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Mgr. Milan Česal, 
zástupce starosty

Osobně mám raději dobu
Vánoc – to je volno.

Musím se přiznat, že až
na výjimky na poslední chvíli.

Samozřejmě.

Na horách už nehodlám nic riskovat, takže
raději doma.

Vzhledem k cenám a navíc k tomu, že pro-
dávané stromky se mi většinou jeví jako košťa-
ta, volím v posledních letech stromek umělý.

Viděl, ale jen jako pokladničku.

Napřed kapra, pak řízek.

…

Kuba – vařit ji ale musím sám.

Jan Jakub nesmí scházet o žádných Váno-
cích, je to krásná česká mše. Je fajn, že dnes
už je na výběr více možností, kde je tato mše
provozována.

Pocit, že budu mít chvíli klid a mohu se do-
statečně vyspat.

Eva Štampachová, 
zástupce starosty

Vánoce, určitě.

Na poslední chvíli. Ty co
se mi podaří koupit v před -
stihu, pravidelně rozdám ješ-
tě před Vánoci.

Určitě.

Doma a silvestra na horách.

Umělý.

Neviděla, ale každoročně si ho alespoň
představuji. 

Kapr samozřejmě.

Nikdy, stejně by nepřežil.

Hustá rybí polévka.

Doma koledy, pěkně v teplíčku. Půlnoční
podle možností.

Napřed se těším, potom se začnu streso-
vat, ale nakonec si to užívám.☺

Jiří Janeček, poslanec 
a radní

Vánoce, kdy je čas klidu
a pohody.

Vzhledem k pracovnímu
vytížení se snažím průběžně,
ale některé dárky nakupuji

i na poslední chvíli.

I když nevěřím, přesto mám z něj radost
kvůli dětem, které se těší na dárky pod stro-
mečkem.

Doma v rodinném kruhu.

Určitě klasický stromeček, protože vůně
jehličí je to správné kouzlo Vánoc.

Přiznám se, že neviděl. 

Samozřejmě kapr s bramborovým salátem.

Nepouštíme.

Vzhledem k tomu, že rybu se salátem bě-
hem roku příliš nejím, tak se na tento tradiční
pokrm těším.

Oboje. Nejprve si poslechneme koledy
u stromečku a poté vyrážíme na půlnoční mši.

Jsou to svátky rodinné pohody, kdy člověk
může být se svými blízkými a trochu jim tak
vynahradit svou časovou zaneprázdněnost
během roku. 

Ing. Simona Klimakovská,
tajemnice úřadu

Advent je fajn, ale určitě
Vánoce.

Půl na půl. Jsou dárky,
které mám promyšlené, ale
i takové ty momentální skvě-

lé nápady ještě těsně před Vánoci.

No jasně. ☺

Zažila jsem oboje a každé mají neopakova-
telné kouzlo.

Umělý, ale voňavé větvičky nesmí chybět
ve vázách, jejich vůně patří k Vánocům.

Prasátko ano, ale bohužel nebylo nikdy zlaté.

Kapr.

Nepouštím.

Jednoznačně vánočka, peču tu těžkou vo-
ňavou, podle babiččina receptu.

Koledy jsou fajn a pokud vyjde půlnoční, je
to vždycky taková štědrovečerní tečka. Krásná.

Užívám si volno a klid.

Mgr. Dalibor Mlejnský,
starosta

Určitě advent. Období
očekávání, příprav, tajemství,
slavnostní atmosféry ….

Dárky přece nekupují lidé.

Věřím ve spoustu věcí…

S rodinou – kdekoliv.

Živý.

Od malinka mi říkali: „Není zlato, co se 
třpytí...“

Kapr, nebo řízek.☺

Myslíte – s melancholií v oku – posílat ně-
koho na jistou smrt? To není můj styl.

Jakékoliv ve společnosti rodiny a přátel.

Koledy doma a potom půlnoční mše.

Je těžké na tuto otázku odpovědět, aby
vše nevyznělo jako klišé …, ale opravdu jsou
pro mě časem klidu, pohody a lásky, pokory
a časem k zamyšlení a uvědomování si „toho,
co je v životě opravdu důležité“.

Luděk Zítka, 
zástupce starosty

Vánoce, i když Velikonoce
taky nejsou špatné. 

Na poslední chvíli. Vždycky.

Ne.

Hlavně v klidu.

Je mi to celkem jedno. Trvám jen na zele-
né barvě.

Viděl jsem jich spoustu. Zlatá nebyla.

Řízek.

Jan Meixner, 
zástupce starosty

Určitě Vánoc a ty pro mě
začínají 25. prosince.

Dnes už průběžně.

A víte že ano. Jen se ne-
jmenuje Ježíšek a podílí se kromě distribuce
dárků i na celém našem bytí. 

Doma.

Živý.

Já bych rád, ale to by se muselo objevovat
před obědem…

Vepřový řízek z krkovičky light. (Ten je
z čuníka do 100 kg a mají ho v řeznictví
u Křečka v Chodově!)

…

Rybí polévka.

Doma bez koled.

Na Vánoce mám vždycky smíšené pocity.
Štve mě předvánoční šílenství a mám rád po-
vánoční klid. To je fajn čas k přemýšlení o tom,
na co není během roku čas.

Jedenáct vánočních otázek pro...
Máte raději dobu adventu, nebo Vánoce?
Dárky kupujete průběžně, nebo na 
poslední chvíli? 
Věříte na Ježíška? 
Vánoce doma, nebo na horách? 
Živý stromek, nebo umělý? 
Viděl jste někdy zlaté prasátko? 
Kapr, nebo řízek? 
Jestli kapr. Pouštíte ho zpátky do vody?
Jaké je vaše nejoblíbenější vánoční jídlo?
Půlnoční mše, nebo koledy doma? 
Co  pro vás znamenají Vánoce? 

…

Řízek v jakémkoliv množství.

Doma.

VOLNO.
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
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PEKLO. Mikuláši se dostanou
všude tam, kam čert nemůže.
Čerti patří do peklíčka a právě
jedno pohádkové vytvořily ši-
kovné učitelky a děti v mate -
řince v Křejpského ulici.
V souvislosti s předvánoční
výzdobou vznikl i Martin na bí-
lém koni. Kdo umí, ten umí. 

A CO TEĎ? Když troubení nepomáhá, je každá rada drahá. 
Že to není záchranka nebo vůz hasičů 
je jen špatná útěcha. 

MRAZÍK. Ruskou pohádku v netradičním podání připra-
vili pro babičky a dědečky z milíčovského domova dů-
chodců zaměstnanci. Mezi hosty byl i starosta 
Mlejnský. Některé masky byly napro-
sto autentické.

ZLATÁ SVATBA. 
Krásné jubileum oslavili
24. října manželé Melánie
a Štěpán Hrdinovi. 

