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Období, kdy se v médiích i mezi politiky probí-
ralo téma snižování porodnosti a „vymírání“
národa, je pryč. Do natalitních trendů totiž
v po sledních letech výrazně promluvily silné
ročníky ze sedmdesátých let. Dlouhá léta se
kapacity školek i škol snižovaly, protože dětí
bylo málo. Dnes je ale situace jiná a městská
část musí tuto skutečnost brát v potaz a najít
řešení. Podle provedených analýz má totiž ve
školkách na Jižním Městě pro školní rok
2009–10 chybět více než 400 míst, demogra-
fové navíc předpokládají, že do deseti let bu-
de v Praze 11 chybět téměř 1500 míst, což
nejsou zanedbatelná čísla. Jedním z kroků je
zřízení nových detašovaných pracovišť mateř-
ských škol. Je jím i detašované pracoviště MŠ
Mírového hnutí v Donovalské ulici pro 84 dětí,
které schválilo i Zastupitelstvo městské části
Praha 11. Objekt, který užívalo jako azylový
dům občanské sdružení Společnou cestou na
základě nájemní smlouvy, původně sloužil jako
jesle. Městská část při hledaní možností jak
navýšit kapacity školek nejdříve vypověděla
nájemní smlouvy v částečně pronajatých ob-
jektech, dále zřídila detašovaná pracoviště
mateřských škol ve volných prostorech škol
základních. V poslední fázi se pak vybíraly
vhodné objekty ze seznamu budov, jež dříve
sloužily jako školská zařízení nebo jesle. „Z
možných kandidátů vypadly objekty cizích
vlastníků, prostory pronajaté na základě dlou-
hodobých nevypověditelných smluv a také ty,
u nichž by zpětná adaptace k původnímu úče-
lu představovala obrovské finanční náklady.
Pro záměr zřídit k letošnímu 1. září další pro-
story pro mateřské školky tak jsou vhodné
pouze objekty v ulicích Babákova a Dono -
valská, třetí objekt v Modletické ulici musí být
nejprve upraven a do provozu bude uveden
příští rok,“ řekl místostarosta Jan Meixner.

Ke kritice, že městská část ruší azylový
dům, starosta Dalibor Mlejnský řekl: „Azylový
dům nezřizuje městská část, zřizuje a pro -
vozuje ho soukromé občanské sdružení, tedy

jej ani nemůže rušit. Městská část je ze záko-
na zřizovatelem škol a její povinností je posta-
rat se v nich o dostatečný počet míst a o jejich
řádné provozování.“ Všichni nájemci, jimž by-
ly nyní vypovězeny smlouvy, byli obeznámeni
s faktem, že v případě potřeby budou objek-
ty vráceny zpět do režimu školských zařízení.
„Občanské sdružení Společnou cestou celých
13 let vědělo, že má nájemní smlouvu na do-
bu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Slíbil jsem občanům a našim voličům, že zaji-
stím pro děti na Jižním Městě dostatečný po-
čet míst v mateřských školkách. Tento slib
prokazatelně plním, pro příští školní rok zajis-
tíme 400 nových míst,“ dodal starosta Mlejn-
ský.

V některých médiích se objevila dokonce in-
formace, že rozhodnutí rady v případě objektu
v Donovalské ulici zapříčiní, že klientky azylové-
ho domu zůstanou „na ulici“. Na to místosta-
rosta Meixner reagoval: „Od počátku, kdy byla
vypovězena smlouva, jsme jako radnice garan-
tovali, že žádná z klientek nezůstane bez stře-
chy nad hlavou. Přestože měst-
ská část není zřizovatelem azylo-
vého domu, čtyři klientky s tr -
valým pobytem v Praze 11 do-
staly od radnice k užívání sociální
byty a zbylých osm klientek uby-
toval magistrát.“ Radnice Prahy
11 podnikla i další opatření, jako
například zřízení azylového bytu
v režimu komunitního a tré nin -
kového bydlení. Centrum sociál-
ních služeb zřizované městskou
částí i odbor soc. věcí a zdra -
votnictví úřadu městské části

jsou schopni zajistit vedle ubytování i pora -
denské a sociál ně-aktivizační služby pro ma-
minky s tr valým bydlištěm na území Jižního
Města stejně jako občanské sdružení Společ-
nou cestou.

Objevují se také hlasy, které tvrdí, že měst-
ská část nemá zájem spolupracovat s cír -
kevními institucemi v souvislosti s vypo vě -
zením nájemní smlouvy občanskému sdruže-
ní Společnou cestou. To totiž spolupracuje se
Sborem Českobratrské církve evangelické.
Místostarosta Meixner to vyvrátil: „To samo-
zřejmě není absolutně pravda. Je navíc nutné
podotknout, že městská část neměla žádnou
smlouvu s církevní institucí v případě objektu
v Donovalské ulici. Ve smluvním vztahu byla
s občanským sdružením Společnou cestou.
Nicméně jsem osobně jednal s panem fará-
řem Šourkem a nabídl jsem mu jménem rad-
nice spolupráci v sociální oblasti, která by mě-
la mnohem širší dosah a pole působnosti. Na-
bídl jsem spolupráci v rámci celého Jižního
Města, zástupci sboru však na nabídku zatím
nereagovali.“ Pro porovnání, občanské sdru-
žení v objektu nabízelo v poměru pouze asi
10 – 15 procent služeb, které v současnosti
celkově zajišťuje městská část. red

TÉMA

JE PROBLÉM OPRAVDU PROBLÉMEM?
S rozpačitými pocity odkládám další noviny.
Právě jsem dočetl další článek plný polopravd,
překroucených citací a nesmyslných obvinění
na účet Rady městské části Praha 11. Jedná
se o další článek na téma vypovězení smlouvy
občanskému sdružení, které mělo pronajatý
objekt naší městské části. Hovořím o objektu
v Donovalské ulici 1862, který byl účelově vy-
stavěn pro výchovu a výuku dětí předškolního

věku. O objektu, který byl pronajat v letech,
kdy školky „zely prázdnotou“ a tak ho tehdej-
ší vedení radnice (jako řadu dalších budov) pro-
najalo dalším subjektům. Při přípravě smluv
a v tehdejší koncepci školství se jasně dekla-
rovalo, že pokud bude potřeba navyšování po-
čtu míst v předškolních zařízeních, budou tyto
prostory opět sloužit původnímu účelu. Ano,
ta doba právě nastala. Demografické studie
i Generel školství to jednoznačně prokazují.
Proto Rada MČ Praha 11 přijala usnesení
o výpovědi nájemní smlouvy. Proto radnice je-
denácté městské části začíná s rekonstrukcí
budovy, aby od září letošního roku mohla slou-
žit jihoměstským dětem. Je třeba podotknout,
že nad rámec svých povinností nabídla měst-
ská část Praha 11 ubytování všem obyvate-

lům azylového domu, kteří měli trvalé bydliště
v naší městské části. O ostatní rodiny se po-
staral Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím
Centra sociálních služeb Praha. Nad rámec
svých povinností vedeme četná a dlouhá jed-
nání s vedením azylového domu a hledáme
další možnosti a cesty tak, aby činnost občan-
ského sdružení Společnou cestou mohla být
zachována. Nad rámec svých povinností vede-
me jednání i se zástupci Českobratrské církve
evangelické, jejíž kostel Milíče z Kroměříže se
nachází v těsném sousedství budoucí školky,
kterým nabízíme další spolupráci na projek-
tech v sociální oblasti. Mám i přesto žít
s pocitem, že jsme něco udělali špatně? Jed-
noznačně říkám NE! Mgr. Dalibor Mlejnský,

starosta MČ Praha 11
t
t

KLÍČ 6/2009 3

Sloupek 
starosty

Školka proti azylovému domu nestojí
ŠKOLSTVÍ JE JEDNOU Z PRIORIT RADNICE OD POČÁTKU NYNĚJŠÍHO VOLEBNÍHO OBDO-
BÍ. PROBLÉM NEDOSTATKU MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH, KTERÝ TRÁPÍ NEJEN JIŽNÍ
MĚSTO, JE TEDY JEDNÍM Z HLAVNÍCH TÉMAT, PRO KTERÉ HLEDALA A HLEDÁ RADA MĚST-
SKÉ ČÁSTI VŠECHNA MOŽNÁ ŘEŠENÍ.

Nedaleko školky v Dono-
valské ulici, která začne od 

září fungovat, bylo loni otevřeno
moderní hřiště Park u Chodov-

ské tvrze. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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KALEIDOSKOP AKCÍ JIHOMĚSTSKÝCH ŠKOLEK
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FOTBAL 
A ŠKOLKA. 
Sportovní klu-
by na Jižním
Městě nabízí 
rozmanité 
sportovní 
aktivity právě 
pro předško-
láky. Ti si na-
víc při spe-
ciálních ven-
kovních 
akcích užijí 
kromě 
sportu 
i spousty 
legrace.

EKOLOGIE 
A ŠKOLKA. Pro předškoláky z jede-

náctky jsou určeny ekologické pořady
v ZOO Praha. Jedná se o venkovní pro-
hlídky v kontaktních pavilonech a o vý -

ukový program v infocentru zahrady. 

