
14

07
Setkání 
na téma 
obytné zóny

08
Keramika 
v Madolince 
slaví desátiny

10
Povedlo 
se nám 
další prvenství

Ročník XVII ● Čtrnáctideník městské části Praha 11
15. dubna 2009 ● ZDARMA

8

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Stáří je jen další 
životní etapa
Čtěte na str. 3

www.praha11.cz

KL_08_2009:Sestava 1  4/9/09  11:50 AM  Stránka 1



INZERCE

ČTRNÁCTIDENÍK KLÍČ. Reg. č.: MP – 23/93. Vydavatel a redakce: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel. ústředna: 267 902 111,
redakce tel.: 267 902 217, tel./fax: 267 902 493, e-mail: klic@p11.mepnet.cz. Odpovědný redaktor: Dana Foučková, externí redaktor: Bc. Daniel Potocký. Vychází
v nakladatelství SIRÉNA®, spol. s r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. Příjem inzerce: tel.: 261 263 137, 606 809 906, e-mail:
inzerce@sirena.cz. Tisk: Česká Unigrafie, a. s. Náklad: 40 700 výtisků. Předáno do tisku: 9. dubna 2009. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. Za
obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce. 

KL_08_2009:Sestava 1  4/9/09  11:50 AM  Stránka 2



TÉMA

JE TO PRO MĚ ZÁVAZEK I VÝZVA
Velmi si cením důvěry, kterou mi Úřad měst-
ské části Prahy 11 dal. Věřím, že si ji získám
i u personálu a společnými silami budeme po-
skytovat takové zdravotně sociální služby,
aby naši klienti byli spokojeni. 1. 4. 2009 vzni-
ká akciová společnost, je to pro nás závazek
a zároveň výzva. Přála bych si, aby pracovní-

ci pomáhajících profesí dokázali vytvořit pro-
fesionální vztah, kde nechybí kultura lidství,
porozumění, vlídnost, kde senior rozhoduje ja-
ké spektrum služeb by chtěl mít. Čím je člověk
starší, tím je jeho životní příběh delší, zaslou-
ží si naše uznání a respekt. Je důležité si uvě-
domit, že se dožíváme vyššího věku než dří-
vější generace. Stáří je a bude stejně dlouhá
doba jako mládí a dospělost. 

Děti dnešních 90letých seniorů jsou již sami
také senioři. Nemůže platit jako dříve, že se dě-
ti dokáží postarat o své rodiče. Budeme pomá-
hat rodinným pečujícím, kteří se dlouhodobě
starají o své blízké. Je nutné, aby sociální po-
moc byla na takové úrovni, aby senioři mohli co

nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí.
V některých případech je pečující jediným soci-
álním kontaktem a průvodcem úskalím stáří. Je
také důležité umět identifikovat rizikové situa-
ce v domácnostech seniora a umět poradit. 

Mé dlouholeté zkušenosti s ošetřováním
osob vyššího věku bych chtěla uplatnit
v profesním vzdělávání zaměstnanců naší
společnosti, abychom byli připraveni darovat
čas a okamžitě řešit neočekávané situace,
které se objeví. Jak kdysi řekl A. Schweitzer:
„Etika úcty k životu si žádá, abychom vždy
a nějak a něčím byli lidmi pro lidi“.

PhDr. Dana Klevetová,
ředitelka Jihoměstské sociální, a. s.
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Slovo 
ředitelky

SPORTOVIŠTĚ A CYKLOSTEZKY OŽÍVAJÍ
Jaro je pro většinu z nás nejoblíbenějším roč-
ním obdobím. Zimníky s nadšením odkládáme
do skříní, ze sklepů a garáží naopak vyndává-
me kola a vyjíždíme na první výlety do přírody.
Nemusím se určitě dlouze rozepisovat o tom,
že naše městská část je pro cykloturistiku ja-
ko stvořená, a to nejen svou polohou, ale ta-
ké díky síti cyklostezek, která se každým ro-
kem rozrůstá. Letos jsou vyčleněny nemalé
prostředky na rozvoj jihoměstských cykloste-
zek, a to nejen z rozpočtu městské části Pra-
ha 11, ale také z Magistrátu hl. m. Prahy. Lo-
ni jsme nechali vytisknout cyklomapy (byly mi-
mochodem přílohou jednoho vydání Klíče), kte-
ré jsou praktickým pomocníkem pro všechny
cyklisty. Pozitivní je, že sklidily velký úspěch
nejen u obyvatel naší městské části. Pokud se
k vám mapa náhodou nedostala, můžete si ji
kdykoliv vyzvednout v infor mač ních kancelá-
řích naší městské části. 