SETKÁNÍ. Fotografie za-
chycuje atmosféru

z podzimního setkání se-
niorů se zástupci radnice
z konce října v klubu dů-

chodců v Křejpského 
ulici.

CO MÁM DĚLAT KDYŽ. 
Info z webu naší městské části přináší ovoce. Ježci
z centra  pro handicapované živočichy, kam je všímaví li-
dé odvezli, poputují do stanice pro ochranu ježků, kde
v klidu přečkají zimu a na jaře hurá do volné přírody.
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Školka nebo azylový dům
Tuto otázku si dnes kladou maminky, které
letos neuspěly v přijímacím řízení do mateř-
ské školy a příští rok v dubnu to zkusí znova,
ptají se i obyvatelé azylového domu a velmi
dlouho ji zvažovalo také vedení městské čás-
ti Prahy 11. Nakonec rada jednomyslně roz-
hodla, že přednost dostane školka. 
Proč?
Protože rada usoudila, že v situaci, kdy ve
školním roce 2009–10 bude na Jižním Měs-
tě chybět více než 400 míst ve školkách, je
vznik nových prostor pro děti ve věku 3–6
let prioritou. 

V Donovalské ulici, kde dosud působilo
občanské sdružení provozující azylový dům,
tak vzniknou tři nová oddělení školky s cel -
kovou kapacitou 94 míst, což ve svém dů-
sledku znamená, že mnoho maminek se  bu-
de moci vrátit do zaměstnání a přispět tak
do, často napjatého, rodinného rozpočtu. 

Vezmeme-li v úvahu, že příjmy řady mla-
dých rodin patří podle statistik k těm nižším
a často pokrývají pouze základní potřeby, je
toto rozhodnutí logické a vychází ze stále se
zvyšující poptávky po místech ve školkách.
Demografové navíc předpokládají, že do de-

seti let bude na Jižním Městě v mateřských
školách chybět téměř 1500 míst!!!

Tento krok je třetím v řadě přijatých opat-
ření směřujících k rozšíření současné kapaci-
ty mateřských škol na území Jižního Města.
Tím prvním bylo ukončení nájmů v částečně
pronajatých objektech. Druhým krokem je
vznik detašovaných pracovišť mateřinek
v nevyužitých prostorách základních škol
a třetím bylo ukončení nájmu ve třech objek-
tech, které byly pronajaty celé. Jedním z nich
je azylový dům v Donovalské ulici.

Jeho obyvatelé se ale v žádném případě
nemusejí bát, že skončí bez střechy nad hla-
vou. Pokud jim ubytování nezajistí vedení azy-
lového domu, postaráme se o ně ve spoluprá-
ci s magistrátem, kde pomoc již přislíbil posla-
nec PČR a radní MHMP Jiří Janeček. Sociální
politika se nemůže orientovat pouze na ty,
kteří se ve složité životní situaci nacházejí, ale
i na ty, kterým hrozí. Mladé rodiny žijící z jed -
noho příjmu se této kategorii reálně blíží. Pří-
běh řady obyvatel azylových domů totiž začal
tím, že rodina neměla na zaplacení nájemné-
ho. Proto dostala školka přednost.

Jan Meixner, zástupce starosty

Informace z odboru
státní sociální podpory
V pátek 31. října 2008 schválila Poslanecká
sněmovna novelu zákona o státní sociální
podpoře, která mimo jiné odstraňuje dosa-
vadní organizační anomálii ve výkonu agendy
státní sociální podpory. 

Od 1. ledna 2009 budou útvary státní so-
ciální podpory také v Praze převedeny z úřadů
městských částí na Úřad práce hl. m. Prahy
a budou mít stejný statut jako v celé České
republice. Pro všechny pražské občany se
však nebude nic zásadního měnit. Budou dál
chodit vyřizovat své záležitosti na stejné mís-
to, ke stejným úřednicím a ve stejných úřed-
ních hodinách. 

Na budovách uvidí pouze nové označení,
stejně jako na rozhodnutích a jiných píse-
mnostech. Kvalita práce a vstřícnost pracov-
nic se nezmění. 
Adresa pro písemný kontakt je od 1. 1.
2009: Úřad práce hl. m. Prahy, pracoviště
státní sociální podpory v Praze 11, Bohúňo-
va 1553/2, 149 41 Praha 415 red

Centrum sociálních služeb Praha-Jižní Město 
přijme pracovníky/ce sociálních služeb

(pečovatelky)
pro práci v domech s pečovatelskou 
službou do dvousměnného provozu, 
1x za měsíc služba sobota–neděle.

Nástup možný ihned. Informace na tel.:
267 990 152, paní Vintrová.

Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz
směsného i tříděného odpadu v období vá-
nočních a novoročních svátků na území hl. m.
Prahy. Program svozu bude zorganizován
tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob
a nevznikal nepořádek kolem nich. 

Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz
odpadu zajištěn dle středečních programů.

Od 25. do 31. prosince bude zajištěna nor-
mální pracovní směna a odvoz směsného od-
padu bude fungovat jako v běžných všedních
dnech. Na Nový rok 1. ledna bude zajištěn
nadstandardní svoz odpadu z kritických míst
vysoké zástavby (sídliště). U tříděného odpa-
du bude ve dnech 15.–31. prosince prováděn
mimořádný svoz skla, jinak platí vše podle
svozových programů.

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se
směsným komunálním odpadem budou odvá-
ženy při pravidelném svozu od 25. prosince
do 28. února  2009. Prosíme občany, aby vá-
noční stromky odkládali vedle nádob na směs-
ný komunální odpad, aby nedocházelo ke sni-
žování kapacity objemu nádob pro ostatní od-
pad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště
separovaného odpadu.

Miroslava Egererová,
tisková mluvčí Pražských služeb

Pražské služby zajistí svoz
odpadu v době svátků

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Pozor na svíčky
Prosíme všechny o dodržování Řádu pohře-
biště, týkajícího se rozsvěcování světel.
V prostoru kolumbária není dovoleno poklá-
dat na dlažbu ani do okének zapálené svíčky.
Znečišťují dlažbu, ale hlavně hrozí znehodno-
cení a poškození pronajatého okénka. red

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV
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Čas běží jako voda a uplynul právě rok, kdy na-
še městská část přispěla částkou 50 000 Kč
na chov slona indického v pražské zoo. Stejný
sponzorský dar putoval letos v listopadu na
chov tlustokožců v trojské zahradě a adopční
listina zůstala spojena se jménem slonice San-
ti. Sponzorský šek předala řediteli zahrady
Petrovi Fejkovi místostarostka Eva Štampa-
chová.  Stejně jako v minulém roce připravují
odborníci ze zoo v informačním centru zahra-
dy ekologické pořady pro jihoměstské děti. My
jsme zvídavé předškoláky zastihli právě ve
chvíli, kdy se dozvídali novinky ze života ježků.
Ekologický výukový program je velmi důležitý
a jsme rádi, že se setkal s tak velkým ohlasem.
Cíl zůstává stejný, to znamená nejen děti zba-
vit strachu z neobvyklých druhů zvířat, ale na-
učit je jak se chovat k těm, s kterými se mo-
hou dostat  do kontaktu ve volné přírodě, řek-
la místostarostka Eva Štampachová. 