SPORT A ŠKOLKA. 
Pohyb je důležitý pro zdravý život. Právě
sportovní aktivity nabízejí mateřské školy.
Vrcholem je, když se sejdou malí sportovci
z celé Prahy tady na Jižním Městě při spor-
tovních hrách. 

PŘÍRODA A ŠKOLKA.
Vykácené stromky nahradily nové a zdra-
vé. To byl loňský skvělý nápad dětí z Ma-

teřské školky Madolinka jak využít plo-
chu, která vznikla vykácením kůrovcem

napadených stromů. 

ZÁCHRANÁŘI A ŠKOLKA. 
Co dělat, když hoří, jaké číslo mají hasiči,
nebo  záchranka. Všechny důležité informa-
ce do sebe předškoláci vstřebávají na prak-
tických výletech mezi skutečné záchranáře.

BEZPEČNOST A ŠKOLKA.
Správné chování a reakce v dopravním provozu 

je dobré si osvojit co nejdříve. Koncem loňského roku 
se zapojily do projektu Bezpečné Jižní Město i mateřské školy.
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INFORMACE ÚMČ
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Výskyt myšovitých hlodavců na území měst-
ské části Praha 11 je z velké míry ovlivněn
teplotním charakterem zimních měsíců a mož -
ností přístupu k volně ložené potravě. K pře-
množení hlodavců může dojít v jakékoliv loka-
litě, proto vás žádáme o pro -
vedení deratizace v objektech
ve vašem vlastnictví či správě. 

Každý vlastník nemovitosti,
tj. i vlastník nespecifikovaného
pozemku v sousedství, je povi-
nen dodržovat ustanovení § 55
až § 58 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění, která pojednávají mimo jiné i o po -
vinnosti, postupu a zajištění ochranné derati-
zace při zvýšeném výskytu potkanů. 

V letošním roce hl. město Praha uvolnilo fi-
nance na rozsáhlou plošnou deratizaci, která
bude ve vytipovaných lokalitách veřejného

prostranství prováděna podle připravované-
ho harmonogramu od dubna do konce října.
Informace o zařazení jednotlivých lokalit do
harmonogramu deratizace je možno získat
počátkem měsíce dubna na Odboru životního

prostředí Úřadu městské části
Praha 11 na tel.: 267 902 331. 

Deratizace objektů ve vlast-
nictví městské části bude zaháje-
na počátkem dubna a pro maxi-
mální úspěšnost celé akce vyzý-
váme všechny majitele ostatních
bytových objektů k co největší

součinnosti, zejména k deratizaci vlastního ob-
jektu, případně přilehlé plochy předzahrádky,
odstraňování zdrojů potravy v okolí kontejnero-
vých stání a likvidaci nepořádku zejména
v místech vhodných pro hnízdění potkanů. 

Počínaje dubnem začne deratizační firma
klást ve vytipovaných lokalitách veřejného

prostranství nástrahy proti potkanům. Derati-
zaci provádí odborně způsobilá firma, která
používá schválené přípravky, a postupuje
podle standardní metodiky speciální ochranné
deratizace.

Výskyt hlodavců můžete nahlásit na Hygie -
nickou stanici hl. m. Prahy tel.: 261 260 537
nebo na magistrátní Odbor ochrany prostře-
dí, či na Odbor životního prostředí Úřadu
městské části Praha 11, tel.: 267 902 331,
který vaše upozornění na výskyt hlodavců
předá HS HMP, neboť není příslušným orgá-
nem státní správy v ochraně veřejného zdra-
ví a nemůže vykonávat dozor nad dodržová-
ním uvedených ustanovení zákona.

Kompetentním  orgánem státní správy na
území hl. m. Prahy je Hygienická stanice hl. m.
Prahy, Němčická 8, Praha 4, tel.: 261 260 537.

Ivana Mezteková, 
odbor životního prostředí

Nový ročník Soutěže –
Regenerace JM 2009
Rádi bychom vás informovali o konání první-
ho ročníku „Soutěže – Regenerace Jižního
Města 2009“, který bude volným pokračová-
ním nultého ročníku soutěže z roku 2008.
Soutěž vyhlásí stejně jako loni 19. března
2009 Zastupitelstvo městské části Praha 11.
Informace o nultém ročníku naleznete na we-
bu http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto
/regenerace-jizniho-mesta/sou -
tez-regenerace-jm/, kde bude i přes  -
né znění nových pravidel platných
pro rok 2009. V letoš ním ročníku
hodlá městská část ocenit 10 nej-
lépe zregenerovaných domů cel-
kovou částkou 1 mil. Kč, která bu-
de uvolněna z Fondu podpory re-
generace MČ Praha 11. Do soutě-
že se mohou přihlásit vlastníci by-
tových panelových domů, které byly zregene-
rovány a nachází se na území MČ Praha 11.

Hana  Šurovská, 
odbor územního rozvoje

Centrum sociálních služeb zve na

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
PRO SENIORY
Neděle 22. března od 14.30 hodin
Taneční sál restaurace 
„Starochodovská 28 U Papežů“
Hraje: Brdská pětka
Cena vstupenky: 50 Kč
Informace a prodej vstupenek: 
Centrum sociálních služeb, 
Šalounova 2025, tel.: 267 990 162, 
267 990 164.
Prodej vstupenek pouze do naplnění kapacity sálu.

Prosíme o spolupráci při deratizaci

Trasa A 
Svoz:  16. 4.,  4. 6.,  16. 7.,  3. 9.  a 15. 10.
zastávka svozové trasy doba stání
Kloboukova–Hrdličkova 15.00–15.20
Krejnická (před OD Chrpa) 15.30–15.50
Vojtíškova (před OD Slunečnice) 16.00–16.20
Klapálkova–Čenětická 16.40–17.00
Lažanského–Švabinského 17.20–17.40
Medkova–K Dubu 17.50–18.10
Donovalská (u lékárny) 18.30–18.50

Trasa B 
Svoz: 15. 4.,  14. 5.,  15. 7.,  13. 8., 14. 10.  a 12. 11.
zastávka svozové trasy doba stání
Brandlova–Hněvkovského 
(za Albertem) 15.00–15.20
Výstavní–U Přehrady 15.30–15.50
Štichova (u č.p. 640 – dolní parkoviště) 16.00–16.20

Opatovská, Tatarkova, Bajkonurská 
(parkoviště) 16.30–16.50
V Jezírkách (u č.p. 1549) 17.00–17.20
Zdiměřická–Radimovická 17.30–17.50
Bachova–Mikulova 18.00–18.20
Matúškova–Dubnova 18.40–19.00

Trasa C 
Svoz:  23. 3.,  22. 6.  a 21. 9.
zastávka svozové trasy doba stání
Chodovecké náměstí 15.00–15.20
Blažimská–Divišovská 15.30–15.50
Donovalská–Ke Stáčírně 16.00–16.20
K Jezeru–Výstavní (u parkoviště) 16.30–16.50
A. Malé (parkoviště u hotelu Kupa) 17.00–17.20
Bachova (parkoviště) 17.30–17.50
Bohúňova (parkoviště u č.p. 1550) 18.00–18.20
Křejpského (před č.p. 1523) 18.40–19.00

Mobilní svoz nebezpečných odpadů
Sběr nebezpečných odpadů je pro občany
hl. m. Prahy zdarma. V roce 2009 je rozšířen
o novou trasu a provádí ho společnost Praž-
ské služby, a. s. 

Občané s trvalým pobytem na území hl. m.
Prahy mohou odevzdat zdarma tyto odpady:
● baterie, akumulátory ● nádobky od sprejů ●

mazací oleje a tuky (ne potravinářské) ● ředi-
dla a barvy ● léky a teploměry ● kyseliny a hyd -
roxidy ● lepidla a pryskyřice ● detergenty (od-
mašťovací přípravky) ● fotochemikálie ● pesti-
cidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců,
plevelu, odstraňování plísní) ● zářivky a vý -
bojky.
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V druhé polovině března odvysíláme:

■ SPECIÁLNÍ DÍL: Azylový dům vs. škol-
ka 

■ Ptejte se starosty, odpoví

■ Francisco Goya na Chodovské tvrzi

■ Turnaje starších přípravek pořádané FK
JM 

■ Mezinárodní projekt LA-BAS-ICI v KC
Zahrada

■ Památky JM - zemědělská stavení/sel -
ská minulost

Televizní Aktuál ve vysílání

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

6 www.praha11.cz

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-
ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. břez-
na nedostali do schránek, nebo byl poho-
zen na zemi, napište nám do redakce na 
e-mail: klic@p11.mepnet.cz a uveďte ulici
a číslo popisné. Můžete volat i na bezplat-
nou linku 800 104 300.

MINISTŘI SE ZATÍM PŘÍLIŠ NEZAPOJILI
Vášně kvůli výpovědi azylovému domu
v Praze 11 v Donovalské ulici rozpoutávají ně-
které výroky médií a některých ministrů
o využitelnosti jiných objektů v této městské
části. I přesto, že byly tyto možnosti prověřo-
vány, nakonec bylo zjištěno, že jsou pro zříze-
ní školky méně vhodné nebo by se jejich re-
konstrukce nestihla do zahájení školního roku.