Pro ty, kteří dávají přednost procházkám, Již-
ní Město skýtá také dostatek možností – od le-
sů a lesoparků až po Centrální park, ve kterém
v nedávné době vyrostlo opět další hřiště, drá-
ha na pétanque a v těchto dnech se právě sta-
ví pro návštěvníky parku altán. Nesmím zapo-
menout ani na park u Chodovské tvrze, který byl
slavnostně otevřen loni na podzim, a na desít-
ky dětských hřišť a spor to višť, které jsou po-
stupně rekonstruovány či nově vystavěny.
Všechna hřiště, sportoviště a místa pro aktivní
odpočinek obyvatel Jižního Města pravidelně
kontrolují kolegové z odboru životního prostře-
dí a po zjištění poškození okamžitě sjednají ná-
pravu. Samozřejmě i měst ská policie intenzivně
hlídkuje. Nicméně vandalové „jsou velmi aktivní,
vynalézaví a všudypřítomní“ a obávám se, že
„boj“ s nimi se bohužel někdy podobá boji
s větrnými mlýny. Většina z nás si ale nových
věcí a životního prostředí, které nás obklopuje,
vážíme, snažíme se ho udržovat a kultivovat –
a za to vám děkuji.

Sloupek 
starosty

Reálně lze očekávat, že
JMS, a. s. bude hospodařit
bez příspěvku obce, ale kdy
tato chvíle nastane je v ru -
kou zákonodárců, kteří mu-
sejí v první řadě změnit zá-
kon o poskytování příspěv-
ku na péči tak, aby se pro-
středky státem určené a vy -
dávané na nákup služeb do-
staly k poskytovatelům
a ne  zůstávaly u uži vatelů.

Do té doby je na posky-
tovatelích jak budou
schopní a kolik peněz si
dokáží obstarat sami. Jed-
nou z cest je právní forma
a. s. a pro vozování nestát-
ního zdravotnického zaří-
zení, což je i cesta, kterou
se vydala Jihoměstská a. s. Záměrem je za-
městnávat vlastního lékaře a zdravotní sest-
ru, provozovat rehabilitaci a domácí zdravot-
ní péči. Tyto služby, které jsou hrazeny zdra-
votními pojišťovnami, pak primárně nabízet
seniorům ubytovaným nejen ve vlastních za-
řízeních, ale i v „terénu“ a předpokládaný zisk
vracet do dalšího rozvoje služeb společnosti.

MČ bude v letošním roce dostavbou lůžko-
vé části, hrazenou z dotace MHMP, rozšiřovat

o pade sát míst lůžkovou
kapacitu Sociálně ošetřo-
vatelského zařízení v Ja -
nou chově ulici. JMS, a. s.
zde poskytuje velmi žáda-
né pobytové odlehčovací
služby, které jsou určeny
osobám se sníženou so-
běstačností z důvodu vě-
ku, nebo zdravotního sta-
vu, o které dočasně nemá
kdo pečovat. Maximální
doba pobytu je tři měsíce,
ale lze ji na základě odů-
vodněné žádosti prodlou-
žit. Nezřídka tuto službu
využívají osoby čekající na
umístění do domu seniorů,
což výrazně oceňují rodiny
klientů, které v žád ném pří-

padě nemohou svým blízkým nabídnout čtyři-
advacetihodinovou péči, kterou potřebují.

Významným krokem bude také zahájení pro-
vozu domácí zdravotní péče, která umožňuje kli-
entům zůstávat doma, ve svém přirozeném pro-
středí, které znají, na které jsou zvyklí, a zdravot -
ní sestra přichází podle jejich potřeb za nimi.

JMS, a. s. připravuje pro své klienty řadu
novinek v podobě nových nebo rozšíření stá-
vajících ambulantních i pobytových služeb a ve

spolupráci s MČ připravuje záměr
další dostavby Sociálně ošetřovatel-
ského zařízení. V hori zontu několika
let tak zde v pří jemném prostředí
vznikne plnohodnotný dům seniorů
nabízející komplexní péči na špičko-
vé úrovni, kterou si naši senioři roz-
hodně zaslouží.

