kozí máma olízala
a kůzlata se měla čile k světu. Našla bez problé-
mů zdroj potravy a dnes po několika dnech od
svého příchodu na svět už zvědavě a neohroženě
prozkoumávají své okolí. Kromě nových kozích
trojčat se statek pyšní ještě dalšími přírůstky.
Svá mláďata tady přivedla na svět například
ovce romanovská, nebo ovce cápová, která patří
mezi původní maďarské primitivní plemeno
a je velmi vzácná. Bahnice jsou březí a brzy při-
vedou na svět nové přírůstky do stáda. Celkem

bychom na statku v současnosti napočítali jede-
náct nových mláďat. Přijít se na ně podívat
můžete i vy. Hlavně pro děti je návštěva statku
se zvířaty velkým lákadlem. Pokud se pro ně
rozhodnete přinést něco dobrého na zub, pak
určitě vezměte tvrdé vyschlé pečivo, rozhodně
nesmí být plesnivé, nebo kousek dobrého
ovoce. Největší lahůdkou však zůstává pro zví-
řata na statku čerstvá mrkev. Sladkosti a měkké
pečivo nechte raději doma, to zvířatům může
způsobit komplikace při trávení potravy. Tu
mají na statku pravidelně zajištěnou, dostávají
denně čerstvé a kvalitní seno a každý kus má na
den deset litrů vody. ◗

Dana Foučková

Pár minut na světě. FOTO DANA FOUČKOVÁ

Televizní Aktuál ve vysílání

Vážení čtenáři, distribuci zpravodaje Klíč na
území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p.
Pokud jste Klíč do 15. února 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.

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY 
Vedení ZŠ a MŠ Chodov nabízí od února
2008 pravidelný pronájem tělocvičny 
a to vždy ve čtvrtek od 18.30 do 20.00.
Cena za pronájem je stanovena na 
550,- Kč/hodina. Bližší informace na tel.:
272 927 730, e-mail: chodov@zskv.cz 
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Žáci 6. ročníku se v Muzeu hlavního města
Prahy zúčastnili interaktivního programu

Oděv našich předků. Program začal přednáš-
kou s promítáním fotek o tom, jak se vyvíjely
oděvy od pravěku do začátku našeho letopočtu.
Pracovnice muzea nejprve vyprávěla, jak arche-
ologové získávají informace o pravěkých odě-
vech. Všechny překvapilo, že otisky textilu jsou
často nalezeny na zkorodovaných zbraních
nebo na keramice v pravěkých hrobech. Žáci
viděli fotky z výzkumu hrobů v Dolních
Věstonicích. Potom přešli k praktické stránce
programu. Rozdělili se do čtyř skupin a každá
z nich postupně prošla čtyřmi stanovišti. Na
prvním se žáci snažili pomocí nástroje zvaného
přadlo tkát vlákno ze surové ovčí vlny. Na dal-
ším pletli náramky z vlny. Třetí skupina tkala
látku na primitivním tkalcovském stavu, vyro-
beném z klacků. Na posledním stanovišti si
mohl každý prohlédnout primitivní tkaniny
z různých materiálů, jako je kopřiva, konopí
a len, a osahat si pravěké jehly a šídla zhotove-
ná z kostí. Program se všem velmi líbil. Získané
zkušenosti budou využity nejen při dějepisu,
ale především v projektu Pravěk. ◗

Věra Horáková, ZŠ Ke Kateřinkám

Třikrát sláva muzikálu
a Gymnáziu 
Jižní Město

Gymnázium Jižní Město přišlo tento rok
s něčím nevídaným. Právě se uskuteč-

ňující reforma českého školství nakopla dva
profesory k tvorbě muzikálu, který slouží
zároveň jako zkouška projektových dnů.
Všichni jsme se dali dohromady a společně
se zúčastnili na přípravách muzikálu Ludvík.
Tři projektové dny nás vtáhly do pocitů, že
tvoříme skutečný milionový muzikál. 

Celá škola se spojila v jeden tým. Každý
zapálen do práce svého ateliéru už od rána
tančil, zpíval, natáčel, fotil, psal a dělal
spousty jiných důležitých činností, nikdo se
necítil nepotřebným. Premiéra se uskutečni-
la 19. prosince v divadle Illusion na
Vinohradech, díky obrovskému úspěchu se
přidávala další dvě představení v lednu, kte-
rým se dostalo snad ještě větších ovací.
Reportáže se objevovaly i v takových médi-
ích jako jsou Lidové noviny nebo Česká tele-
vize.  