Podobně jako je to u objektu v Cho -
mutovické ulici, který v minulosti sloužil jako
jesle. I když to ministr pro lidská práva
a menšiny Michael Kocáb navrhoval jako jed-
no z řešení, bohužel vlastník areálu minister-
stvo financí zatím žádost městské části
o jeho převedení do majetku Prahy 11 stále
jedná. Už teď je proto jasné, že i když by na-
konec městská část Praha 11 tento objekt
získala, jen stěží ho stačí připravit pro malé
děti k užívání.

Vzhledem k tomu, že se nechceme sou-
středit na jednu z možností, pokročili jsme
v jednáních se zástupci občanského sdružení
Společnou cestou a církví a dohodli se na za-
chování určitých prostor ve třetím patře
v dosavadním sídle společnosti. Tento návrh
je však podmíněn kladným stanoviskem hygi-
enika po rekonstrukci budovy. Nahrazeny by
měly být společnosti i prostory, ve kterých by-
ly provozovány azylové služby. Doufám, že
i v tomto směru se nám podaří dosáhnout do-
hody a tento vzniklý problém vyřešit. 

Jiří Janeček 

Slovo 
poslance

Hlavní město Praha se snaží zachovat sociál-
ní služby, které zajišťovala společnost Společ-
nou cestou v Praze 11. Na stále probíhajících
jednáních se zástupci společnosti a církve už
dostali také nabídky za vyklizené prostory
v Donovalské ulici, kde městská část bude od
nového školního roku provozovat
školku pro děti. „Současné klient-
ky s dětmi z Prahy 11 získaly od
městské části sociální byty, ostat-
ní jsme umístili v rámci zařízení
hlavního města Prahy. K provozo-
vání azylového bydlení jsme spo-
lečnosti nabídli pronájem měst-
ských bytů a zachování prostor
pro další sociální služby,“ popisoval radní hlav-
ního města pro sociální oblast Jiří Janeček.

Ten oslovil v rámci nalezení řešení i ostatní
městské části s žádostí o vytipování vhod-
ných prostor pro toto zařízení. Podobně jako
ministerstvo pro lidská práva. „Ministra Kocá-
ba jsme navíc požádali, aby se zúčastnil zase-

dání pracovní komise, která má posoudit na-
bídku objektů, která bude předložena občan-
skému sdružení,“ vysvětlil radní Janeček s tím,
že objekty jsou prověřovány za tímto účelem
i z majetku hlavního města Prahy.

Hlavní město se snaží tuto situaci v krátké
době v součinnosti s městskou
částí řešit. „Pravidelně jednáme se
starostou Mlejnským, místosta-
rostou Meixnerem a zástupci ob-
čanského sdružení a církve. Pro-
blémy nejsou jen s hledáním ob-
jektu, ale i zachování sociálních
služeb,“ upřesnil Janeček. Podle
něj stále ve hře zůstává ještě ob-

jekt bývalých jeslí v Chomutovické ulici. „Je to
objekt ministerstva financí. Městská část
o něj požádala, nyní čekáme na vyjádření mi-
nisterstva,“ dodal Janeček. Ten věří, že se na-
konec schůdné řešení pro všechny strany po-
daří nalézt.  

Miroslav Šmíd, MHMP

Magistrát nabídl azylovému
domu nové prostory

Nepříjemnou a zamítavou odpověď si v loň -
ském roce musela vyslechnout početná část
maminek, které přišly se svými dětmi v naší
městské části k zápisu do mateřské školy. Ka-
pacita jihoměstských školek absolutně nemů-
že pojmout celkový počet přihlášených dětí.

Jak ukazuje tabulka vyhodnocená právě
z loňských zápisů, největší poptávka byla
v MŠ Mírového hnutí, kterou naplňují přede-
vším děti z Kulatého Chodovce. Právě v této
lokalitě vznikl otevřený dopis na zřízení Ma-
teřské školy Donovalská. Dalším velmi napl-
něným předškolním zařízením je MŠ A. Dra -

bíkové, která je zároveň největší školkou
u nás, (8 oddělení). Podstatné pro přijetí však
je, kolik má MŠ v konkrétním roce předškolá-
ků. V le tošním roce je v mateřských školách
680 dětí  předškoláků – z toho tvoří 120 od-
klady školní docházky, 560 volných míst by
mělo být pro přijetí dětí. Vznik nové školky
v Dono valské ulici, z objektu azylového domu,
pomůže skoro stovce maminek a to už je hod-
ně podstatné číslo.

Dana Foučková
Tabulku zpracovala Ivana Malínská, 

odbor školství a kultury

Pro vaše dítě nemáme místo…

Vyhodnocení přijímacího řízení do mateřských škol pro školní rok 2008/2009 

Mateřská vydaných vrácených počet nepřijaté skutečný počet 
škola žádostí žádostí přijatých dětí děti rozhodnutí o nepřijetí

Blatenská 50 43 32 11 11
A. Drabíkové 120 120 68 52 3
Hrabákova 58 43 38 5 1
Hroncova 86 72 48 24 24
Jažlovická 63 63 36 27 0
Janouchova 47 47 39 8 0
Konstantinova 33 30 30 0 0
Křejpského 69 66 40 26 19
Madolinka 52 45 41 4 3
Markušova 82 78 78 0 0
Mírového hnutí 80 80 30 50 50
Stachova 36 36 18 18 3
Sulanského 65 51 31 20 0
V Benátkách 42 35 27 8 8
Vejvanovského 60 39 39 0 0
ZŠ a MŠ Chodov,
Květ. vítězství 57 39 39 24 15 15
Celkem 982 887 619 268 *137

* z celkového počtu 268 bylo vydáno 137 rozhodnutí o nepřijetí, nepřijaté děti jsou děti
mladší 3 let, děti z jiných obcí a MČ, děti na 4 hodiny denně.
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VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU
ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ
ŠKOLCE

Tenhle titulek jsem si s velkou pokorou vypůj-
čil od slavného amerického spisovatele Ro-
berta Fulghuma.

Jeho kniha patří k těm, které po prvním
přečtení vezmete do rukou ještě mnohokrát
a pokaždé žasnete jak vnímá a pregnantně
pojmenovává skutečně to podstatné, co člo-
věk potřebuje pro život.

Je tam opravdu všechno to, co se později
snažíme definovat složitými „dospělými“ vý-
razy a ve snaze po komplikovaných, empirie-
mi vyfutrovaných definicích se zbytečně zba-
vujeme dětského uvažování a vidění. Zbavu-
jeme se jednoduchosti a tak stále častěji za-
pomínáme, že pořád platí to, co jsme se nau-
čili v mateřské škole.

Ne, nezapomínám na nezastupitelný
a jedinečný fundament rodiny, na rodiče, ba-
bičky a dědečky a už vůbec nechci snižovat
úlohu dalších škol, jen bych rád abychom si
uvědomili, že školka je první vzdělávací insti-
tuce každého z nás. 

Je to místo, kde spousta věcí a prožitků
byla poprvé a k těm nejpůvabnějším patří po-
chopitelně první láska a jakkoli  tento výraz
budí úsměv, tak školková láska je nezapome-
nutelná. 

Vzpomínáte…? A také je to první místo
pravidel a cíleného poznání. Konec konců
i tohle úchvatně popisuje pan Fulghum:
„Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zva-
né postgraduál, ale na pískovišti v nedělní
škole,“ a také ve vzpomínkách na první obráz-
kové knížky zmiňuje – největší slovo ze všech
– DÍVEJ SE. 

Jan Meixner

Sloupek 
zástupce starosty

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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Vzhledem k tomu, jaké negativní emoce se ko-
lem nás rozpoutávají, rozhodly jsme se napsat
své vyjádření k dění kolem nás. Jedná se o dnes
již "problém" ukončení provozu azylového do-
mu v ulici Donovalská 1862 a zahájení provo-
zu mateřské školy, respektive i detašovaných
pracovišť stávajících mateřských škol.

Dnešní dění kolem výše uvedené kauzy bu-
dí dojem, že kromě představitelů radnice naší
městské části nemá vlastně nikdo zájem
o otevření nové mateřské školy a hlavně vytvo-
ření nových míst pro děti předškolního věku.

Jako ředitelky dvou mateřských škol, kte-
ré jsou v nejbližší spádové oblasti, můžeme
zodpovědně popsat situaci s umístěním dětí
předškolního věku. Např. v MŠ Mírového hnu-
tí bylo při loňském zápisu přijato pouze třicet
dětí, nepřijato padesát dětí a dvacet přihlášek
nebylo vráceno z důvodu zřejmosti, že tyto
děti nebudou moci být přijaty z kapacitních
důvodů. Nebudeme psát o dalších desítkách
telefonátů rodičů, kteří tzv. zaspali a k zápisu
se dostavili později. 

Situace v MŠ V Benátkách byla obdobná.
Chceme zdůraznit, že se jednalo pouze
o občany naší městské části. Nechápeme tudíž
napadání, urážky, lživá neopodstatněná provo-
kativní vyjádření oponentů mateřských škol,
kteří by si nejdříve měli zjistit, jaká jsou fakta.