Jan Meixner

Stáří je jen další životní etapa
AKCIOVKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH JE NOVINKA NA PRVNÍ POHLED POPÍ-
RAJÍCÍ OBECNÝ PRINCIP AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ SE ZPRAVIDLA
ZAKLÁDAJÍ ZA ÚČELEM VYTVÁŘENÍ ZISKU. V TOMTO PŘÍPADĚ VŠAK BUDE
PŘEDPOKLÁDANÝ ZISK POUŽIT NA SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKU, KTERÝ MČ P 11 PO-
SKYTUJE JMS, A. S. NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU SLUŽEB PRO SENIORY.

Místo pro setkávání babiček a dě -
dečků v DPS Šalounova 
působí útulně. 

Sociálně ošetřova-
telské zařízení Janouchova dispo-
nuje moderně vybavenou kuchyní.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ZAZPÍVAL JIM VNUK. Do DPS v Šalounově ulici přišel zazpívat pro své
prarodiče, manžele Vláškovy, k jejich jubileu Bohúš Matuš. Přinesl 
s sebou dobrou náladu pro všechny, zpíval, povídal a podepi-
soval fotografie. Oslava byla skvělá. Děkujeme. Klub 
seniorů DPS Šalounova.

KALOUS UŠATÝ. 
Příjemným pohledem na malou sovu 
se mohli potěšit návštěvníci úřadu v Ocelíkově 
ulici. Sova na stromě pomalým otáčením hlavy sle-
dovala pohyb lidí a spokojeně seděla ve větvích.

1 PROTI 100. 
Desetinásobný

mistr republiky ve
squashi Jan Kou-

kal uspořádal
v březnu v SB

Centru na Cho-
dově exhibici na-

zvanou 1 proti
100. Za dvanáct
hodin zdolal cel-
kem sto soupe-
řů. Jedním z je-
ho dopoledních

soků byl sta-
rosta Prahy 11

Dalibor 
Mlejnský.

VELIKONOCE. Svátky jara slaví každý po svém. Děti z mateř-
ské školky v Modletické ulici si udělaly vlastní 
roztomilé ovčí stádo. 

BOJOVALI. Florbalisté TJ Jižní 
Město Chodov 14. března v semifinále extraligy pod-
lehli 3:7 svým vítkovickým rivalům. Nevadí! Beztak jsou dobří.

KULATINY. 
Neuvěřitelných 100 let se
11. března dožila Růžena
Kocourková. Popřát hodně
štěstí jí přišla zástupkyně
starosty Eva Štampachová.

LETOŠNÍ PRVNÍ. 
Hanička Škvárová je prvním le-
tošním občánkem u nás. Slav-
nostního přivítání se 11. března
na Chodovské tvrzi zúčastnil zá-
stupce starosty Jan Meixner.
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DOMOV PRO SENIORY HÁJE
K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4

Přijme: provozního elektrikáře,
vyučení v oboru, osvědčení o odborné
způsobilosti dle příslušných předpisů.

Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Vhodné i pro důchodce.

Informace na tel.: 271 198 403, 
271 198 409. 

Osobní jednání vítáno.

JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ a.s.
přijme všeobecnou registrovanou 

zdravotní sestru 
do nepřetržitého provozu.

Kontakt: Izabel Soukupová,
tel.: 272 916 454, 
724 603 319

Konec dubna přepne na
digitál
K letošnímu 30. dubnu bude v Praze ukonče-
no analogové vysílání televize. Digitální vysílá-
ní je na Jižním Městě napojeno prostřednic-
tvím UPC a jejich kabelových rozvodů v kolek-
torech a společných televizních antén (STA) na
objektech v majetku městské části Praha 11
nebo jí svěřených na dodávku analogového vy-
sílání UPC (včetně info kanálu). Napojení a pře-
vod digitálního na analogové vysílání budou
zajišťovány i po 30. dubnu, a to dle smlouvy
až do 21. listopadu 2009. Do té doby rozhod-
ne vedení městské části, zda bude investovat
do výměny společných televizních antén (STA),
nebo pokračovat v současném systému. Po-
vinností vlastníka domu vyplývající ze zákona
o telekomunikacích, tedy i městské části v pří-
padě domů v jejím vlastnictví či jí svěřených, je
zajištění příjmu čtyř základních programů (ČT1,
ČT2, NOVA a PRIMA), což je a bude plněno.