Proto děkujeme našim profesorům
a studentům za tento skvělý zážitek.
Všichni doufáme, že uskutečněné čtyři
představení nebyli posledními. 

O dalších reprízách budete vy, čtenáři
Klíče, určitě informováni. ◗

Kristýna Havleová,
Sára Vidímová

Děti vyzkoušely výrobu oděvů pravěkými technikami. FOTO: ZŠ KE KATEŘINKÁM

Děti si zkusily, jaké to bylo v pravěku

Výtvarné dílny pro šikovné ruce
v knihovně Opatov
Pro ty, kteří rádi tvoří rukama, rádi vymýšlejí nové věci nebo chtějí druhému udělat radost

malým dárkem, připravily knihovnice z dětského oddělení knihovny Opatov tematické výtvar-
né dílny, kde děti získají nápady i materiál zcela zdarma. Stačí si jen vybrat z jejich nabídky a pak
v daný den dorazit mezi 14. až 17. hodinou do knihovny.
20. 2. – VYTVOŘ SI SVOU DRUHOU TVÁŘ – výroba maškarních a masopustních masek
19. 3. – VÍTÁME SVÁTKY JARA - výroba velikonočních dekorací, králíků a kuřátek
30. 4. – MAMINKA BUDE MÍT SVÁTEK – výroba přáníček ke Dni matek
21. 5. – VÍŠ CO TO JE ORIGAMI? – výroba japonských papírových skládaček
18. 6. – KVĚTINY Z PAPÍRU – výroba papírových kytiček ◗

Sněhuláci z první únoro-
vé dílny. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Jste tu doma, pane profesore 
Prof. Erazim Kohák, PhD.,

filozof a ekolog, je Pražanem
od narození. Po mnohaletém
exilu bydlí od roku 1991 se svou
manželkou Dorothy v Praze 11.
Vzpomíná: „Do exilu jsme
prchali „přes kopečky“ hned po
puči v roce 1848. Rodiče a já,
ještě gymnazista. Po tatínkovi šla
Státní bezpečnost.“ Vlast mohl E.
Kohák navštívit na pár dnů zcela
výjimečně „za Dubčeka“. Dnes
ale říká jednoznačně: „V Praze
nebydlím, nýbrž žiju. Jiný domov
nemám. Jeho přednášky na
Univerzitě Karlově jsou populár-
ní, vydal řadu známých knih.
Přesto žádám: „Prozraďte čtená-
řům, prosím, něco na sebe.“  

„Prozradit? To bych musel
mít tajemství, a my žijeme dost
odtajeně. Však nás potkáte na
ulici. My jsme ti dva, co se zdra-
ví s každým psem a povídají si
s caparty. Ta krásná paní s bílou
hřívou je manželka Dorothy. Tu poznáte, že má
krásný úsměv a zoufalou češtinu. Mám ji
z dovozu, je původem Američanka. Před dvace-
ti lety mě přijela navštívit, spadla se schodů
a musela se u mě jedenáct neděl kurýrovat. Tak
už se mnou zůstala a když jsem se
v osmdesátém devátém mohl vrátit, přijela se
mnou a už zůstala i tady. Na jaře si ten pád
zopakovala na Roztylech v metru a dodnes

vděčně vzpomíná na paní, která jí pomohla,
než přijela sanita.“

„Aspoň, že to nakonec dobře dopadlo. Co
vás na Jižním Městě a vlastně v Praze poutá,
čemu tady zvlášť fandíte, případně i naopak?“ 

„Fandím zásadně Bohémce, a Dorothy taky.
Na Jižní Město jsme se dostali náhodou, teh-
dejší OPBH nám tu přidělil dvougarsonku
a z okna bylo vidět na Rónova Kočkopsa, sochu

ve vnitrobloku. No uznejte, mohl
jsem něco takového opustit? A to
všechno mezi Krčským lesem, co je
vlastně správně Michelský,
a metrem. Za čtvrt hodiny jsme na
Hlavním nádraží a pak máme svět
jako na dlani. A už osmnáct let
nemusím mít auto. Vlastně jsem
v Česku seděl za volantem jen jed-
nou, když jsem skládal řidičskou
zkoušku. Ostatně kam bych jezdil,
když tady jsem doma? A když tu jsou
lidi, které mám rád?“