Pro neinformované v kostce. Městská část
v době, kdy byl pokles počtu dětí, pronajala na
dobu určitou, s řádnou výpovědní lhůtou, nevy-
užívané prostory vystavěné účelově pro výcho-
vu a výuku dětí předškolního věku, ve smlouvách
s tím, že uplyne-li nájemní doba a budou tyto
prostory třeba pro předškolní výchovu, budou 
k ní znovu využity. Takto funguje každý smluvní
vztah, má svá pravidla, práva, ale i povinnosti.

Udivuje nás, že se vlastně nikde neozýva-
jí maminky, tatínkové, kteří nás zaplavují svý-
mi telefonáty ohledně umístění svých před-
školních ratolestí.

Zřejmě jsou moc slušní, mají moc práce na
to, aby vytvářeli petice a obíhali Jižní Město
a sháněli podpisy pro věc, která je tak jasná.

Nikdo si nedokáže představit, jak je pro nás
nepříjemné a trapné takřka denně odmítat zá-
jemce a blokovat maminky k nástupu do za-
městnání a tím mnohdy vyřešení tíživé finanční
rodinné situace a pomoci zvýšit i úroveň života
dětí. Nezapomínejme, že o děti se zde přede-
vším jedná, děti se nemohou bránit a od toho
mají nás dospělé, abychom jim pomáhali vytvo-
řit co nejoptimálnější podmínky pro jejich har-
monické a co nejvíce hladce plynoucí dětství.

Zdá se nám, že někteří občané, místo toho,
aby uznali a ocenili práci představitelů naší rad-
nice – starosty Mgr. Dalibora Mlejnského, Jana
Meixnera – zástupce pro školství, ostatních
představitelů obce a v neposlední řadě Jiřího Ja-
nečka – zastupitele naší MČ a poslance PČR,
poděkovali jim, podpořili jejich snažení ve vytvo-
ření nových míst pro děti našich občanů, ozýva-
jí se bohužel pouze hlasy kritizující a urážející. 

Domníváme se, že se mediálně zviditelňu-
jí pouze osoby v tomto zběhlé a my běžní ob-
čané občas nemáme čas, odvahu nějak reago-
vat či se vyjadřovat.

Ale ono to prostě občas chce vyjádřit se 
k dění okolo nás. Pro člověka, který má s danou
tematikou co do činění, je jasné, že vytvoření
404 míst pro děti občanů Jižního Města je dos-
ti náročný proces. A toto se v letošním roce po-
dařilo, takže od září 2009 bude o 404 dětí
z naší městské části postaráno.

Tak alespoň my, ředitelky mateřských škol,
Vám pánové jmenovitě děkujeme a doufáme,
že se k nám přidají i rodiče dětí, kteří čekají na
umístění do mateřské školy.

Děkujeme.
Irena Pechočová, 

ředitelka MŠ V Benátkách
Mgr. Hana Lisecová Zimová, 

ředitelka MŠ Mírového hnutí

Otevřený dopis ředitelek mateřských
škol aneb Každý dobrý skutek musí
být po zásluze potrestán

Společnost Jihoměstská majetková, a. s., pře-
vzala v pondělí 2. března objekt azylového do-
mu. Vše se uskutečnilo bez jakýchkoliv problé-
mů. Přítomni byli zástupci vedení radnice, práv-
ní zástupci obou stran a vedení azylového do-
mu. „Občanské sdružení zde má ještě nějaké
věci, takže jsme se s ředitelkou Svobodovou
dohodli na postupu jak a do kdy objekt vyklidí.
My jsme v současné době ve fázi projektové
přípravy, to znamená, že se dodělává projekt
ke stavebnímu povolení, pak budeme čekat na
jeho vydání a začneme se stavebními pracemi,“
řekl Luděk Zítka zástupce starosty. Bude se
jednat o úpravy interiéru tak, aby odpovídal re-
žimu a potřebám mateřské školy. Bude zde
fungovat detašované pracoviště Mateřské
školy Mírového hnutí, jehož kapacita bude 84
dětí. V září bude objekt připraven děti přijmout.

Dana Foučková

Převzetí azylového domu mělo klidný průběh
Objekt otevře své brány po rekonstrukci

v září zhruba stovce předškoláků. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Redakce Klíče vyhlašuje slíbenou výtvarnou soutěž, tentokrát na téma

Bájné a pohádkové bytosti
Výtvarná soutěž je opět určena pro školky, školy i jednotlivce.

Proč nezkusíte  ZŠ Campanus? Škola sídlící na
Jírovcově náměstí již delší dobu otvírá vždy
jednu výběrovou šestou třídu. Jejím smyslem
je poskytnout odpovídající péči nadaným dě-
tem, umožnit jim rozvíjet své schopnosti, zís-
kat vzdělání na úrovni víceletého gymnázia.
Ohlasy od žáků i rodičů jsou velmi pozitivní,
žáci z těchto tříd se bez problémů dostávají
na zvolené školy a i na nich jsou úspěšnými
studenty. Právě tyto dobré zkušenosti
a úspěchy absolventů vedou k tomu, aby-
chom svoji nabídku rozšířili. 

Ve školním roce 2009/2010 budeme opět
otvírat třídu s rozšířenou výukou matematiky,
informatiky a druhého cizího jazyka. Podmín-
kou přijetí do této matematické třídy je úspěš-
né vykonání vstupního testu.

Rádi bychom otevřeli i další specializova-
nou třídu pro žáky, kteří nejsou orientováni na
matematiku, spíše na humanitní předměty, rá-
di čtou, zajímá je historie, hraní divadla nebo
život lidí v minulosti. Vstup do ní není podmí-
něn žádným testem, stačí přihlásit se.

Naše škola je známá také díky sportovním
výkonům dětí, vynikajícím výsledkům
v krajských, republikových i mezinárodních
soutěžích. Proto jsme se rozhodli otevřít tří-
du s rozšířenou výukou tělesné výchovy (flor-
bal, atletika), která bude sportovní talenty
rozvíjet zcela plánovitě a umožní žákům se
dále realizovat. Ani do této třídy nebudou nut-
né vstupní testy.

Od února do dubna 2009
nabízíme žákům 5. ročníků pří-
pravné kurzy do výběrové třídy
naší školy či na víceletá gymná-
zia. Kurzy z českého jazyka
a matematiky se budou konat
vždy ve středu od 14.30 do
16.40 hodin. Přihlášku do kur-
zu najdete na našich webových
stránkách.

Domníváme se, že naše na-
bídka je dostatečně bohatá,
takže může uspokojit všechny
zájemce. Teď záleží jen na rodi-

čích a dětech. Pro jakou třídu se rozhodnete?
Pro třídu matematickou, humanitní, nebo
sportovní? Žáci všech těchto tříd mohou stu-
dovat dva cizí jazyky. Bližší informace získáte
na tel.: 271 913 695. Upozorňujeme, že žá-
ky všech tříd se mohou stát i děti z jiných škol.
Škola přijímá přihlášky do 31. května, i tuto
přihlášku najdete na www.campanus.cz.

Lenka Derková, ředitelka školy

Hledáte dobrou základní školu pro své dítě?

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANA FOUČKOVÁ

S pastelkami do pohádky

Nakreslete nám svoji oblíbenou postavičku, ať
už z pohádky, nebo z bájného příběhu či pověsti
a pošlete, nebo zaneste nejpozději do 
20. dubna na adresu redakce do Ocelíkovy ulice. 

Tři nejzdařilejší práce odměníme nád-
hernou publikací z nakladatelství Me-
tafora.
www.metafora.cz

Na další vylosované čekají
hezké knihy z nakladatel-
ství Albatros. 
www.albatros.cz

✐
✏✎

V Klíči č. 5 na straně č. 8 jsme vám poskytli přehled mateřských škol k přijímacímu řízení. Uvádíme správné údaje, kde došlo k chybě v mailových a webových
adresách  a dnu otevřených dveří. Mateřská škola V Benátkách 1751: msbenatky@gmail.com. Den otevřených dveří 19. 3. 2009. Mateřská škola Mírového
hnutí 1680: ms.mh@volny.cz, www.msmh.cz. MŠ Janouchova č. budovy 671
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Petice o azylovém domě se projednávala
na zastupitelstvu Prahy
Zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy s po -
řadovým číslem 24, jež se konalo 19. února,
se mimo jiné v jednom bodu zabývalo také pe-
ticí za zachování Azylového domu v objektu
v Do novalské ulici předloženou občanským
sdružením Společnou cestou. Zastupitelstvo
po projednání bodu ve svém usnesení vzalo
na vědomí předloženou informaci o vyřízení
zmiňované petice a souhlasilo s odpovědí
předsedy kontrolního výboru ZHMP z 9. úno-
ra, v níž se konstatuje, že městská část svým
usnesením o vypovězení nájemní smlouvy
s občanským sdružením na užívání objektu
Donovalská 1862 neporušila zákon o hl. m.
Praze, a tudíž neexistuje důvod k pozastave-
ní takovéhoto usnesení. 