I v příštím roce se uskuteční akce jak pro
děti, tak i pro seniory.

Dana Foučková

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

6 www.praha11.cz

Všichni aktéři. Sloni, jihoměstské děti, 
šek a předávající.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Šek doputoval po roce opět ke slonům

V den celostátního termínu změn jízdních řá-
dů, tedy od 14. prosince, dojde k významné
úpravě tratí i časových intervalů v síti autobu-
sových linek pražské hromadné dopravy, kte-
rá se dotkne i Jižního Města. 

Změny společnost Ropid, která je organi-
zátorem pražské integrované dopravy, pláno-
vala již dlouho, pracovalo se na nich zhruba
rok a nebudou se týkat pouze autobusů. 

Hlavním důvodem těchto zásadních změn
je zpřehlednění a zjednodušení linek MHD,
omezení zpoždění a zlepšení dopravního spo-
jení obcí a měst na jihovýchod od Prahy. 

Základem autobusové dopravy se mají
stát páteřní linky jezdící v krátkých časových
intervalech (například 6 minut ve špičce) na
hlavních pražských tazích, na něž budou nava-
zovat další lokální linky.

Jižního Města se tedy týká především pře-
směrování příměstských linek ze směru Kos-
telec nad Černými lesy a Říčany ke stanici
metra Háje, které dosud končily u Depa Hos-

tivař na lince A. Podle mluvčího Ropidu Filipa
Drápala má totiž trasa metra C kratší interva-
ly než trasa A. 

Například v pracovní dny v ranní špičce je
to 1 až 2 minuty na céčku oproti 5 až 6 minu-

tám na áčku, navíc do Depa Hostivař jezdí jen
každá druhá souprava metra. Na Hájích bu-
dou nově ukončeny příměstské linky 381,
382, 383 a 387.

Daniel Potocký

Autobusovou dopravu čekají změny

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Ježek úplně zblízka, pro spoustu dětí 
to bylo poprvé.

Do sloních
chobotů 
se vešla
spousta
jablíček.
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A ZASE VÁNOCE
Před rokem jsem na sebe prozradil, že nejsem
příliš vánoční člověk a pár lidí mi tenkrát řek-
lo, že jsem barbar, ale jiní, a těch prosím bylo
víc, souhlasili s tím, že Vánoce jsou čím dál tím
hektičtější a klid a pohoda se téměř nenávrat-
ně vytrácí. Konec konců stačí v prosinci nav-
štívit jakékoli obchodní centrum…

Nedávno jsem dostal dotaz na vánoční
tradice a první co mě napadlo, byla scéna
z filmu Pelíšky, ve které úžasný pan Kodet ve
svářečských brýlích a motocyklových rukavi-
cích lije olovo a dává bolševikovi rok, maximál-
ně dva. No a pak jsem si vzpomněl, že i já ja-
ko kluk lil s tátou olovo a sypal purpuru na
kamna. Rozkrajovali jsme jablíčka hledaje
hvězdičku, pouštěli v míse s vodou skořápky
ořechů se svíčkami a pod štědrovečerním ta-
lířem nechyběla šupina z kapra, kterou tam ni-
kdy nezapomněla dát maminka. 

Ty vzpomínky jsou tak příjemné, že stojí za
to, jakkoli mě to samotného překvapuje, ales-
poň některé z nich oživit. Největší radost bu-
de určitě mít moje žena, která Vánoce miluje.
Svíčky na adventním věnci zapalujeme už lé-
ta, jmelím se také obdarováváme a pár CD
s vánočními koledami se u nás také najde. Le-
tos se určitě vrátím k lití olova, protože věta
pana Kodeta začíná být aktuální a rozkrojení
jablka je takovou jistotou, protože hvězdička
je tam vždycky (alespoň doufám). Živý stro-
mek jsme po letech také koupili. Jen to zlaté
prasátko určitě neuvidím, koncentrace vůní,
chutí a barev Štědrého dne spolu s metrákem
živé váhy mi nedává šanci. A půlnoční mě
z podobného důvodu nejspíš také mine, pro-
tože tou dobou řeším důsledky své nezřízené
konzumace, kterou omlouvám větou: „Vždyť
jsou Vánoce“ a sháním se po prostředcích na
zažívání... 

A to je také tradice.
Přeji všem hezké, klidné a pohodové Váno-

ce. Jan Meixner 

Sloupek 
zástupce starosty

V druhé polovině prosince odvysíláme:

■ Fotbalový turnaj v malé kopané

■ Den otevřených dveří SOZ Janouchova

■ První adventní koncert v KCMT

■ Večer solidarity v KC Zahrada

■ Festival VOX v KCMT

■ Besídka MČ Praha 11 pro děti z dět-
ských domovů

■ Mikulášský průvod

■ Chodovská tvrz - vernisáž Sluková

Televizní Aktuál ve vysílání
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na úze-
mí Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud
jste Klíč do 15. prosince nedostali do schránek, ne-
bo byl pohozen na zemi, napište nám prosím do re-
dakce na e-mail: klic@p11.mepnet.cz a uveďte ulici
a číslo popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku
800 104 300.

Klíč č. 19 přinesl informace o grantech na od-
lehčovací služby a my se v tomto čísle bude-
me věnovat tomu, co se v Sociálně ošetřova-
telském zařízení Janouchova 670 podařilo
zrealizovat.

V centru se v posledních dvou letech
opravdu nezahálelo. V objektu došlo k rozsáh-
lým investičním úpravám a modernizaci, které
výrazným způsobem zvýšily standard ubyto-
vání. Šlo o to zpříjemnit a zjednodušit klien-
tům pobyt v zařízení. Jednalo se o stavebně
technické úpravy a opravy interiérů, omítek,
malířské a natěračské práce, výměnu podla-
hových krytin, modernizaci vybavení pro per-
sonál a klienty (přibližně 2 mil. Kč). Obnova se
týkala také vybavení kuchyně. Stavebně tech-
nické úpravy koupelen a sociálních zařízení
a pořízení 10 kusů polohovatelných lůžek pro
intenzivní péči a zajištění antidekubitního pro-
gramu pro uživatele služeb si vyžádalo
v letošním roce další 2 miliony Kč. Vraťme se
ale na chvíli k úpravám koupelen a so ciálních

zařízení. Interiéry a barevné provedení, včet-
ně vybavení, splňují ta nejnáročnější kritéria,
ale hlavně působí velmi pozitivně a přátelsky,
což je právě v zařízení takovýchto typů velmi
důležité. Maximální komfort a moderní po-
můcky usnadňují práci odbor nému personálu,
ale hlavně usnadňují a zpříjemňují každodenní
život a potřeby klientů. Investice vedoucí ke
zvýšení kvality ubytování uživatelů financuje
převážně MČ Praha 11 a Centrum sociálních
služeb Praha-JM z vlastních zdrojů a příjmů.
Na financování se nemalou měrou podílí také
sponzoři.