„Co považujete za svoje dosavad-
ní životní úspěchy. Co byste označil
za svůj „vklad ve prospěch lidstva“?“ 

„To ať raději posoudí jiní, aby to
nevyznělo, že se moc vychlubuji.
Napsal jsem několik knížek, které
lidem něco daly. Vychoval jsem sám
nevím kolik studentů, kteří na mě
dodnes vzpomínají a mají radost,
když mě poznají ve vlaku – vidíte,
v autě bych se s nimi nesetkal, leda
při karambolu. A několika lidem

jsem pomohl, ale jiní zase na revanš pomohli
mně. A několik lidí na mě v dobrém vzpomí-
ná. Tak to asi. Leda že … to není můj vklad ani
úspěch, jen veliké štěstí. Že i v našem věku – je
nám dohromady 156 – jsme zdraví, jsme spolu
a máme se rádi. Co víc si mohu přát? 

A děkuji za pozvání.“
„Jste tu přece doma, pane profesore!“ ◗

Jiří Bartoň

Erazim Kohák se v přítomnosti manželky Dorothy zapisuje do
Pamětní knihy Prahy 11. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ     

Řešení křížovky z čísla 2/2008: Když v lednu PRŠÍ A MÁLO SNĚŽÍ, z polí luk
i zahrad SE MÁLO TĚŽÍ.
Dnes jsme pro vás vybrali citát Petera Ferdinanda Druckera (1909–2005), americké-
ho teoretika a filozofa managementu. The most important thing in communication
(1. část tajenky) what is (2. část tajenky). (Nejdůležitější věc v komunikaci (1. část tajen-
ky), co (2. část tajenky).Vyluštění tajenky zasílejte do 22. února na adresu redakce
Klíče, nebo osobně zaneste do redakce Klíče.

První vylosovaný čtenář získá 16týdenní kurz angličtiny v jazykové škole Linda na
Jižním Městě. Uvádějte prosím telefonické spojení na vás, výherce budeme kontakto-
vat. Jazykové kurzy ve škole Linda začínají již 25. 2. 2008. Na ostatní vylosované čeká
opět kniha o Jižním Městě, která je jako vždy k vyzvednutí v redakci. 
Mimořádně 10 výherců: Jindřich Kubát, Eva Chobotová, Ludmila Koukalová,
Martina Kohoutová, Dana Mičeková, Věra Šimánková, Ivan Martenek, Alena
Vondroušová, Marie Fréharová, Dagmar Kováčová.
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Řádky z kroniky
„Politická a katastrální obec Chodov roz-

kládá se na pláni, která se zvedá nad
potokem Botičem a leží jihozápadně od Kr.
Vinohrad ve výši 304 m nad hladinou moř-
skou.

Skládá se ze 2 osad: Chodova s Chodovcem,
jež mají společné číslování, a Litochleb, která
má číslování své. Hojné zahrady obec krášlí,
pole a luka kol ní bují. Jen na západě přiléhá ke
katastru les kunratický. 

Celková výměra obecního katastru obnáší
547.03 ha. Z toho je polí 503,79, luk 5.71,
pastvin 567, potoků, zahrad 11.65, lesů 0,
zastavené a všechny jiné plochy neplodné
(cesty) 20.01 ha. 

Vlastní obec, tj. domky a usedlosti občanů
chodovských, rozkládají se hlavně podél dvou

silnic a to silnice pražské a silnice z Hostivaře
do Chodova běžící či tzv. silnice hostivařské. 

Chodec, který by do obce od Prahy šel, prve
projde osadou Chodovce, která  hod. cesty od
Chodova směrem ku Praze po obou stranách
silnice pražské se rozkládá. V osadě té jest nyní
celkem 22 čísel.

Domky osady Chodova rozkládají se podél
silnice pražské a po levé straně silnice hostivař-
ské * (*respektive spojné silnice, která silnici
pražskou s hostivařskou spojuje. Mimo uvede-
ných zde silnic rozkládají se též po obou stra-
nách spojné ulice, jež od dvora k silnici
hostivařské běží. Čísel jest v Chodově (dodateč-
ně tužkou připsáno: 65).“

O Vánocích roku 1922 vepsal chodovský
učitel Jan Pexider úvod do tehdy založené
Kroniky obce Chodova. Zde uvedené řádky
představují začátek první obsahové kapitoly
Popis obce Chodova. Snad zaujmou i dnes.