Během rozpravy se k projednávanému bodu
vyjádřil starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský:
„Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové,
úvodem naváži na své vystoupení na minulém
Zastupitelstvu hl. m. Prahy v únoru, kdy jsem
slíbil panu primátorovi i členům zastupitelstva
předat informaci o celé kauze občanského sdru-
žení Společnou cestou v našem objektu a také,
že zařadím na jednání rady MČ podruhé tento
bod, konkrétně na přání ředitelky občanského
sdružení paní Svobodové. Udělal jsem obojí.
Rada MČ opět jednala o ukončení nájemní
smlouvy občanskému sdružení Společnou ces-
tou. Stejně tak jako v předcházejícím případě
i tentokrát jednomyslně rozhodla o tom, že vý-
pověď je potvrzena. Chtěl bych vás informovat,
že zastupitelstvo městské části také o tomto
bodu jednalo a jednomyslně podpořilo rozhod-
nutí rady MČ. K argumentaci, která zaznívá ze
strany občanského sdružení a která možná za-
zněla i teď ze strany pana ministra Kocába,
bych chtěl říci tolik – azylový dům nezřizuje
městská část, zřizuje a provozuje ho soukromé
občanské sdružení. Městská část je ze zákona
zřizovatelem základních a mateřských škol
a povinností městské části je postarat se
o dostatečný počet míst v mateřských a zá -
kladních školách. To činíme v souladu s přáním
občanů Prahy 11.

Z argumentace občanského sdružení mě dě-
sí fakt, že je zpochybňováno právo městské
části svobodně a svébytně nakládat se svým
majetkem. Občanské sdružení Společnou ces-
tou celých 13 let vědělo, že má nájemní smlou-
vu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři mě-
síce. Nicméně jsem na minulém zasedání přijal
nabídku pana senátora Štětiny, se kterým jsem
se osobně setkal, a o tomto problému jsme jed-
nali. Domluvili jsme se, že se na začátku března
sejdeme znovu a já přijdu s návrhy, jaké prosto-
ry bychom občanskému sdružení mohli nabíd-
nout. Měl jsem zájem sejít se i s panem minist-
rem Kocábem. To se bohužel nestalo z důvodu
jeho časové vytíženosti. Teď se domluvíme
s tím, že se i pan primátor nabídl, že se této
schůzky zúčastní, čemuž jsem velice rád.“

Starosta Prahy 19 Pavel Žďárský ve svém
příspěvku zdůraznil: „Promluvím jako starosta.
Je hezké, jak jste všichni strašně hodní, že učíte

Prahu 11, jak to má dělat, ale není to sranda.
Praha 11 neudělala nic jiného, než co jí podle zá-
konných norem přísluší. Jako městská část ne-
má na starosti zajišťovat tyto azylové domy, ale
ze zákona musí zajišťovat předškolní vzdělává-
ní. Jsem rád, že se to dostalo na tuto půdu, že
se o tom diskutuje, ale nehrňme všichni na pro-
jednání s Prahou 11 zpětvzetí výpovědi. Stát na
nás hrne obrovské spousty pravomocí, nejsou
to ale pravomoci, jsou to povinnosti, které mu-
síme plnit, za které musíme platit. Dostáváme
se do takové situace, že si v městských částech
začínáme chránit to, co musíme vykonávat. Kdy-
bych měl na vybranou zda azylový dům nebo ná-
por stovky dětí, pak je volba jednoznačná. Chtěl
jsem, abyste to všichni slyšeli a trochu se věno-
vali tomu, jak situaci řešit. Městským částem ne-
náleží tyto azylové domy, nezřizují je. Je to ná-
jemní smlouva mezi nájemcem a pro nají ma -
telem, nic jiného to není. Hovoří se tady o zru -
šení. Je to samozřejmě následek něčeho, když
se dá výpověď, ale není to o tom, že by byla
městská část zřizovatelem těchto zařízení.“

V rozpravě se k tématu vyjádřil i primátor
Pavel Bém: „Dovolte, abych svůj příspěvek roz-
dělil do tří základních rovin. První rovinou je ob-
čanské sdružení nebo azylový dům sám. Musím
říci, že je to zařízení úctyhodné. Když se podí-
vám na jeho existenci, na čísla a počty ubytova-
ných rodin, které potřebují pomoc za rok 2008,
musím sklonit hlavu s velkou pokorou a říci, že
dělají dobrou práci. 

Pohled číslo dvě. Když se podíváte na počty
klientů, kteří jsou reprezentováni v azylovém
domu z Prahy 11 a pocházejí z této části Pra-
hy, zjistíme, že azylový dům nabízí největší po-
čet sociálních služeb pro potřebné rodiny
z Prahy 5, pak pro potřebné rodiny z Prahy 3
a zhruba 14 klientům s trvalým bydlištěm
z Prahy 11. Když si uvědomíme, že azyl je do-
časné ubytování a dočasná pomoc a za azylem
má následovat něco jiného, a když si uvědomí-
me, že to normální za azylem je normální uby-
tování, pracovní příležitost a produktivní způ-
sob života, je pro mne impresivní, když pan sta-
rosta Mlejnský říká, že v této chvíli z celkového
počtu ubytovaných 12 matek mají 4 trvalé byd-
liště na Jižním Městě a těm rada MČ Praha 11
přidělila sociální byt. Když si uvědomím, že Pra-
ha 11 nabízí centrum sociálních služeb na Již-
ním Městě, a když si uvědomím celý komplex
péče, kterou nabízí, tak rozumím panu starosto-
vi Mlejnskému, když říká: v této chvíli, kromě to-
ho, že právo a zákon je na mé straně, tak také
jako starosta Prahy 11 říkám, že se umím o své
potřebné postarat.

Třetí pohled. Pan ministr Kocáb říká, že rušit
azylový dům je nepřijatelné. Souhlasím s tím
s jednou výhradou: azylový dům může zrušit je-
dině občanské sdružení samo. V tom je základ-
ní rozdíl v pohledu. Pro pana ministra Kocába:
jediným, kdo může zrušit azylový dům na Pra-
ze 11, je občanské sdružení samo. Včera jsem
se ptal pana Matějky i představitelů občanské-
ho sdružení, co udělali pro to, aby garantovali,

že rodiny, matky, děti, o které se starají, budou
mít střechu nad hlavou. Ze všeho nejhorší je
udělat nějakou práci a pak najednou zjistit, že
střechu nad hlavou nemám. Mluvím o tom pro-
to, že bych si představoval, že za mnou jako za
primátorem přijdete před dvěma až třemi měsí-
ci a řeknete: pane primátore, pomozte nám, na-
bízíme skvělou službu. Začal bych se snažit vám
v hledání pomoci podat pomocnou ruku. Těžce
se to dělá v okamžiku, kdy máte před sebou tý-
den nebo deset dnů. Teď se obracím na odpo-
vědné vedení občanského sdružení. Nemůže-
me prostřednictvím klientů, které máme ve své
péči, vydírat. Dovolte, abych vám řekl, že jsem
připraven vám pomoci hledat nějaké rozumné
řešení. Jsem připraven ho hledat nejen se sta-
rostou Prahy 11, ale když se podívám na sklad-
bu vašich klientů a uvědomím si, že průřezově
prochází všemi pražskými částmi, tak i s ostat -
ními starosty.“

Místopředsedkyně občanského sdružení
Společnou cestou Milena Svodobová ve svém
vystoupení řekla: „Vážení zastupitelé, děkuji, že
jste mi dovolili vystoupit a vysvětlit historii
a současnost uživatelů služeb občanského sdru-
žení Společnou cestou. Chápu, že městské čás-
ti mají právo nakládat se svěřeným majetkem,
ale také se domnívám, že tady bylo správně zmí-
něno, že je problém v komunitním plánování.

Jsme organizace, která se zaměřila na pro-
blematiku rodin s vícečetnými problémy. Zna-
mená to, že stojíme na začátku problému. Je
velmi jednoduché odebrat děti – důsledkem je
stoupající křivka umístění dětí do dětských do-
movů a drahé řešení sociálních problémů. Pro-
ti tomu provoz azylového domu je legrace.
Jestliže jsme schopni ročně sanovat několik
desítek rodin, které jsou schopny normálně
žít. Chceme žít v klidné zemi, v přátelském
prostředí, v solidární zemi. To je také projev
naší spolupráce s evangelickým sborem. Je to
výsostný komunitní projekt. Je to projev poli-
tické a občanské odpovědnosti.

Občanská poradna má ročně 1500 klientů.
Protože jsem byla na začátku člověk nezkuše-
ný a důvěřivý a byla jsem přesvědčena, že
smlouva o spolupráci a smlouva s Prahou 11 je
taková, že tím, že jsme vybudovali kostel v bez -
prostřední blízkosti – Praha 11 i sociální odbor
vždycky deklarovaly, že jsou rádi, že tam jsme,
že jsme pro ně výstavní projekt, tak mě nena-
padlo, že toto zastoupení, aniž by nám dalo do-
předu něco vědět, 5. listopadu rozhodne. 6. li-
stopadu jsem se podívala na internet, co měla
rada na programu. Tam jsem se dozvěděla, že
od prosince běží tříměsíční výpovědní lhůta. Ře-
šíme to, aby naši klienti neskončili v ústavech,
aby nalezli bydlení, ale co bude s těmi, kteří žá-
dají a kterým nebudeme moci pomoci v průběhu
roku – to už nikdo neřeší. Uvědomte si, jak těž-
ká stresující práce to je. Děláme ji ve prospěch
občanů a ne ve prospěch náš.“

Redakčně kráceno. Plné znění lze nalézt na
www.praha11.cz.
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
SRAZIL ŽENU NA PŘECHODU.
V podvečerních hodinách 13. února se
hlídka strážnic při běžné hlídkové čin-
nosti stala svědkem
dopravní nehody, při
které osobní vo-
zidlo jedoucí vy-
sokou rychlostí
srazilo na přecho-
du v ulici Květno-
vého vítězství starší
ženu. Strážnice ihned
poskytly zraněné ženě první pomoc
a přivolaly rychlou záchrannou službu.
Zároveň zajistily pachatele dopravní
nehody, kterého následně předaly 
k dalšímu šetření Policii ČR.