Dana Foučková

Odlehčovací služby u nás
fungují na jedničku

Na frekvenci 92,6 FM 
Český Rozhlas Regina 

● každý všední den 7.00–9.00,
15.00–19.00 hod.

● ojedinělý dopravní pořad
v době dopravních špiček 

● pořad především pro ty, kteří
se auty, MHD i vlaky pohybují
Prahou a jejím okolím 

● proud dopravních informací
bez zpoždění 

● zdroje: všechny on-line kamery
v dispečinku TSK, dispečeři DP,

ČD, motohlídky v ulicích me-
tropole, vy – naši spolujezdci
na bezplatné telefonní lince
800 900 500 

● pořad, který vám poradí, kudy
byste v danou chvíli jet nemě-
li, aby vám cesta netrvala dé-
le, než je nezbytně nutné 

● každý všední den jeden z vás,
kdo zavolá seriozní dopravní
informaci na telefonní linku
800 900 500, získá poukázku
na pohonné hmoty za
1000 Kč od společnosti OMV.

Bezstarostná jízda Prahou

Účelné a moderní interiéry koupelen zaujmou
hlavně optimistickým vzhledem.

Multifunkční křeslo pomáhá při hygieně
špatně se pohybujících klientů, uvedla sta-
niční sestra Soukupová, vlevo.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Ohlédnutí za rokem 2008
ČESTNÉ OBČANSTVÍ. V lednu udělila
naše městská část čestná občanství ar-
chitektu Jiřímu Lasovskému a in memo-
riam Maxi Švabinskému, rovněž také je-
denáct Cen Prahy 11 významným
osobnostem spjatým s Jižním Městem.

KUFŘÍKY. Všechny předškoláky čekalo
u letošních zápisů příjemné překvapení
v podobě žlutých kufříků. Vnitřek ukrý-
val vstupenku do zoo, hračku a uži -
tečné školní potřeby. Tato akce byla
zcela ojedinělá mezi všemi městskými
částmi.

ZÁCHRANÁŘI. V rámci intenzivní spo-
lupráce městské části s hasiči a záchra-
náři se uskutečnila na konci ledna cvič-
ná evakuace ZŠ Donovalská. Na listo-
padovém zasedání zastupitelstva sta-
rosta D. Mlejnský potom chodovským
hasičům poděkoval za jejich celoroční
vynikající práci. 

CYKLOSTEZKY. Polovina března při-
nesla završení první etapy budování
cyklostezek a tras na Jižním Městě
a také vydání nové cyklistické mapy
Prahy 11.

VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ. Po inten-
zivních jednáních a přípravách se po-
čátkem dubna podařilo slavnostně
uvést do provozu nové stanoviště zá-
chranné služby v Markušově ulici. Hlav-
ním cílem bylo zkrátit dojezdovou dobu
záchranek k pacientům.

STROMKY. V lese Ke Kateřinkám vy-
sadily děti z devíti jihoměstských ško-
lek stromky, byl to nápad kluků a holek
z Madolinky. Děti budou do lesa chodit
své stromky pozorovat jak rostou
a jednou možná ukáží svým dětem
krásný vzrostlý les. 

CELOPRAŽSKÉ SPORTO-
VÁNÍ. V květnu se v ZŠ Cam-
panus uskutečnilo pražské fi-
nále 3. Sportovních her MŠ,
jehož patronkou se stala sym-
patická Kateřina Neumannová.

SETKÁNÍ STAROSTŮ. Další z pra vi -
delných setkání starostů pražských
městských částí tentokrát na konci
března hostila Praha 11. Starostové
a starostky se o celopražských záleži-
tostech radili v Top Hotelu Praha.

SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE.
V Markušově ulici, v těsné blízkosti vý-
jezdového stanoviště záchranky, byla
městským strážníkům předána nová
služebna v polovině dubna za přítom-
nosti hostů z radnice i magistrátu.

KAMERY A BEZPEČNOST. Nové do-
hledové centrum, napojené na moder-
ní kamerový systém, bylo otevřeno
v květnu. Ochranu obyvatel a majetku
v Praze 11 zabezpečuje v současnosti
skoro 400 kamer. 

KL_21_2008:Sestava 1  12/5/08  12:18 PM  Stránka 8



Konec roku klepe na dveře a my bychom si společně s vámi chtěli připomenout akce, které se
v tomto roce naší městské části podařily a zároveň popřát aby se nám všem v tom příštím roce
dařilo alespoň tak, jako v tom letošním.

BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO. Unikátní
projekt odstartoval v červnu na základ-
ní škole Pošepného. Je zaměřen na
prevenci bezpečnosti silničního provo-
zu a postupně se letos uskutečnil ve
všech základních i mateřských jiho-
městských školách.

PRÁZDNINOVÁ NOVINKA. Tou le-
tošní u nás byly příměstské tábory. Je-
jich fungování ulehčilo rodičům péči
o potomky. Táborům daly děti na rok
sbohem začátkem září na zahradě
centra sociálních služeb. 

11 DNŮ PRAHY 11. Září na Jižním
Městě patří 11 dnům Prahy 11. Kon-
certy, pouť, výstavy, ohňostroj, to
všechno čekalo na návštěvníky oslav.
Jednou z akcí bylo otevření Parku
u Chodovské tvrze. Moderně vybavené
hřiště nabízí široké sportovní vyžití. 

ŠEK PUTOVAL DO TROJE. V listo -
padu stejně jako loni přispěla naše rad-
nice ZOO Praha na chov slona indické-
ho sponzorským darem. Šek předala v
rámci úspěšné spolupráce se zoologic-
kou zahradou zástupkyně starosty Eva
Štampachová.

OZDRAVNÉ POBYTY ZDARMA.
I letos se v krásné šumavské přírodě
vystřídaly na týdenních pobytech děti
z jihoměstských škol. Také tento pro-
jekt je v rámci městských částí zcela
ojedinělý.

HRAVÉ OSLAVY. Začátek června je
vždy spojen se Dnem dětí. Ten letošní
v Centrálním parku se vydařil. Děti tan-
čily, zpívaly a na všechny čekalo množ-
ství zábavy, legrace a atrakcí.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ. V září zahájil
starosta D. Mlejnský slavnostním
křtem provoz víceúčelového hřiště
v Prašné ulici. Po křtu následoval spor-
tovní program – zápas mezi týmem
handicapovaných sportovců na vozíku
a družstvem radnice. 

TRADIČNĚ S BALONY. Začátkem říj-
na ukončila jihoměstská Balonstory
oslavy jedenácti dnů Prahy 11. Zajíma-
vá tradice je hezkou podzimní speciali-
tou naší městské části.