Rádi bychom v nich podle možnosti zpravoda-
je Klíč pokračovali a připomněli si tak i některé
jubilejní události. ◗

Jiří Bartoň, kronikář ÚMČ

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Kradl v Plusu. 15. ledna 2008 dopo-
ledne byl hlídkou městské policie zadržen
v provozovně Plus pachatel drobné krádeže.
Následným prověřením hlídka MP zjistila,
že u dotyčného se jedná o recidivu trestného
činu a muži byl uložen trest vyhoštění na
dobu čtyř let, který nerespektoval. Z tohoto
důvodu byl zadržen a následně předán na
Policii ČR k dalšímu šetření. 
Uprchlý vězeň. Strážníci z Obvodního
ředitelství Městské policie Praha 11 zadrželi
18. ledna dopoledne v ulici Nad Úpadem
uprchlého vězně. Chvíli před tím prověřova-
li na základě oznámení jednoho z občanů
objekt ve Stachově ulici. Poté pokračovali
v prohledávání lokality, neboť si potřebovali
ověřit, zda se popsaná osoba nepokusila
vniknout do objektu v okolí. Právě v ulici
Nad Úpadem si povšimli muže, který odpo-
vídal oznámenému popisu, který pro pátrá-
ní po uprchlém hledaném vězni vydala
Policie ČR. Z tohoto důvodu strážníci muže
zadrželi a předali Policii ČR.
Pokousaný muž. Večer 27. ledna
2008 byla hlídka MP vyslána do Bachovy
ulice, kde mělo dojít k pokousání muže
vlastním psem. Po příjezdu na místo strážní-
ci Městské police nalezli ve vchodě domu
ležícího zakrváceného muže se ženou.
Z důvodu ohrožení života strážníci poskytli
muži první pomoc a přivolali rychlou
záchrannou službu. Jelikož neměl pokousa-
ný člověk u sebe žádné doklady, museli ho
strážníci prověřit a ke svému překvapení zji-
stili, že je na něho vydán příkaz k zatčení
a jde o osobu celostátně hledanou Policií
ČR. Z tohoto důvodu muže strážníci dopro-
vodili k ošetření do nemocnice a po ošetře-
ní ho předvedli na Policii ČR, kde byl
předán do cely předběžného zadržení
k dalšímu šetření. ◗

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Bilancování politického balancování roku 2007. Karikaturista MF Dnes
Miroslav Kemel představuje na Chodovské tvrzi v době od 6. 2. do 2. 3.
2008 události loňského roku v kreslených vtipech. Výstava je přístupná
denně kromě pondělí od 13. do 19. hodin.

Základní kameny u nás

Národní archiv 
V Archivní ulici na Chodovci dominuje

mohutný areál Národního archivu
a Státního oblastního archivu v Praze. Celá
ulice svými objekty náleží k předním chloubám
naší městské části Praha 11. Ve vstupní chodbě
areálu, ústící do atria, je do podlahy zapuštěno
silné sklo, pod nímž je patrný základní kámen.
Položen byl slavnostně 20. října 1992 za účasti
mnoha osobností.   

Kámen z leštěné žuly nese český a pod tím
latinský text. Uveden je letopočtem 1992,
následují slova: Dějiny jsou svědky času, svět-
lem pravdy, živou pamětí, učitelkou života
a poslem minulosti. Pod latinským textem níže
je uveden autor: Cicero. ◗

Jiří Bartoň

Jan Pexider. FOTO: Z FONDŮ MUZEA PRAHY 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

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 TO VÁ  J Á D R A
s p e c i a l i s t é  n a  J i ž n í  M ě s t o

kompletní práce, materiál, revize

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

JEN U NÁS 
Z D A R M A

projekt + vyřízení stavebního 
ohlášení v ceně 7 000 Kč

ZAJ IŠŤU J EM E VŠE

235 300 220, 739 034 488,

DEZINSEKCE DEZINFEKCE DERATIZACE
Provádíme: hubení škůdců v restauracích, hotelích, kancelářích, bytových

domech včetně hospodářského zázemí.
Individuálně v bytech, mateřských a základních školách.
Hubíme: šváby, rusy, mravence, štěnice, škodlivé hlodavce

a bodavý hmyz.
Tel./fax: 272 927 050, mobil: 602 848 715

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
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ROZTYLY VÝCHOD

Vymezení území a charakteristika stavu
Celek o rozloze 10,43 ha s 1126 byty leží východně od stanice metra

Roztyly. Lokalita menšího rozsahu s uceleným konceptem je vymezena
na severu hranicí komerční zástavby, na západě Kloboukovou ulicí, dále
na jih vede hranice po rozhraní s rodinnou zástavbou. Na jihu
k řešenému území náleží parkoviště při Blatenské ulici, areál MŠ
a osamocená řada sekcí východně od Kloknerovy ulice. Od ní směrem
na sever vede hranice Kloknerovou ulicí.