POZORNÍ STRÁŽNÍCI. Během své
hlídkové činnosti si strážníci večer 
15. února všimli v Hněvkovského ulici
muže, který svým vzezřením odpoví-
dal popisu jedné z osob, po níž Policie
ČR vyhlásila celostátní pátrání. Ná-
sledná lustrace podezření hlídky po-
tvrdila. Proto strážníci muže předved-
li k dalšímu šetření na republikovou
policii.

PES BEZ REGISTRACE. V okolí stani-
ce metra Opatov dopoledne 20. úno-
ra hlídka strážníků prováděla kontrolu
zaměřenou na dodržování vyhlášky
hl. m. Prahy č. 18/2004 Sb., týkající se
registrace psů na území hl. m. Prahy.
V jednom případě strážníci zjistili, že
majitel psa nemá svého čtyřnohého
přítele registrovaného. Strážníci proto
podali podnět na zahájení správního
řízení na Magistrát hl. m. Prahy.

NAŠLI UKRADENÉ AUTO. V letošním
roce se podařilo nalézt strážníkům již
třetí ukradené vozidlo pomocí vyhle-
dávacího zařízení odcizených vozidel
zakoupeného naší městskou částí.
Stalo se tak 21. února v odpoledních
hodinách v Radi mo vické ulici. Jednalo
se o luxusní vozidlo Audi Q7 odcizené
v lednu tohoto roku podnikatelce
v jižních Čechách. Pro podezření ze
spáchání trestného činu strážníci vo-
zidlo zajistili a celou věc předali Policii
ČR.

CHYTIL SPREJERA. Ráno 22. února
strážníci přijali na lince 156 oznámení,
že v podchodu u metra Háje zadržel
policista v civilu pachatele trestného
činu sprejerství. Policista žádal o po -
silu, proto na místo ihned vyrazila hlíd-
ka strážníků, která nezbytnou pomoc
poskytla, muže omezila na osobní
svobodě a předala na nejbližší odděle-
ní Policie ČR.

Váš názor?
Otázka, kterou jsme začátkem března poklá-
dali v ulicích Jižního Města kolemjdoucím je
velmi aktuální již několik týdnů. 

Jistě jste slyšeli o problému s ne dos -
tatkem míst v mateřských školách. Co
říkáte tomu, že z objektu azylového do-
mu vznikne mateřská školka pro 84
předškoláků?

Monika K. (děti 4 a 2 roky) 
Pro mě je to aktuální.

Já jsem se s odmítnutím na umístění syna
setkala minulý rok a bylo to velmi nepříjemné.
Bohužel tady na Jižním Městě je opravdu vel-
ký problém umístit čtyřleté dítě do školky. Po-
třebuji sehnat zaměstnání a vylepšit rodinnou
finanční situaci. Jsem rozhodně ráda, že se
nově vzniklou školkou vyřeší situace mami-
nek, které jsou ve stejné situaci jako já.

Paní Olga K. 
Nedostatek místa ve školkách je
velký problém.

Já jednoznačně  stojím za zřízením mateř-
ské školy, počet míst je nedostačující, vím to
ze svého okolí a pro mladé rodiny je to jistě
pozitivní zpráva.

Paní Hana D. 
Řešila problém s umístěním dětí.

Pro své děti jsem obtížně hledala umístě-
ní v 70 letech, kdy byly silné populační roční-
ky. Umím se proto vžít do situace dnešních
maminek, které se marně pokouší sehnat vol-
né místo ve školce. Vznik nového zařízení pro
předškolní děti je dobrá zpráva a rozhodně
pokud mohu říci za sebe, souhlasím s roz -
hodnutím radnice.

Lucie M. (syn  1/2 roku)
Nedostatek míst je složitá věc.

Sama ji budu za nějaký čas řešit. O situaci
s azylovým domem jsem slyšela a pokud je pro
jeho obyvatele zajištěno náhradní ubytování,
rozhodně se přikláním k variantě zřídit zde škol-
ku, která pomůže jednou třeba právě mně.

Paní Leona P.
Jednoznačně jsem pro.

Preferuji školku.

Paní Marie V.
Každá maminka nemá možnost
hlídací babičky.

Každopádně jsem pro zřízení mateřské
školky, pomůže to mladým lidem v dnešní slo-
žité situaci. Z jednoho platu se velmi obtížně
žije a proto je jasné, že pokud se maminkám
nepodaří umístit potomka do školky, pociťuje
to celá rodina.

Pan Pavel P.
Vidí nedostačující počet míst ve
školkách jako velký problém.

Rozhodně stojím za rozhodnutím zřídit ta-
dy mateřskou školku, z doslechu vím, že právě
tady v té lokalitě mají mladí lidé problém umís-
tit své děti do předškolních zařízení.

Dana Foučková
FOTO: AUTORKA

KL_06_2009:Sestava 1  3/9/09  1:51 PM  Stránka 10



Křížovka o knihu
Výherci tajenky z Klíče číslo 4: Šárka Čermáková, Jiří Snopek,
Karolina Máleková, Jiří Slavíček, Věra Lissy, Tomáš Lesko, Mar-
tin Herris, Štěpánka Vyletová, Dana Nosková, Pavel Rác.
Správné znění tajenky: O Hromnicích studeno, přijde brzy jaro.
V dnešní tajence na vás čeká březnová pranostika. Na pět vý-
herců čeká opět pěkná kniha z nakladatelství Columbus a Me-
tafora a na pět dalších kniha o Praze 11.
Odpovědi zasílejte do konce března na adresu re dakce Klíč –
Ocelíkova 672, e-mailem: klic@p11.mepnet.cz, nebo osobně
do redakce. Nezapomeňte uvést jméno a kontakt na vás.

www.columbus.cz
www.metafora.cz

PRO VOLNÝ ČAS
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INZERCE

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

INZERCE

Veterinární ordinace, Majerského 2034, 
Praha 4-Chodov

KOMPLETNÍ VETERINÁRNÍ SLUŽBY
provozní doba:  Po–Pá  8–19,

So, Ne, svátky 10–15
tel.: 267 910 297

přestěhována veterinární ordinace z Dědinovy 1998 na Majerského 2034

Zveme vás k ochutnání tradiční
české kuchyně, vybraných evrop-
ských specialit, velkých saláto-
vých mís, gurmánských pochou-
tek, atd. Zajištujeme svatby, rauty,
firemní večírky. Pořádáme country
večery a diskotéky – 80. léta.

Točené pivko: Plzeň 12, Gambri-
nus 10, Gambrinus Excelent 11,
Radegast Birell.

Každou středu ŘÍZKOMÁNIE. 
Náš tip: vepřový řízek s bram-
borovou kaší 49 Kč.

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

Vlastní parkoviště ve dvoře.

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

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů nemůže bytové od-
dělení sdělit podrobnosti, a proto, máte-li vážný zájem, osobně se
dostavte na bytové oddělení odboru majetkoprávního, kde je mož-
né nahlásit svoje telefonní číslo a bytové oddělení vám sdělí další
potřebné údaje.

• paní  E. T., č. p. 1574, má 2+1 – 66,79 m2, požaduje 1+1
s balkonem.

• paní E. K., č. p. 736, má 0+1 – 27,35 m2, požaduje větší byt.
• manželé P. + O. K., č. p. 1392, mají 2+1 – 47,47 m2, požadují vět-

ší byt.
• manželé A. + L. H., č. p. 1551, mají 2+1 – 47,47 m2, požadují vět-

ší byt.
• manželé J. + O. D., č. p. 1355/4, mají 2+1 – 63,61 m2, požadují

větší byt.
• paní P. G., č. p. 736, má 0+1 – 27,35 m2, požaduje větší byt.
• paní M. F., č. p. 736, má 0+1 – 27,35 m2, požaduje větší byt.
• pan P. R., č. p. 1641, má 1+1 – 47,07 m2, požaduje větší byt.
• paní J. Š., č. p. 535, má 3+kk – 62,74 m2, požaduje 0+1.
• paní Z. B., č. p. 1355/4, má 2+1 – 63,61 m2, požaduje 0+1 nebo

1+1.
• pan V. N., č. p. 1389, má 2+1 – 60,00 m2, požaduje větší byt.
• pan V. B., č. p. 1512, má 1+1 – 41,31 m2, požaduje větší byt.