Informace pro nájemce bytů a nebytových
prostor v objektech Šalounova 2025 a Bla -
tenská 2146. K 31. březnu 2009 byla ukon-
čena smlouva o zabezpečení správy nemovi-
tostí mezi městskou částí Praha 11 a spo -
lečností Centra, a. s. Od 1. 4. 2009 vykonává
správu tohoto bytového fondu na základě
uzavřené mandátní smlouvy společnost Jiho-
městská majetková, a. s.

Uzavřená nájemní smlouva mezi nájemci
a městskou částí Prahou 11 je nadále platná
a žádné jiné náležitosti uvedené v této smlou-
vě se nemění. Mění se pouze číslo účtu, na kte-
rý je hrazené nájemné a zálohy na služby. No-
vé číslo účtu je: 39028-200807399/0800.

Nájemníci hradící nájemné přes službu SIPO
nemusí provádět žádné změny, neboť tyto byly
provedeny spol. Jihoměstská majetková, a. s.

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11
dne 21. 1. 2009 mj.:
SCHVÁLILO:
● Poskytnutí daru HW a SW základním a ma -
teřským školám zřízeným městskou částí.
● Témata grantového programu a podmínky
přidělení grantu v oblasti životního prostředí
pro rok 2009.

21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11
dne 12. 2. 2009 mj.:
SCHVÁLILO:
● Poskytnutí věcného daru Městské policii
hl. m. Prahy – hřebce SOLO SAURA.
● Předložení dílčího projektu s názvem Ka-
mery školám v rámci Krajského programu
prevence kriminality 2009.
● Zásady pro udělování čestných občanství
a cen MČ Praha 11.

Rada MČ Praha 11 dne 18. 2. 2009 na své
4. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
● S vyhlášením „Soutěže – Regenerace Již-
ního Města 2009“, s podmínkami soutěže,
s textem přihlášky do soutěže a se jmenová-
ním komise na vyhodnocení soutěže.
● S návrhem koncepce sportu městské čás-
ti Praha 11. 
SCHVÁLILA:
● Investiční záměr na rozšíření informačního
centra MČ Praha 11 v poliklinice Šustova
1930/2.

Rada MČ Praha 11 dne 4. 3. 2009 na své
5. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
● S rozpočtovým opatřením č. 7/09 zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 o úče -
lovou neinvestiční dotaci v celkové výši 58,4
tis. Kč z rozpočtu HMP, na položce správa
kulturních objektů a památek na údržbu plas-
tik a na položce KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO pro
Místní lidovou knihovnu.

Rada MČ Praha 11 dne 10. 3. 2009 na své
6. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
● S předložením projektové žádosti Školský
a vzdělávací portál MČ Praha 11 s celkovým
rozpočtem 8 581 600 Kč v rámci výzvy vy-
hlášené k předkládání projektových žádostí
v Operačním programu Praha – Konkurence-
schopnost.
● S předložením projektové žádosti Revitali-
zace nevhodně užívaných ploch v Praze 11
s celkovým rozpočtem 51 336 385 Kč v rám -
ci výzvy vyhlášené k předkládání projekto-
vých žádostí v Operačním programu Praha –
Konkurenceschopnost.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
● v informační kanceláři v Ocelíkově 672,

tel.: 267 902 207, 267 902 209,
● v informační kanceláři v SZZ JM II

v Šustově 1930, tel./fax: 271 913 422,
● na webových stránkách www.praha11.cz.

Výběr z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 11

Změna správce bytového fondu 

Provozovna: Tererova 1356, Praha 4, 149 00, e-mail: info@jihomestska.cz
Personální obsazení:
Ředitel: Rostislav Korbel, e-mail: korbel@jihomestska.cz, tel.: 267 913 120
Technik: Jaroslava Skoupá, e-mail: skoupa@jihomestska.cz, tel.: 267 913 120, tel.: 777 757 187
Technik: Michael Niederle, e-mail: niederle@jihomestska.cz, tel.: 267 913 120, tel.: 775 103 679
Předpis: Jana Kubíková, e-mail: kubikova@jihomestska.cz, tel.: 267 913 120, tel.: 733 538 577
Úřední hodiny společnosti Jihoměstská majetková, a. s.:
Pondělí: 8–12 hod. ■ Úterý: 8–9 hod. ■ Středa: 14–19 hod. ■ Čtvrtek: 8–9 hod. ■ Pátek: 8–9 hod.