EKOLOGICKÁ SPOLUPRÁCE. Po celý
rok fungovaly výukové programy pro
školáky i předškoláky z jedenáctky
s odborníky ze zoologické zahra-
dy a kontaktními zvířaty.

REKONSTRUKCE NA JEDNIČKU.
Jednou z nejrozsáhlejších akcí letošní-
ho roku byla rekonstrukce ZŠ Mendelo-
va, která teď v půli prosince úspěšně
skončila. Po Novém roce se znovu
otevře žákům. 
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10 www.praha11.cz

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
KONTROLOVALI ŘIDIČE. V pozdních noč-
ních hodinách 14. listopadu se uskutečni-
la společná akce městské
policie a Policie ČR zamě-
řená na odhalení řidičů
řídících motorová vozid-
la pod vlivem alkoholu.
Při této akci byl zadržen
jeden hříšník, který se před
usednutím za volant opravdu řádně posil-
nil alkoholickými nápoji. Proto byla celá věc
předána k dalšímu šetření.

SEDĚL NA ZASTÁVCE. Při běžné hlídko-
vé činnosti si v ranních hodinách 16. listo-
padu na zastávce MHD Kolej Jižní Město
hlídka strážníků povšimla muže, který od-
povídal popisu osoby hledané Policií ČR.
Strážníci tedy provedli kontrolu dokladů,
čímž se jejich podezření potvrdilo. Proto
muže předvedli na Policii ČR, kde jej pře-
dali k dalšímu šetření.

JEL RYCHLE A PIL. Odpoledne 24. listo-
padu prováděla hlídka strážníků kontrolu
zaměřenou na dodržování nejvyšší povo-
lené rychlosti ve Výstavní ulici. V jednom
případě strážníci zastavili řidiče, který ne-
jen překročil nejvyšší povolenou rychlost,
ale rovněž vykazoval známky opilosti. Ná-
sledně provedená orientační dechová
zkouška prokázala, že dotyčný je opravdu
pod vlivem alkoholu. Proto strážníci hříš-
níka předali k dalšímu šetření na Policii ČR. 

Při příležitosti adventu a blížících se vá-
nočních svátků bych chtěl touto cestou
upozornit všechny obyvatele a návštěv -
níky Jižního Města, aby zvýšili pozornost
a ostražitost týkající se zabezpečení
svých osobních věcí a vozidel i při nákupů
dárků v našich obchodních centrech na
Jižním Městě, jelikož se v tomto období
předpokládá zvýšený výskyt nenechavců,
kteří by si chtěli na náš úkor zpříjemnit vá-
noční svátky. Petr Schejbal, DiS., 

ředitel OŘ MP Praha 11

Zvony visívají zdánlivě nedostupně vysoko, za-
to jejich hlas mnoho z nás řadí mezi základní
kameny svého vztahu k místu, kde žijí. Až letos
nad vánočním a novoročním Jižním Městem
zazní zvony, může být mezi jinými slyšet také
souzvučné dunění Marty a Marie. Zvony těch-
to jmen visí na věži sboru Milíče z Kroměříže
Českobratrské církve evangelické v sousedství
nového jihoměstského Parku u Chodovské tvr-
ze. Půvabná stotřicetikilová Marta níž
a drobnější stokilová Marie nad ní. Cesta k obě-
ma vede budovou sboru zprvu po schodech, vr-
cholí ale prostým kovovým žebříkem. Zvoník je
ovšem nemusí zdolávat. Všechny zvony na
území Prahy 11, s výjimkou zvonku na drobné
bývalé návesní kapličce v Hájích, se už dnes po-
hybují pomocí elektrického proudu.  

Pár slov o jihoměstských zvonech lze najít
i na www.praha11.cz v kapitolách z historie.

Jiří Bartoň

Památné kameny u nás 

Tentokrát vánočně

Zloději a kapsáři se při svých nenechavých
toulkách ulicemi a obchody nevyhýbají ani
Praze 11. 

„V  našem obvodě řešíme převážně drob-
né krádeže a krádeže zboží v nákupních cent-
rech, jako je například Obchodní centrum
Chodov,“ poznamenal obvodní ředitel měst-
ské policie v Praze 11 Petr Schejbal.

„Z hlediska prevence kapesních krádeží je
nejdůležitější, aby byli občané pozorní
a hlídali si své věci. Při nákupu je neodkláda-
li do vozíků a košíků a nenechávali je bez do-
zoru. V obchodech a městské hromadné do-
pravě či v místech, kde je větší počet osob,

nosili tašky a kabelky uzavřené,“ varuje první
náměstek primátora Rudolf Blažek, který má
na starosti bezpečnost v metropoli.

V roce 2007 registrovala policie na území
hlavního města 9 487 kapesních krádeží, do
1. října letošního roku kapsáři nezkrotili nene-
chavé prsty již v 6 770 případech.

Mezi nejproblematičtější pražská místa
patří podle Evy Brožové z preventivně infor-
mační skupiny Policie České republiky správy
hlavního města Prahy stanice metra Muze-
um, Můstek, Florenc či I. P. Pavlova a Národní
třída, tramvajové linky 22 a 23, spoje
v oblasti náměstí Bratří Synků a autobusové

linky projíždějící stanice Kačerov, Chodov,
Opatov a Háje.

„Kapsáři se pohybují v obchodním
a historickém centru Prahy, kde je značná
koncentrace cizinců. Časté jsou i krádeže
v průběhu obstarávání nákupů ve velkých ná-
kupních centrech,“ poznamenala Brožová.
Doplnila, že prakticky jediným způsobem
usvědčení kapsáře je jeho dopadení přímo při
činu nebo bezprostředně po něm. „K tomu
může dojít jak aktivní činností policistů, tak
za součinnosti s městskou policií a občany,“
uzavřela Brožová.

(teg)

Kapsáři nejvíce v Praze 11 útočí v nákupních centrech

Řádky z kroniky Hájů

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Text pokračuje sdělením o lípách u kapličky:
„U kapličky, kterou jsem shora popsal, zasadi-
li jsme my, Háječtí občané, z každé strany po
jedné lípě. U vchodu do kapličky z levé strany
zasadili jsme lípu na památku osvobození na-
šeho národa, na památku zřízení naší Česko-
slovenské republiky. U vchodu z pravé strany
zasadili jsme lípu na paměť osa-
mostatnění naší obce. Byla to
krásná chvíle, když dne 23. dub-
na roku 1922 za velké slavnos-
ti jsou lípy zasazovány. Podnět
k této památce dala stávající
obecní správní komise. Lípu
z levé strany zasadil hoch Chu-
domel Jaroslav a lípu z pravé
strany hoch Plíva Ladislav.“ No-
vý odstavec je uveden nadpi-
sem „Hasičský sbor“.