Území nemá výrazné vazby s ostatní panelovou zástavbou.
Nedostatek vazeb a propojení je největším nedostatkem, spolu s tím, že
některá místa jsou zatížena hlukem z dálnice.

Pro většinu celku je charakteristická bloková zástavba s jasným odli-
šením vnitrobloků a uličních prostorů. Jsou zde jasné základní kompo-
ziční principy, trasy pěších cest. Nedostatek vybavenosti kompenzuje
blízkost metra.

Studie regenerace Jižního Města – díl 16.

Kloboukova ulice 2161–2165.

Babákova ulice 2184–2185. Kloboukova ulice 2225–2226.

Sport. hřiště – ul. Kaplanova. MŠ Blatenská 2145.

Příklad 
regenerace 
veřejného 
prostranství.

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 II – Chodov Odbor územního rozvoje

V minulém čísle jste se měli možnost seznámit s lokalitou JM I - Chodov, v tomto čísle Vám představíme část Jižního
Města II a to Roztyly východ.

Schéma 
členění řešeného území. Situace – návrh.

Ortofotomapa – Roztyly východ.

Koncept regulace
Regulace v tomto území bude spočívat spíše v kultivaci stávajících

prostor ulic a vnitrobloků. V ulicích může být postupně aplikována řada
principů tzv. obytných ulic (retardéry, dláždění, doplnění o zeleň apod.).

Ve vnitroblocích a také v parkově upravené procházkové zóně na
severní hranici území je dle studie zapotřebí doplnit zeleň, osvětlení,
lavičky apod. Důraz je potřeba klást na okrajové plochy celku, kvalitu
a okolí pěších přístupových komunikací. V území není mnoho možnos-
tí kam umístit hřiště pro větší děti a studie doporučuje jej umístit na
okraji při areálu školky nebo v prostoru u kotelny v ulici Babákova.
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BYDLENÍ

■ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE I VÝMĚN BYTŮ A DOMŮ.
Dlouhodobá specializace na Jižní Město, 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 11. 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.

■ VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 3+1 (68,31 m2) u metra Opatov, P 11
Háje, 2. patro, regulované nájemné, za dva menší obecní či družst. byty
či garsonku a 2+kk ve stejné lokalitě. Tel.: 777 606 230, 721 565 444.

■ KOUPÍM BYT, rod. dům, kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na
vel. ani vlast. nezál., i za odstupné – náj., družst., LBD, i nečlena
družst., služeb., podnik. apod., dekret do výměny mám. Uhradím za
vás dluhy, vyřídím i právně komplik. případy, stáhnu soudní výpověď,
žalobu atd. Koupím i byt neopráv. obsaz., s nežád. nájemníkem, příp.
dám náhr. byt či domek mimo Prahu a doplatek apod. Platím
v hotovosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.

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. Prodej nových
a odvoz starých chladniček.

■ 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.

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

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

■ BYTOVÁ JÁDRA, OBKLADY, DLAŽBY, SÁDROKARTON.
Tel.: 723 721 461.

■ 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.

■ NOVOU DIGESTOŘ S AUTOMATICKÝM PROVOZEM za cca
2000 Kč, namontujeme do vaší kuchyně. Automaticky zapíná
a vypíná. E-mail: mikk@katlzl.com, tel.: 736 107 142.

■ SCANOVÁNÍ NEGATIVŮ A DIAPOZITIVŮ. Digitalizaci provádí-
me na špičkovém stroji Nikon. Zazálohujte si své staré fotografie! Tel.:
608 675 960, www.scanovani.com.