Balíky obsahují rozsáhlou projektovou dokumentaci a spis ke stavebnímu povolení na
Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ. Vydané stavební povolení na tuto stavbu bylo
napadeno odvoláním MČ a Občanského sdružení  Hezké Jižní Město, a proto 
byl celý spis zaslán na Magistrát hl. m. Prahy k rozhodnutí 
v odvolacím řízení.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká poš-
ta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. dubna nedostali do schránek, nebo byl pohozen na zemi, na-
pište nám do redakce na e-mail: klic@p11.mepnet.cz a uveďte ulici a číslo popisné. Můžete
volat i na bezplatnou linku 800 104 300.

DEREGULACI NÁJEMNÉHO JE NUTNÉ
POZASTAVIT 
Na setkání místostarostů a zástupců MČ za-

bývajících se bytovou problematikou jsme se
dohodli na změně zákona 107/2006 Sb., ze-
jména pak ustanovení zabývajících se vlastní
deregulací nájemného. Důsledkem navrhova-
né změny by mělo být zastavení platnosti pří-
slušných ustanovení na dobu dvou až tří let.  

K tomu kroku nás vede fakt, že je zákon ne-
dokonalý a neřeší problematiku deregulace po
roce 2010 a chybí v něm konkrétní pomoc li-
dem, kteří kvůli výši nájemného nebudou schop-
ni platit náklady spojené s jejich bydlením. 

Praxe navíc ukazuje, že zákon vytvořený
sociální demokracií a za její vlády také schvá-
lený poškozuje zejména sociálně slabé občany
a seniory. V neposlední řadě by měl být poza-
staven i kvůli celosvětové ekonomické krizi,
která může mít negativní dopady na českou
ekonomiku a tím i případné negativní důsled-
ky v oblasti bydlení. Ovlivněno by tím mohlo
být také nastavení účinné pomoci pro sociálně
slabé občany v rámci deregulace nájemného.

Nedostatečně řešená legislativa v tomto
ohledu neumožňuje městům a obcím vytvořit
koncepčně ucelený systém pomoci těmto li-
dem, který by v důsledku mohl vyřešit i pří -
padné problémy majitelům domů s ná jemníky.
Domníváme se, že téměř tříletá platnost záko-
na o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu umožnila z velké části odstranit cenové
deformace, které vznikly v důsledku dřívějších
neadekvátních zásahů státu do této oblasti.
Proto by dvou až tříleté pozastavení deregula-
ce nemělo mít za následek razantní ovlivnění
vlastnických práv, naopak by se novelizací zá-
kona jasně vymezily podmínky mezi vlastníky
a nájemníky do budoucna. 

Z těchto důvodů žádáme o dvou až tříleté
pozastavení platnosti a účinnosti zákona
107/2006 Sb., zejména ustanoveních týkají-
cích se vlastní deregulace, které by vedlo ke
zkvalitnění této legislativní normy, efektivnější-
mu využití smluvního principu ze strany vlastní-
ků a vymezení pojmu sociálního bydlení. Za tím-
to účelem jsme se zástupci městských částí jed-
nali už s ministrem pro místní rozvoj Cyrilem
Svobodou a podnikli další kroky, které by vedly
ke změně tohoto zákona. Jiří Janeček

Slovo 
poslance

Plošina vedoucí na peron ve stanici metra
Chodov, kterou využívají hlavně maminky
s kočárky, malými dětmi a handicapovaní lidé,
je naprosto nevyhovující. Lidé si stěžují na
častou poruchovost a malou kapacitu. Pro
všechny se teď blýská na lepší časy. Díky jed-
náním starosty Dalibora Mlejn-
ského s vedením Dopravního
podniku se ve stanici metra
Chodov začne budovat nový
výtah. Ten nahradí současnou
nevyhovující pohyblivou ploši-
nu. 