„Přičiněním občanů p. Plívy
Václava, Velebila Josefa
a Kutiny Josefa založen jest

v obci naší sbor dobrovolných hasičů. Dne 
25. listopadu roku 1922 odbývala se první
ustavující valná hromada, na níž zvolen byl
prvním starostou sboru Josef Hňup z čísla 13
a Josef Kutina prvním velitelem a členů se při-
hlásilo 15 k činné službě.“ (Pokračování.)

Vypsal Jiří Bartoň

FOTO: Z FONDŮ MUZEA MĚSTSKÉ ČÁSTI. 
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● SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Te-
lefon: 272 761 234 (8.00–10.00 hod.), 
602 366 328 (celý den).
● STĚHOVÁNÍ – NONSTOP, FIRMA PETR NY-
KL, byty – kanceláře – trezory – pianina – kla-
víry. Tel./mob.: 274 868 772, 602 254 817. E-
mail: stehovani.nykl@volny.cz
● PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, strop-
ní kazety, malířské práce, levně, rychle, včetně
víkendů. Tel.: 603 494 330, 603 595 109. 
E-mail: ivan.lafek@email.cz
● MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Telefon:
272 951 828, 604 517 565.
● 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.
● INSTALATÉRSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE, vý-
měna kuchyňských desek a dřezů. Telefon:
272 952 166, 602 649 359.
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Ta-
petování pestruktou, úklid, barvy dle vzorníku
– kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon: 603
475 667, www.123malovani.cz
● STŘÍHÁNÍ – ÚPRAVA PEJSKŮ. Telefon:
272 928 543, 604 557 903. V Průčelí
1653/8, Praha 4-Chodov JM. 
www.ostrov-victoria.wz.cz
● OPRAVY PRAČEK+MYČEK zn.: PHILCO,
CROSLEY, KONRAD, ZANUSSI, ELECTRO-
LUX, WHIRLPOOL, GORENJE, ARISTON, IN-
DESIT. Tel.: 603 276 606.
● ELEKTROINSTALACE, opravy rozvodů
v bytech. Provede rychle Vladimír Odcházel,
tel.: 272 920 084, 602 215 428.
● MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE – fa.
AMAL. Rychle, kvalitně, levně, kdykoliv
i o víkendu. Tel.: 603 446 643, 608 446 643,
606 556 547, www.amal.cz
● INSTALATÉR ,,U CHODOVSKÉ TVRZE“,
V. Škapa, Ledvinova 1713. Tel.: 728 386 419.
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK a mytí oken.
Také o víkendech. Pravidelné úklidy kanceláří.
Tel.: 272 932 464, 737 566 189.
● BYTOVÍ ARCHITEKTI – návrhy interiérů, vý-
roba kuchyňských linek, vestavných skříní, dět-
ských pokojů, předsíní. Originalita a kvalita slu-
žeb jsou samozřejmostí. Tel.: 603 238 056,
www.apdesign.cz
● MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
● SERVIS POČÍTAČŮ, ODVIROVÁNÍ – prodej
pc, Jižní Město – Háje, Hviezdoslavova 1600,
www.pocitace-servis.cz, tel.: 774 515 155,
272 659 981, Po-Pá 9.00–17.00.

● BOURÁNÍ, ŘEZÁNÍ PŘÍČEK, LIKVIDACE
byt. jader apod., i s odvozem. Jiné práce dle
dohody. Tel.: 777 207 227.
● ADVOKÁTKA JUDR. EVA BROWN – právo
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy, tel.: 603 835 609,
www.advocate-brown.eu
● ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, ve-
dení účetnictví, daňové evidence. Docházka na
úřady. Tel.: 604 618 298, 222 364 018.
● PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE – PVC, KOBERCE,
plovoucí podlahy. Návštěva se vzorky
a zaměření zdarma. Tel.: 604 623 052, 
www.podlahy-blaha.kvalitne.cz
● ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ – vedení
účetnictví, daňová přiznání a služby daňového
poradce, Benkova 32, Praha 4-Chodov. E-mail:
info@ucetnictvi-online.cz, tel.: 604 734 175.

● ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE I VÝMĚN BY-
TŮ A DOMŮ. Dlouhodobá specializace na Jižní
Město, Praha 4, 10. Právní servis zajištěn. RK
Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.: 272 927 497,
607 636 784.
● * HLEDÁM BYT 3+1 (KK) KE KOUPI, osob-
ní i družstevní vlastnictví v Praze 4-JM a okolí.
T.: 605 246 386. 

* HL. BYT 2+KK NA JM + OKOLÍ, i družstev -
ní. Tel.: 723 626 166.
● 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., de-
kret do výměny mám. Uhradím za vás dluhy,
vyřídím i právně komplik. případy, stáhnu
soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i byt ne-
opráv. obsaz., s nežád. nájemníkem, příp. dám
náhr. byt či domek mimo Prahu a doplatek
apod. Platím v hotovosti, záloha možná ih-
ned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
● NALÉHAVĚ SHÁNÍME BYT 2+KK/L, 2+KK
ke koupi v Praze 11. Můžeme nabídnout i vý -
měnu za dr. třípokojový byt také v Praze 11.
Tel.: 607 686 460. 
● KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+KK, 3+1, druž-
stevní nebo osobní vlastnictví, platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
● HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+KK/L AŽ
3+1/L na Jižním Městě. Přednostně v osob -
ním vlastnictví, může ale být i družstevní. T.:
732 800 431.
● VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 3+1/L NA JM za
byt 3+1 družstevní nebo v OV.Rozdíl dopla-
tím.Tel.: 604 532 811.
● PRODÁME 2 BYTY: DR. 3+1 JAKO 4+1,
zaskl. lodžie, 85 m2, rek. dům, les, Babákova,
M Roztyly 2 995 000 Kč;  a 3+1/L OV rek.
roh. vana, 77 m2, 6. p, Štichova, M Háje, les, 
3 120 000 Kč. Majitel 737 553 795.

● PRONÁJEM GARÁŽ – DLOUHODOBĚ prona-
jmu garáž v I. patře garážového objektu Holušic-
ká ul. Tel. 724 561 365, e-mail: vzdus@volny.cz.

Přijatelné cenyPřijatelné ceny

NOVĚ OTEVŘENO
Kadeřnictví, masáže,
pedikúra, manikúra

Modletická 1388/5, Pha 11-Chodov
Tel.: 773 217 771

www.salonjulie.euweb.cz
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Otevřeno: 
Po-Pá 8.00–20.00
So 8.00–13.00

KRKONOŠE – Pec pod Sněžkou

Horská chata ŠOHAJKA
Ubytování s polopenzí 420 Kč osoba/den

Kontakt: Jarmila Čiháková
tel.: 604 538 381

e-mail: jarmilacihakova@seznam.cz
www.chatasohajka.cz

Hledáme zaměst-
nance na ostrahu
parkovišť na Pra-
ze a Jižním Měs-
tě (vhodné i pro

důchodce).
P. Cinko telefon:

602 391 477.