• manželé H., č. p. 534, mají 1+1 – 57,00 m2, požadují větší byt.
• manželé P. + V. K., č. p. 1315, mají 3+kk – 66,25 m2, požadují vět-

ší byt.
• paní R. H., č. p. 1514, má 3+1 – 68,31 m2, požaduje 1+1.
• paní V. M., č. p. 736, má 0+1 – 27,35 m2, požaduje větší byt. 
• paní H. Č., č. p. 736, má 0+1 – 27,35 m2, požaduje větší byt.
• paní Z. D., č. p. 1744, má 3+1 – 65,13 m2, požaduje menší byt.
• paní M. K., č. p. 1313, má 3+kk – 65,00 m2, požaduje menší byt.
• pan L. G., č. p. 1620, má 3+1 – 84,80 m2, požaduje dva malé byty.
• pan I. K., č. p. 525, má 3+1 – 73,00 m2, požaduje menší byt.
• paní A. H., č. p. 535, má 3+kk – 67,00 m2, požaduje menší byt.
• manželé J. + J. M., č. p. 1385, mají 3+1 – 76,68 m2, požadují 2+kk.
• paní J. F., č. p. 2036, má 3+1 – 82,00 m2, požaduje menší byt.
• pan A. CH., č. p. 1531, má 2+kk – 47,50 m2, požaduje menší byt.
• paní L. P., č. p. 1816, má 3+kk – 92,70 m2, požaduje menší byt.
• pan T. N., č. p. 736, má 0+1 – 27,35 m2, požaduje větší byt.
• paní L. R., č. p. 736, má 1+1 – 54,00 m2, požaduje větší byt.
• manželé J. + A.. E., č. p. 736, mají 1+1 – 47,04 m2, požadují vět-

ší byt.
• manželé Z. + J.. J., č. p. 535, mají 1+1 – 49,51 m2, požadují větší

byt.
• paní J. Š., č. p. 535, má 3+kk – 62,74 m2, požaduje menší byt. 

Seznam nájemců, kteří nabízejí 
svůj byt na výměnu

MÁTE HLAD? PŘIJĎTE K NÁM …
Nová jídelna na adrese Machkova 1646/1, Praha 4-Chodov
(v prostorách Soukromé střed. školy reklamní tvorby s.r.o.)
– MICHAEL – Otevřeno od 16. 2. 2009
Od pondělí do pátku 9.00–16.00 hodin (volný prodej)
Teplé obědy již od 59 Kč!
Pro veřejnost  Od 10.45 do 11.45 hodin
Pro kantory a žáky Od 12.00 do 14.30 hodin P
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Denně nové menu
hotových jídel

KADEŘNICTVÍ
➨ Dámské ➨ Pánské ➨ Dětské

Ceny, které ustojíte!
Jarníkova 1899/31 ● Tel.: 271 910 235
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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.
● 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, p. Podlipný.
● 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.
● 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.
● DAŇOVÁ KANCELÁŘ – ÚČETNICTVÍ, mzdy,
nemocenské, všechny druhy daní, práce u vás
nebo u nás. Tel. nonstop: 272 914 821, 
603 461 849.
● DIGITÁLNÍ TV DO STA, kompletní nabídka
bez výměny rozvodů, osvědčená kvalita, příz-
nivá cena. Antény Suchochleb, tel.: 602 260
646, 244 460 646, e-mail:anteny@razdva.cz
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK. Pravidelné
úklidy kanceláří a činžovních domů. Také
o víkendech. Tel.: 272 932 464, 737 566 189.

● BOURÁNÍ JADER, ŘEZÁNÍ PŘÍČEK, jiné
práce dle dohody. Tel.: 777 207 227.
● SLUŽBY ADVOKÁTA – SMLOUVY a dohody,
rozvody, majetkové spory, exekuce, rozvody,
převody bytů a další. JUDr. Břetislav Kunc, tel.:
602 190 800.
● OPRAVY TELEVIZÍ, DÁLK. OVLADAČŮ
v bytech, prodej setboxů a vnitřních antén pro di -
gitální TV, včetně instalace, dále kabelů a ostat -
ního příslušenství. Tel.: 602 832 751 – J. Kůs.
● VYŽEHLÍME, VYPEREME, váš čas ušetříme,
všechno čisté přivezeme. Prádlo osobní i fi-
remní. Tel.: 608 010 620, e-mail: michalmi-
ly@seznam.cz, www.prani-zehleni.cz
● STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští pracovníci,
specialisté na stěhování bytů. So–Ne stejné ce-
ny. Přistavení, odstavení + km po Praze zdar-
ma. Tel.: 723 809 137 www.stehovanibytu.cz
●VEDENÍ ÚČETNICTVÍ – DAŇOVÁ EVIDENCE,
mzdy, daňová přiznání, zastupování na úřadech.
Tel. 602 393 018, e-mail: ricchezza.cr@sez -
nam.cz          
● PROVÁDÍME REKONSTRUKCE BYT. i nebyt.
prostor, veškeré stavební práce v bytech, např.
bytová jádra, obklady, vodoinstalace, elektro,
atd… kvalitně, spolehlivě, za rozumné ceny.
Tel.: 739 613 488, jin60jir@seznam.cz.
● OD  1. BŘEZNA 2009 JE NOVĚ OTEVŘENA
ortopedická ambulance MUDr. Miloslava Pro-
cházky na poliklinice Šustova 1930, 2. poscho-
dí, Chodov, Praha 4. Nabízíme komplexní orto-
pedickou péči  pro  děti a dospělé. Ultrazvuko-
vé vyšetření kyčelních kloubů novorozenců, ko-
jenců a pohybového aparátu dětí a dospělých.
Léčbu aplikací Rázovou vlnou. Objednání: tele-
fon 296 506 296.
● BODYSTYLING ZAMĚŘENÝ NA HUBNUTÍ,
cvičení vhodné i pro začátečnice, ve st 8 a 20 h,
pá 17 h, so 9 h na Praze 4, sporthotel Oasa,
metro Budějovická. Začínáme v březnu. Info
na tel.: 777 190 091.
●OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ. Tel.: 608 124 155.
● POHOTOVOST PRO MONTÁŽ NÁBYTKU.
(Nepřišli montéři? Nevíte si rady?) Přijedu-
smontuji-zaměřím-upravím staré, vyrobím no-
vé kuchyně-skříně, volné i vestavěné atd. I jiné
práce v interiéru. Mobil: 604 873 185.
● SERVIS POČÍTAČŮ, ODVIROVÁNÍ – prodej
pc, Jižní Město  Háje, Hviezdoslavova 1600/6,
www.pocitace-servis.cz, tel.: 774 515 155,
272 659 981, Po–Pá 9:00–17:00.
● MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.

● ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A VÝMĚN
BYTŮ. 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.
● KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+KK, 3+1, druž-
stevní nebo osobní vlastnictví, platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
● NABÍZÍM K PRODEJI nadstandardní dvou-
generační byt o výměře 104 m2 v ul. Květ. vít.
(pěší dostupnost metro, veškerá občanská vy-
bavenost v blízkosti, v sousedství Hostivařské-
ho lesoparku). Byt je situován ve druhém pat-
ře čtyřpatrového domu po rekonstrukci. Kupní
cena činí 4 200 000 Kč, v případě rychlého jed-
nání možnost výrazné slevy. Tel. 605 205 448.
● KOUPÍM  BYT 3+1/L (4+1/L) na Jižním Měs-
tě. Přednostně v osobním vlastnictví, může
ale být i družstevní. T.: 732 800 431.
● PRODÁME 2 BYTY: DR 3+1 JAKO 4+1, za-
skl. lodžie, 85 m2, rek. dům, les, Babákova, M
Roztyly 2 890 000 Kč; a 3+1/L OV rek., roh.
vana, 77 m2, 6. p., Štichova, M Háje, les, 
2 990 000 Kč. Majitel tel.: 737 553 795.
● KOUPÍM BYT MENŠÍ BYT V PRAZE 4. Ve-
likost 1+kk až 2+kk.  Pouze v družstevním ne-
bo osobním vlastnictví. Tel.: 607 686 460. 
● PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťoven
sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po
celé Praze, i nezařízené. Tel.: 603 194 333.
● RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1
v Praze, v osobním či družstevním vlastnictví.
Rychlá platba, na stavu bytu nezáleží. Za va-
še nabídky předem děkuji. Tel.: 604 150 450.

● PRODÁM KOMB. SPORÁK ZANUSSI + di-
gestoř (stáří 4 roky), komb. lednici Liebher (stáří
2,5 roku), vše za 12 000 Kč, tel.: 737 268 069.   
● PŘIJMU KOLEGYNI KADEŘNICI a mani -
kérku na úpravu nehtů s vlastní klientelou a ŽL
do zavedeného kadeřnictví za výhodných pod-
mínek. Tel.: 608 339 951.

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

KL_06_2009:Sestava 1  3/9/09  1:51 PM  Stránka 13



RELAX

14 www.praha11.cz

Příroda je vychovatelkou života, tak zní mot-
to mateřské školy Markušova 1556.

Poslání naší mateřské školy je založit u dítěte
každodenním působením na celkový harmonic-
ký rozvoj osobnosti základní povědomí
o okolním světě, o jeho dění, i o vlivu člověka na
životní prostředí. Konkrétními zkušenostmi pěs-
tujeme u dětí základy pro otevřený a odpovědný
postoj k životnímu prostředí a úctu k životu ve
všech formách. Spolupracujeme se střediskem
ekologické výchovy Toulcův dvůr, účastníme
se soutěží, zapojili jsme se do projektu „do-
mácí ekologie“, v tomto školním roce jsme na-
vázali úzkou spolupráci se střediskem envi-
ronmentální výchovy Lesů hlavního města
Prahy, které vytváří pro naši školu programy
„na míru“ (Ptáci, Stromy, Bylinky…).