Magistrát hl. města Prahy
vydal již v prosinci loňského ro-
ku na stavbu povolení. Předpo-
kládaný termín dokončení je ko-
nec letošního roku. Vše už teď
závisí na tom, jestli se na tuto
náročnou stavbu podaří získat
dotaci z Evropské unie. Sta-
vební práce zahrnují vybudová-
ní nového výtahu, který spojí
nástupiště s vestibulem stani-
ce. Prostor pro výtah vznikne
zrušením části pevného scho-

diště na straně koleje č. 2. Současně bude ře-
šena nová úniková cesta přes služební pro-
story na opačném konci nástupiště – směr
centrum. Práce mimo zábor staveniště budou
prováděny pouze v době nočních výluk, aby
neomezovaly provoz ve stanici. daf

Ještě letos by mohl jezdit nový výtah

Do konce letošního června  mohou obyvate-
lé Prahy 11 prostřednictvím volených zá-
stupců veřejné správy, tj. členů zastupitel-
stva městské části, podávat návrhy na udě-
lení čestných občanství a cen Prahy 11 pro
rok 2009 Odboru školství a kultury ÚMČ
Praha 11.

Čestná občanství lze podle přijatých zá-
sad městské části udělit fyzickým osobám,
které se významnou měrou zasloužily
o rozvoj městské části. 

Ceny Prahy 11 lze udělovat za významná
umělecká, vědecká a jiná díla, která mají
vztah k městské části, dále jako: zvláštní pro-
jev uznání občanům, jejichž život, působení
a dílo mají úzký vztah k Jižnímu Městu,
zvláštní projev úcty za mimořádné činy spo-

jené s osobním hrdinstvím, které znamenaly
záchranu života občanů nebo záchranu mo-
rálních, historických nebo kulturních hodnot
a zvláštní projev úcty významným českým
i zahraničním představitelům v oblasti politi-
ky, vědy, kultury a sportu.

Čestná občanství a ceny Prahy 11 se
udělují na základě písemného návrhu s po -
drob ným zdůvodněním zásluh navrhované-
ho občana, které dodá předkladatel. Bez po-
drobného zdůvodnění zásluh navrhovaného
občana nebude návrh projednán. 

Text zásad pro udělování Čestných  ob-
čanství a cen  Prahy 11 je uveden na
www.praha11.cz /navigační menu vlevo
pod Občan – praktické/. 

Odbor školství a kultury

Kulturní komise RMČ Praha 11 vyhlašuje sed -
mý ročník literární soutěže O zlatý klíč. Sou-
těž je určena obyvatelům a příznivcům Jižní-
ho Města a vyhlašuje se v těchto věkových
kategoriích: do 12 let, 12–18 let, nad 18 let.

Téma: Večerní Jižní Město. Žánr: volný.
V každé kategorii budou vyhlášeni tři auto-

ři nejlepších prací bez ohledu na žánr.
Podmínkou pro zařazení do soutěže je,

aby přihlášené literární dílo bylo původní, do-
sud nepublikované, napsané čitelně, nejlépe
na počítači nebo na stroji, v rozsahu maximál-

ně 3 stran strojopisu o formátu 
A4.

Zásilka musí obsaho-
vat jméno, adresu bydliště,
věk, telefonický (e-mailový)
kontakt, u žáků a studentů i adresu školy. Ter-
mín uzávěrky: 30. červen. Své práce posílejte
v obálce označené heslem „Soutěž O zlatý
klíč – neotvírat“ na adresu: Úřad městské čás-
ti Praha 11 – OŠK, Ocelíkova 672/1, 149 41
Praha 4,  nebo odevzdávejte v podatelně úřa-
du městské části na uvedené adrese. red

Soutěž – Regenerace
Jižního Města 2009
Do soutěže, kterou schválilo Zastupitelstvo
městské části Praha 11, je možné se přihlásit
ještě do 24. dubna. Přihlášky a fotografickou
dokumentaci mohou podávat vlastníci zrege-
nerovaných bytových panelových domů
z Jižního Města. Podrobné info a pravidla sou-
těže: www.praha11.cz/regene race2009, in-
formační kanceláře a odbor územního rozvoje
(Ocelíkova 672). Ing. Hana Šurovská