■ TÉMĚŘ NEVIDOMÝ MASÉR SE O VÁS POSTARÁ! Masáž kla-
sická, sportovní, reflexní a relaxační – lávové kameny, baňkování. 
Po – Ne 9-18 hod. Hviezdoslavova 1600, poliklinika Litochleby,
www.fitmasaz.wgz.cz, tel.: 605 974 460, p. T. Antala.

■ TRIMOVÁNÍ, STŘÍHÁNÍ PSŮ U VÁS DOMA, výstavní úprava
kníračů. Dopravné neúčtuji. Tel.: 774 424 506.

■ POHOTOVOST PRO MONTÁŽ NÁBYTKU. (Nevíte si rady?)
Přijedu-smontuji-zaměřím-upravím staré-vyrobím nové kuchyně-skří-
ně volné i vestavěné atd. i jiné práce v interiéru. Mob.: 604 873 185.

■ POJIŠTĚNÍ – PENZIJNÍ, ŽIVOTNÍ, OSOB, MAJETKU.
Zastoupení poj. AXA a Alianz. Mgr. Martin Kašpar, 777 336 592,
mkaspi@seznam.cz

■ SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON – SPOUŠTĚCÍ GARNYŽE, žalu-
zie všech typů. Tel./fax: 271 914 222, mobil: 602 371 996.

■ MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Tapetování pestruktou,
úklid, barvy dle vzorníku – kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon:
603 475 667, www.123malovani.cz

OSTATNÍ

■ 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.

■ OBCHODNÍ  ŠVÝCARSKÁ FIRMA ZEPTER INTERNATIONAL,
16 let na trhu, přijme reprezentanty pro Prahu a okolí. Nové trendy ve
vaření a stolování, p. Dvořáková, tel.: 603 895 177.

■ PŘEKLADY Z / DO ANGLIČTINY. I odborné texty, smlouvy apod.
Rychle, kvalitně, levně. 15 let praxe. Tel.: 608 675 960, e-mail: mail-
to:amchistan@seznam.cz

■ INDIV. VÝUKA ANGLIČTINY – DOSPĚLÍ, DOUČOVÁNÍ stu-
dentů – vlídný přístup, Kč 200/hod. JM-Háje, 10 min od metra C.
Poslední 2 volná místa! Tel.: 607 534 110.

■ FA ŇAM ŇAM PŘIJME 2 LIDI DO CUKRÁRNY-KAVÁRNY
v Praze Opatově - stanice metra, nástup ihned, krátký – dlouhý týden,
příjemná práce, info 608 555 074.

■ AŽ 5000 KČ MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE! Nechte vydělávat své auto,
plot či dům. Udělejte z nich reklamní plochy! Tel.: 221 221 551.

■ POHLÍDÁM VAŠE PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ, DLE VAŠÍ POTŘEBY.
Mám 30 letou praxi s předškolními dětmi, oblast JM. Telefon: 
724 250 970.

■ NABÍZÍM VÝUKU NĚMČINY pro začátečníky i pokročilé. Mám
30letou praxi z Německa. Vyučuji v P-4, pod Top Hotelem. Pokud
preferujete správnou výslovnost a konverzaci volejte: 723 949 174.

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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14 Relax

Sucho zrodilo lupiče 

Jak to bylo s krvavým dubem? Kunratický
Zdiba a jeho žena existovali, Zdiba se jmeno-

val Václav a byl na manželku hrubý. Zákonná
ochrana žen ještě neexistovala a tak nebyl vypo-
vězen, zato mu žena utekla do Křeslic ke
svému bratrovi, krejčímu Václavovi. Ten po
čase zašel se šavlí u opasku ke švagrovi pro koně,
kterého mu pronajal. Hádali se o koně i o ženu
bez výsledku. Krejčí šel domů, Zdiba ho za vsí
dohnal a napadl holí. Nakonec však stál krejčí
se šavlí v ruce nad jeho mrtvolou. Kun -
ratickými svědky byl obviněn z vraždy a ze
skromných soudních zápisů z roku 1628 známe
uvedená fakta i jména. Ostatní dotvořil až
vypravěč pověstí Václav Cibula ve své knize.
Zato tvrzení, že mistrem ostrého meče býval
zván i hrobař, přidal do našeho tisku jazykový

korektor, když si zahrál na redaktora.
Prý se to už nebude opakovat. 