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

Novinka:
Upoutávka na titulní straně  . . cena dohodou

Drobná inzerce řádková
do 190 znaků (včetně mezer)  . . . . . . . 350 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 %

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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ZŠ Campanus 
Akce pro předškoláky a jejich rodiče:

„Come and play“ - Hrátky s angličtinou. Děti se v úterý
16. prosince od 15.30 do 17.00 hodin zábavnou formou
seznámí s výukou anglického jazyka v naší škole. Naučí se
anglickou písničku, zahrají si hry a to vše při výuce pomocí
interaktivní tabule. Vezměte si s sebou pastelky.

Sportování s překvapením se koná v úterý 
13. ledna 2009 od 15.30 
do 17.00 hodin v tělo -
cvičnách školy.  Prohléd-
nete si venkovní i vnitřní
sportoviště, dále bu-
dou na všechny čekat
hrátky s gymnas ti kou,
veselé soutěžení a nako -
nec překvapení s padákem.
I pro rodiče máme program. Bu-
dete potřebovat převlečení,
sportovní obuv, pití a dobrou
náladu.

ZŠ Ke Kateřinkám
17.  prosince Vánoční zpívání na
schodech – 7.45 hod. na scho-
dech u hlavního vchodu 

ZŠ Mendelova
Program pro děti v MŠ (mozaiku z práce žáků 1. a 9. tř.
doprovází školní sbor Mendy) –15. prosince MŠ Janou-
chova, 16. prosince MŠ Stachova

ZŠ Pošepného nám.
Vánoční zpívání na Pošepného náměstí – 15. prosince od
17.00 hod. (zpívání za účasti ZŠ Pošepného náměstí, MŠ
Blatenská, MŠ Hrabákova, ZUŠ ) – pro veřejnost

Vánoční zpívání v MŠ
16. prosince od 10 hod. Vánoční zpívání v MŠ Hrabákova,
17. prosince od 9 hod. Vánoční zpívání v MŠ Blatenská

MŠ Janouchova
18. prosince od 10 hod. vystoupení dě-

tí v Domově důchodců K Milíčovu

MŠ Jažlovická
15. prosince od
16.30 hod. Vánoční

dílny pro děti
a rodiče, ale

i ostatní příchozí
(zdobení perníčků,

vyrábění přáníček,
novoročenek, malová-

ní na sklo, vánoční dekorace)

MŠ Hroncova
18. prosince od 16 hod. Vánoční besídka 
v KC Zahrada.

Všechny mateřské školy pořádají v předvánočním čase be-
sídky, ty jsou pouze pro děti a jejich rodiče – z důvodu ma-
lých prostor v MŠ.

Možná jste si toho už na některé ze svých procházek všimli! Na
zahradě Waldorfského lycea v Křejpského ulici od června stojí
velké dřevěné sochy – postavy v životní velikosti. Autorem ob-
divuhodných děl není profesionální řezbář, ale studenti 2. roční-
ku této střední školy. V průběhu projektového uměleckého týd-
ne je vytvořili ze sedmi kmenů různých druhů stromů – jasanu,
břízy, jilmu, topolu, dubu, javoru a buku. 

O Waldorfském lyceu se toho moc neví – funguje teprve tře-
tím rokem, jde o zcela nový typ střední školy, jediný v Praze. Po-
skytuje všeobecné vzdělání (jako gymnázium), ale od 3. ročníku
také základy odborného vzdělání v humanitní nebo přírodověd-
né specializaci, které má absolventa nasměrovat na určité typy
vysokých škol. A proč zde studenti tvoří sochy  (i leccos jiného)?
Škola totiž nabízí model tzv. celostního vzdělávání, propojuje
myšlenkové, umělecké i praktické poznávání, směřuje k utváření
individuality studenta, jeho tvořivosti a aktivnímu přístupu ke
světu. Zájem o tento typ vzdělávání výrazně roste, za posled-
ních 10 let se počet waldorfských škol ve světě zvýšil o 50 %. 

Více se dozvíte na www.wspj.cz nebo na Dnech otevřených
dveří 22. ledna 2009. Ivan Smolka, ředitel školy

Sochy hlídají zahradu Waldorfského lycea

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Akce s vůní Vánoc – aneb co vás ještě čeká
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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

JAKO VÝROBCI NABÍZÍME VELMI VÝHODNÉ CENY
Zákaznický bonus    www.zlatnictviguttner.com    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

B Y T O V Á  J Á D R A
s p e c i a l i s t é n a  J i ž n í  M ě s t o

ZAJ ISTÍ M E VŠE CO POTŘEBU J ETE:
projekt, zaměření v bytě, práce, materiál, doprava,
revizní zprávy, jednání na stavebním úřadu, plánky

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

JEN U NÁS 
Z D A R M A

projekt + vyřízení stavebních 
náležitostí v ceně 5 000 Kč

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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Dílů, přileb, doplňků, dětských kol, 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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Rekonstrukce koupelen a celých bytů
Zednictví, malířství, elektro, instalatérství, 

pokládka podlah, kuchyňské linky

www.bilec-koupelny.cz
tel.: 737 645 284, 775 902 071

Sleva 10 % pro klienty v důchodovém věku

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

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

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

☎ 272 931 863, 603 501 672 www.zasklenalodzie.cz
Smluvní partner firmy OPTIMI

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

INZERCE

CELESTE PRAGUE, spol. s r. o.
Rehabilitační míče a rehabilitační potřeby
Bowlingové příslušenství
Dovoz, prodej a export
ZŠ Mikulova 1594, 149 00 Praha 4
Tel./fax: 267 912 475, 272 916 263
GMS: 602 364 582, 608 716 716
www.celeste.cz, e-mail: celeste@celeste.cz

• Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových
jader, nové kuchyňské linky, dveře
obložky, dveře do pouzdra, posuvné dveře.

• Rekonstrukce koupelny od nás znamená
kompletní servis – projekt, stavební po-
volení, dozor, kolaudace.

ZIMNÍ SLEVA 5–10 %
(realizace v lednu a v únoru)

Bytová jádra
Rekonstrukce na klíč

Bytové studio Křejpského 1523
Praha 4-Opatov Tel.: 272 657 912
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Adventní týdny nabádají k cestám do snů a do
dětství. Blíží se také čas betlémů a rodičové
kutilové vzpomínají, kde asi je uložena krabi-
ce s vystříhanými papírovými figurkami. Jeden
z bytů Jižního Města II skrývá odlišný kouzel-
ný svět. Velké množství pečlivě vystříhaných
a slepených papírových objektů a výjevů, kte-
ré vycházely v časopise ABC a v produkci na-
kladatelství Albatros. 