Myšlenka využití přírodního prostředí škol-
ní zahrady je tak obohacena o odbornou
stránku věci. Vyvrcholením našeho ekologic-
kého snažení je oslava Dne Země na téma:
Ohrožený druh, kterou pořádáme každoroč-
ně, letos již po desáté.

Novinkou v tomto roce bude účast envi-
ronmentálního střediska Lesů hlavního města
Prahy, které vytvoří některá ze stanovišť
v Hostivařském lesoparku a také se bude po-
dílet na zajištění odměn pro účastníky akce.
Pokud chcete strávit příjemné odpoledne
spolu s vaším dítětem, přijďte dne 23. dubna
2009 na zahradu mateřské školy Dubnova.
Soutěže v Hostivařském lesoparku a na škol-
ní zahradě začínají v 15 hodin.

Monika Sýkorová

Majitelé a provozovatelé soukromých areálů a hal pro sportovní a volnočasové aktivity!
Úřad městské části připravuje ucelené informace pro návštěvníky Prahy 11, která by mo-

hla obsahovat také informaci o vašem zařízení. Obracíme se proto na vás s výzvou:
Zašlete obratem základní kontaktní údaje o vás, v maximálním rozsahu 4 řádků textu, 

na e-mail: bartonj@p11.mepnet.cz

Jarní prázdniny, jež letos připadly na poslední
týden v únoru, mohly děti z Jižního Města ve
věku od šesti do patnácti let trávit v pří -
městských táborech. Byly pro ně opět zkuše-
nými instruktory připraveny hry v pří rodě, ce-
lodenní výlety s výukou lyžování a snow -
boardingu, míčové hry, softball nebo bruslení.
„Po velikém úspěchu s letními příměstskými
tábory jsme se rozhodli, že v nich budeme
i nadále pokračovat, a to nejen o jarních
prázdninách, ale i v průběhu nadcházejících
letních prázdnin,“ řekl starosta Dalibor Mlejn-
ský. 

Většinu nákladů spojených s příměstskými
tábory hradí městská část a vychází tak vstříc
rodičům dětí z Prahy 11, kteří si nemohou
v tomto termínu vzít dovolenou, nemají pro
své děti hlídání, přičemž nechtějí, aby jejich ra-
tolesti byly o prázdninách bez dozoru a hle -
dají vhodnou náplň pro jejich volný čas. Dětem

byla během dne zajištěna svačina, oběd, vstu-
py, doprava i program, přitom rodiče za jeden
den pobytu v příměstském táboře zaplatili
pouze 100 Kč. Příspěvek radnice na tyto ak-
tivity je součástí programu na snížení dopadu
ekonomické krize na obyvatele Jižního Města. 

Děti se asi nejvíce těšily na úterní a čtvr -
teční lyžařský výlet do Benecka v Krkonoších.
Mnohé z dětí byly na horách poprvé a na ly-
žích či snowboardu si odbyly rovněž svou pre-
miéru. A šlo jim to velmi dobře. „Již za pár ho-
din dokázaly bezpečně sjet mírný kopec, vy-
zkoušely si jízdu na vleku a získaly tak potřeb-
né základy, které mohou dále rozvíjet se svý-
mi rodiči. Ti pak byli mile překvapeni, jaké po-
kroky jejich děti udělaly za tak krátkou dobu,“
sdělila místostarostka Eva Štampachová,
která se jednoho z výletů do Krkonoš také zú-
častnila a pomáhala s lyžařským výcvikem.

Daniel Potocký

Předškoláci i školáci,
u nás jste vítáni
Městská knihovna v Praze – pobočka Opa-
tov, Opatovská 17/1754, tel.: 272 918 759, 
připravila  na 19. března od 17 hod ve spo-
lupráci s paní Annou Johanou Nyklovou au-
torské čtení cestopisu

BABKA ŤAPKA na kraji světa  aneb 
NOVÝ ZÉLAND očima české babičky

Autorka, původním povoláním prodavačka,
si   ve svých sedmdesáti dvou letech splni-
la sen z mládí a vypravila se úplně sama na
tři měsíce na Nový Zéland. Ve své knížce
nám, díky jejímu vyprávění i četným foto-
grafiím, nevšedním způsobem dává mož-
nost prožít tuto dobrodružnou cestu spo-
lečně s ní. Její věk a životní zkušenosti jsou
pramenem osobitého pohledu, kterým
zkoumá život v pro nás tak exotické zemi.
Vstup zdarma

25. března od 15 ho-
din DÍLNA PRO TVO-
ŘIVÉ DĚTI – knihovni-
ce z dětského odděle-
ní připravily odpolední
výtvarnou dílnu, ten-
tokrát na téma MA-
LUJEME JARO NA
KAMÍNKY

MAGICKÝ KLUB NA OPATOVĚ
V dětském oddělení knihovny na Opatově

se pravidelně, každý čtvr-
tek odpoledne, scházejí
členové Magick klubu, aby
si společně zahráli tuto ka-
retní hru. Pokud se chcete
také stát členem klubu ne-
bo si jen zahrát, přijďte ně-
který čtvrtek v 15 hodin.  

Na příměstských táborech 
si děti užily

Netrvalo dlouho a dívky si se snow-
boardem začaly rozumět. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Oslava Dne Země ve školce

FOTO Z ARCHIVU ŠKOLKY
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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

Veřejné hlídané parkoviště – NON-STOP
ul. Mírového hnutí–K Horkám, Praha 4

Na tomto parkovišti možnost parkování:

KAMIONŮ, AUTOBUSŮ, VELKÝCH I MALÝCH
NÁKLADNÍCH VOZIDEL, DODÁVEK.

Informace p. Cinko, mobil 602 391 477

DAŇOVÁ PORADKYNĚ, praxe v oboru 20 let, 
nabízí služby daňového poradenství, zpracování
daňových přiznání ke všem daním, písemná stanoviska,
konzultace, zastupování na úřadech, daňový audit, po-

moc vaší účetní, ekonomické analýzy, reporting a controlling, účet-
ní a ekonomické poradenství, garance kvality a spolehlivosti. 

GSM 775 07 46 46 nebo 608 46 46 07, valikova@upcmail.cz
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KOORDINÁTOR SERVISNÍCH SMLUV

Neváhejte a svůj životopis posílejte na adresu:
Phonenix-Zeppelin, spol. s r. o., k rukám H. Frantové, 

Lipová 72, 251 70 Modletice nebo na e-mail: hana.frantova@p-z.cz

Chcete pracovat v silné
zahraniční společnosti?

FAKTURANTKA

Neváhejte a svůj životopis posílejte na adresu:
PHOENIX – ZEPPELIN spol. s r. o., k rukám H. Frantové, 

Lipová 72, 251 70 Modletice nebo na e-mail: hana.frantova@p-z.cz

Chcete pracovat v silné
zahraniční společnosti?

Hledáme vhodného kandidáta k obsazení pozice:

Hledáme vhodného kandidáta k obsazení pozice:

Náplň práce:
• Podpora cenotvorby servisních smluv
• Podpora cenotvorby servisních prací
• Reportování a analýza servisu
• Spolupráce na rozvoji servisní oblasti 

v systému Helios
Požadavky:
• VŠ/SŠ technického směru
• Vhodné pro absolventy
• Velmi dobrá znalost práce na PC
• Aktivní znalost AJ

• Schopnost provádět analýzu problémů a před-
kládat návrhy řešení

Nabízíme:
• Zaměstnání v silné a stabilní zahraniční 

společnosti
• Odpovídající platové ohodnocení
• Kvalifikační a platový růst
• Nástup dohodou
• Příspěvek na penzijní a životní pojištění
• Pracoviště Modletice u Prahy
• Zajištěna doprava od metra Opatov

Náplň práce:
• Vystavování a zasílání faktur zákazníkům
• Spoluúčast na vyřešení reklamací
• Včasné dořešení vrácených faktur
Požadavky:
• SŠ ekonomického směru výhodou
• Dobrá znalost práce s MS Office
• Orientace v účetních předpisech
• Příjemné vystupování
• Znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:
• Zaměstnání v silné a stabilní zahraniční

společnosti
• Odpovídající platové ohodnocení
• Kvalifikační a platový růst
• Příspěvek na penzijní a životní pojištění
• Nástup dohodou
• Pracoviště Modletice u Prahy
• Zajištěna firemní doprava od metra 

Opatov

SALON
Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech 
poháněných elektromotory

■ DREAM HEALTHER
TRAINING

■ CROSSOVÝ TRENAŽER

■ SOLÁRIUM SUNBOARD

■ KYSLÍKOVÁ TERAPIE

■ ROLLETIC MASSAGE

www.sirena.cz, 
salon@sirena.cz

Otevřeno: Po–Pá
7.30–21.30 hodin

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Najdete nás:

Anežky Malé 768/5
(vchod od Modré školy)
Praha 4-Jižní Město,

Háje
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NOVINKA!!

AKCE

1 min. = 8 Kč

SOLÁRIUM 
SUNBOARD
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