O dvacet osm roků před zmíněným
soudem se odehrál jiný temný děj.
Zdánlivě pořád ty neodbytné osmičky,
ale vlastní událost náleží do „všedního“
roku 1596. Sucho bylo tenkrát takové,
„že v řekách mnohých voda spadla, že
se přes ně choditi mohlo a mlýny pra-
covati přestaly; byla pak z toho neúro-
da na ovoci i na obilí, a tudy drahota
a nauze veliká, až lidé hladem mřeli.
Jiný však následek také byl, že se
zmohly krádeže a laupeže v zemi“. Tak
praví starý dějepisec a dále sděluje, jak byla
„laupežná chasa“ troufalá. Přepadla si klidně
výstavnou tvrz v Roztokách a řádila v širém
kraji. Jednoho dne vyloupila „tvrz Aujezdec
nedaleko od Kunratic, náležející vdově paní

Johanně z Chodova“. Že by šlo o dvůr
v Újezdě, ve Správním obvodu 11? Zkusíme si
na loupežníky příště posvítit. ◗

(Pokračování.)
Jiří Bartoň 

Tajnosti za humny (2)

Dvůr v Újezdě, stav v r. 1994. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Přijďte si zacvičit
TAI CHI
Základní škola Campanus na Jírovcově

náměstí zve všechny příznivce TAI CHI na
nové cvičení pro začátečníky, a to od února
2008. Staré čínské zdravotní cvičení je vhodné
pro každého, včetně seniorů a zdravotně posti-
žených. Má příznivý vliv na zdraví a je výbor-
ným pomocníkem v boji se stresem a únavou.
Úvodní hodina se bude konat 6. února 2008
a potom vždy Přijďte i vy - každou středu od
19.30 do 21 hodin v ZŠ Campanus, Jírovcovo
nám., Praha 4. ◗

Aneb, jak pomoci novoročnímu předsevzetí
a motivovat Pražany k pravidelnému pohy-

bu. Zapojte se sportovní soutěže, ve které pouze
zasíláte měsíčně počet svých zdolaných km ve
vašich oblíbených sportech. Průběžné výsledky
a porovnání výkonů s ostatními pak jistě ovliv-
ní vás, ale i ostatní soutěžící k ještě lepším výko-
nům. A to je hlavní účel soutěže, ve které se sice
jednotlivci neznají a nevidí, a přesto spolu na
dálku vedou urputný boj. 

Soutěž je založena na naprosté dobrovolnos-
ti a věrohodnosti zasílaných výkonů. Není zde
žádné cílové odměny, kromě vaší spokojenosti,
že jste se pravidelně věnovali pohybu. Na konci
roku obdržíte diplom s umístěním. Účast je
zcela zdarma. Zahajuje se již 7. ročník! Soutěží
se v těchto sportech: běh, jízda na kole nebo
rotopedu, běh na lyžích, bruslení, dálkové
pochody, plavání a také všestrannost. Přihlásit
se můžete kdykoliv i v průběhu roku. Další

podrobnější informace získáte na adrese:
s.bilek@volny.cz nebo na tel. 774 861 954 –
ing. Stanislav Bílek. ◗

ODDÍL HÁZENÉ 
TJ JM CHODOV

přijímá chlapce ročníku
narození 1995 a mladší. 

Přihlásit se můžete v hale TJ JM
Chodov, Mírového hnutí 2137,

Praha 11, a to každé úterý 
16.30 – 17.30 nebo ve čtvrtek

17.30 – 18.30 u trenéra Macha. 

Každé pondělí se od 16.30
do 17.30 v modré škole

konají cvičení rozvíjející
obratnost, zdatnost, sebejisto-
tu. Senzomotorické a psycho -
motorické dovednosti, spo-
 lečné prožitky, sociální adap-
tace – to vše naleznete
v obsahu cvičení. Hodiny
vede Doc. PhDr. Hana
Dvořáková, CSc., autorka
řady odborných publikací pro
cvičení v rodině i v mateřské
škole. Více informací lze
nalézt na internetové stránce
www.hana-dvorakova.cz. ◗

Originální soutěž pro rekreační sportovce 

Cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 do 4 let

Z výletu do Krkonoš, Sněžné jámy. 
FOTO MONIKA DVOŘÁKOVÁ.
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SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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 nadváhou.

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 SLEN-
DER LIFE  zpracujeme vaši zdravotní
kartu, provedeme měření celé posta-
vy  (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 příjemném a klidném  prostředí
a pod  dozorem odborně vyškoleného
personálu.

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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Od nás  se  pěšky  neodcház í
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