Dřevěné a zděné domky, rychty, měšťan-
ské domy a mlýny. Šlechtické paláce, zámky
i hrady na skalách. Divy antického světa. Au-
ta, autobusy a vagónky s mašinkami. Leta-
dla. Radniční věže a katedrály. Křižníky i sta -
rodávné námořní trojstěžníky se vzdutými
plachtami. Všechno zmenšené, drobné
a poutavé. A taky spoustu lidí, vlastně lidi-
ček. Bojovníků v dávných bitvách i rodin,

usazených v křeslech v parádních pokojích.
Poddat se vjemům z toho množství tvarů
a dějů umožňuje vydat se na daleké cesty
fantazie.  

Soubor vzrůstal postupně pod rukama
pečlivého Jiřího Vávry. Vlastním povoláním
konstruktér strojař věnoval svému úsilí
spousty chvil volna, téměř dvě desítky let.
Přehlídek se nezúčastňoval a nebyl členem
žádného klubu. Tajemství jeho pokoje, ukrýva-
jící v policích a vitrínkách papírový svět, znal
málokdo. 

Před třemi roky jemné nůžky, pinzety
a lepidla ale osiřely a papírových objektů už
nepřibývá. Paní Jitka Vávrová, která manželo-
vi v jeho úsilí fandila, však o sbírku dobře pe-
čuje. Před nedávnem se rozhodla věnovat
podstatný výběr Muzeu Prahy 11. Kouzelný

svět papírových modelů Jiřího Vávry je k vidě-
ní od 17. prosince až do 11. ledna nového ro-
ku 2009 v jihoměstském Kulturním centru Za-
hrada v rámci tradičního Salonu. 

Jiří Bartoň

Tajnosti za humny (9)

Kouzelný svět papírových modelů

Jitka Vávrová s drobnou ukázkou 
ze sbírky. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Zveme všechny malé, větší i velké rybáře 
na výlov kaprů 22. prosince od 11 hodin

v Centrálním parku poblíž Komunitního centra
Matky Terezy.

Čeká na vás výlov, hry a soutěže.

Přijď si vylovit svoji vánoční rybu

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
K Milíčovu – prosím vstupte
Zveme rodiče budoucích školáků k nám na den otevřených dve-
ří 13. ledna 2009. Šikovné učitelky pro vás a vaše děti připra-
vily malé nakouknutí do opravdické školy. Pohádkoví průvodci
na vás budou čekat ve 14 hodin u hlavního vchodu. Přijďte, tě-
šíme se. 

Za pedagogický sbor ZŠ s RvJ K Milíčovu
Jiřina Vrbová, zástupkyně ŘŠ

Obec přátelská rodině
přinesla na jih ocenění
Městská část Praha 11 získala
v letošní soutěži Obec přátelská 
rodině 6. místo v kategorii nad 
50 000 obyvatel. 

Obec přátelská rodině je celo-
státní a každoročně pořádaná sou-
těž, která se snaží propagovat pro-
rodinnou atmosféru v českých ob-
cích a městech a podněcovat jejich
celkový rozvoj. Skvělou zprávou je,
že v letošním ročníku soutěže zís-
kala Praha 11 ze všech při hlá -
šených pražských městských částí
nejlepší umístění. 

Výsledky soutěže Obec
přátelská rodině roku 2008
V. velikostní kategorie 
(nad 50 000 obyvatel)

1. Brno
2. Havířov
3. Hradec Králové
4. Zlín
5. Pardubice
6. Městská část Praha 11
7. Kladno
8. Opava
9. Ústí nad Labem

10. Městská část Praha 10 red
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Jažlovická 1499/38, Praha 11, tel.: 603 424 700
Otevřeno: Po–Ne 11.00–23.00 www.restauraceprazanka.cz

Restaurace PražankaRestaurace Pražanka

ŠUMAVA – PENZION
HRÁTKY U OBCE SRNÍ
Ubytování cena 400 Kč 
včetně polopenze. 

Tel.: 602 367 660, Tel.: 602 367 660, 
376 323 410, 739 046 601376 323 410, 739 046 601
www.penzionhratky.unas.czwww.penzionhratky.unas.cz

RICCHEZZA CR s.r.o. Radimovická 31, Praha 4
tel.: 602 393 018
e-mail: ricchezza.cr@seznam.cz

• vedení účetnictví a daňové evidence • zastupování na úřadech
• správu daní • účetní a daňové poradenství
• mzdové účetnictví • po dohodě možnost zpracování 
• sociální a zdravotní pojištění účetnictví ve Vašich prostorách

n a b í z í 

Ke Mlýnu 1, 149 00, Praha 4, Újezd u Průhonic
tel.: 272 690 002, 777 336 805, 777 333 899 
e-mail: g.radev@seznam.cz, www.radev.eu

Zveme vás k ochutnání tradič-
ní české kuchyně, vybraných
evropských specialit, velkých
salátových mís, gurmánských
pochoutek, atd.

Zajištujeme svatby, rauty, 
firemní večírky. Pořádáme
country večery a diskotéky –
80. léta.

Každý den jiná hotová jídla.

Otevřeno: Po–Pá 10.00–22.00
So–Ne 11.00–22.00

Vlastní parkoviště ve dvoře.

VLASTNÍ VÝROBNA
UZENIN 

S VZORKOVOU 
PRODEJNOU

Uzeniny vyráběné podle starých receptur.

AKCE PROSINEC
Vinná klobása domácí 69 Kč/kg
Šunkový salám 80 Kč/kg
Uherák Duna 120 Kč/ks
Poličan 145 Kč/kg
Herkules 145 Kč/kg
Paprikáš 145 Kč/kg
Debrecínka 130 Kč/kg
Kachna 75 Kč/kg
Kachna Barberie 
kalibr. 2,6 kg 89 Kč/kg
Husa kalibr. 3,40 kg 125 Kč/kg
Krabí tyčinky 250 g 60 Kč/kg

Otevřeno: Po-Pá 8.00-17.00
Zveme vás na 
silvestrovský večer. 

V ceně vstupného 
300 Kč je zahrnut 200 g
steak s příl. + přípitek.

K tanci a poslechu hraje
hudební skupina BUENO
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SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

Najdete nás:
Anežky Malé 768/5, (vchod od 

Modré školy), Praha 4-Jižní Město
Háje

SOLÁRIUM 
SUNBOARD

KYSLÍKOVÁ 
TERAPIE

ROLLETIC 
MASSAGE

CROSS
TRAINING
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BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 

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

Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech                        poháněných elektromotory

DREAM
HEALTHER

ZA HODINU VAŠE TĚLO
PROVEDE
1152 stahů v hýždích

348 pohybů v bocích
1920 rotačních pohybů

248 sklapovaček
480 zanožení
766 relaxačně tonizačních

pohybů dolních končetin

CVIČENÍM ZÍSKÁTE
✔ štíhlou a pevnou postavu
✔ zlepšení kondice
✔ zlepšení pohyblivosti kloubů
✔ celkové zlepšení zdravotního

stavu
✔ odstranění bolesti zad

a kloubů

Při cvičení se neunavíte, stoly
cvičí za vás.
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