Návrhy na čestná občanství a ceny Prahy 11

VII. ročník literární soutěže O zlatý klíč

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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POZOR AKCIOVKA …!?
Když rada městské části navrhla a posléze
schválila zrušení Centra sociálních služeb
a převedení jeho činnosti, tedy poskytování so-
ciálních služeb na nově založenou Jihoměst-
skou sociální, a. s., zvedlo pár lidí varovně obo-
čí a objevily se první otázky. Následovala set-
kání s uživateli – seniory, projednávání v odbor -
ných komisích a výboru, konzultace s odbornou
veřejností, ekonomy i právníky. Proces trval ně-
kolik měsíců. Další schválení tohoto záměru na
půdě zastupitelstva MČ pak některým opozič-
ním zastupitelům znovu zvedlo tlak i tep.
Ostatně, mají to v „popisu práce“. Opět se pta-
li proč, kdo zaručí zachování cen, kvalitu a roz -
sah služeb. Kdo zastaví akciovku, která má za
cíl jen vydělávat a zase vydělávat, aby neožeb-
račila bezmocné seniory? Jak to tedy je?

Vzhledem k tomu, že Jihoměstská sociální,
a. s., je v souladu se zákonem 108 registrova-
ná jako poskytovatel sociálních služeb, musí
dodržovat úhradovou vyhlášku, která definuje
„stropy“ cen za jednotlivé úkony. To je jedno-
značnou garancí zachování cen za poskytova-
né služby. Obavy ze zdražování jsou, nedojde-
li ke změně zákona, naprosto zbytečné!

Akciová společnost Jihoměstská sociální
vznikla proto, aby městská část mohla
i v příštích letech spolehlivě zajistit nejen roz-
sah nabízených sociálních služeb, ale i jejich
rozvoj v kvalitě i množství a pružně tak reago-
vala na trvale se zvyšující počet uživatelů. 

Režim právní formy akciovky umožňuje
efektivněji provozovat a personálně zajišťovat
činnosti především v oblasti respitní a zdravot -
ní péče, které díky úhradám od zdravotních po-
jišťoven významně zvyšují příjmovou část roz-
počtu a umožňují postupně snižovat příspěvek
od městské části, který letos činí 17,6 mil. Kč!
Dáme-li Jihoměstské sociální možnost vydělat
si „vlastní peníze“ místo natahování ruky pro
peníze obecní, ušetříme prostředky pro oblas-
ti, které podobnou možnost nemají. Například
školy. A O TOM TO JE!!! Jan Meixner

Sloupek 
zástupce starosty

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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Rorýs obecný (Apus apus) je zvláště chráně-
ným živočichem, zařazeným mezi ohrožené
druhy ptactva. 

V posledních dvou desetiletích se význam-
ná část rorýsů přemístila z rekonstruovaných
historických center měst do panelové zástavby
včetně Jižního Města. Dle infor-
mace České ornitologické společ-
nosti rorýsi hnízdí v období při-
bližně od 20. dubna do 10. srpna
v podstřeší budov, do kterých se
dostávají přes ventilační průdu-
chy v atikách domů. V měst ském
prostředí tak dnes hnízdí již více než 90 % ce-
lorepublikové populace tohoto druhu.

Problém pro rorýse znamená uzavření
ventilačních průduchů v podstřeší, ke kterým
dochází při celkové rekonstrukci a za tep lo -
vání budov, čímž je ptákům znemožněn pří-
stup a úspěšné zahnízdění. Investoři při pří-
pravě projektové dokumentace, projektanti

a sta veb ní firmy by se měli před zahájením
stavby seznámit s postupy, kterými lze pře-
dejít konfliktům se zájmy ochrany přírody. 

Informace o šetrných postupech při rekon-
strukcích a zateplování domů s ohledem na
ochranu rorýse obecného připravila Česká

společnost ornitologická (ČSO)
za finanční podpory Minister-
stva životního prostředí ČR.
Užitečné informace a ná vody,
jak levným a ča sově nenároč-
ným způsobem ochránit a za -
chovat  hnízdiště rorýsů v rámci

stavební činnosti, jsou zveřejněny na novém
webu www.rorysi.cz.

Konkrétní stavební záměry, ochranná
opatření či průzkum hnízdění lze též konzul-
tovat přímo s ČSO, sídlo: Na Bělidle 252/34,
Praha 5, Smíchov, tel.: 274 866 700, e-mail:
viktora@birdlife.cz.

Odbor životního prostředí

Ochrana rorýse při rekonstrukcích domů

Slíbená setkání starosty, přizvaných odborní-
ků a zástupců městské policie se uskutečnila
23. a 31. března na Jižním Městě II. Vycháze-

lo se z Dědinovy a Láskovy ulice a pokra -
čovalo do přilehlého okolí. Řešily se konkrétní
případy parkování, ale také obtížná situace

s parkováním ve
večerních hodi-
nách. 

Od zástupců
by tových družstev,
kte ří jsou v porad -
ním sboru staros-
ty, zaznívaly návr-
hy na vznik nových
parkovacích míst,
o kte rých se disku-
tovalo. Samozřej-
mě, že s někte -
rými lze po vyhod-
nocení odborníky
do budoucna počí-
tat a situace s par -
kováním se vytvo-
řením nových míst
zlepší. daf

V druhé polovině dubna odvysíláme:

■ Setkání s obyvateli JM II – obytné zóny
■ Vzhled a majetkové vztahy – zóna Háje
■ Setkání seniorů s (místo)starostou 
■ Soutěž ve hře na lidové nástroje v ZUŠ

Křtinská
■ Dětský interkros v ZŠ Mendelova
■ Start činnosti Jihoměstská sociální, a. s.
■ „Ježci“ v ZŠ Mikulova a Pošepného nám.
■ Mezinárodní projekt Animaliter

v Artotéce Opatov
■ Zahrada písní 2009 – celostátní soutěž
■ Projekt Comenius v KC Zahrada

Televizní Aktuál ve vysílání

Neděle 19. dubna a 3. května od 14.30 hodin

Taneční sál restaurace 
„Starochodovská 28 U Papežů“.
Hraje: Brdská pětka.

Cena vstupenky: 50 Kč.

Informace a prodej vstupenek: 
Jihoměstská sociální a. s., Šalounova 2025, 
tel.: 267 990 162, 267 990 164.

Prodej vstupenek pouze do naplnění kapacity sálu.

Jihoměstská sociální a. s., zve na

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY

Březnová setkání na téma
obytné zóny

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ŠKOLSTVÍ

8 www.praha11.cz

Keramice
v Madolince je 10
Každý, kdo z hlíny tvoří, prožívá malá dobro-
družství co dokáže, co unese hlína a s na -
pětím očekává, jak všechno po schnutí
a vypalování dopadne. Tuto tvořivou činnost
nabízíme dětem v naší školce v kroužku ke-
ramiky, kde se děti soustavnou prací, pozo-
rováním prostředí, hledáním výtvarného ná-

zoru kultivují a vytvářejí výrobky, na které je
radost se dívat. Kusem hlíny, která je poslou-
chá, dělají radost sobě i těm, které svými vý-
robky obdarovávají. Je to krásný pocit dělat
radost druhým, a proto před 10 lety jsme jej
zrealizovali a uspořádali první výstavku kera-
mických výrobků. Výstavka se koná vždy
v den otevřených dveří naší mateřské školy,
aby  nově příchozí rodiče poznali tvůrčí akti-
vitu všech dětí ve školce. Telefon: školka 
272 910 313, mobil: 739 085 578.

učitelka Kvasničková a děti 
z keramického kroužku

Se školním rokem 2009/2010 přichází  nové
vedení školy. Plně se zaměřujeme na odbor-
nost pedagogů, na jejich ochotu naslouchat
potřebám dětí, na vstřícný přístup
a otev řenost. Přivítáme připomínky
i pod nětné nápady od vás všech.

Škola vyučuje podle Školního vzdělá-
vacího programu VIP – výchova, inspira-
ce, porozumění.

Pro školní rok 2009/2010 nabízíme
budoucím žákům 6. ročníků specializo-
vaný učební program ve třídách s roz ší -
řenou výukou matematiky, přírodověd-
ných předmětů a třídách s rozšířenou
výukou jazyků. Specializace zajišťuje vý-
borné výsledky našich absolventů při při-
jímacích zkouškách na střední školy.

V rámci rozšířené výuky cizích jazyků
připravujeme pro děti poznávací výjez-
dy do zahraničí. Škola otvírá sportovní

1. třídu s rozší řenou výukou tělesné výchovy
a sportu specializovanou na kopanou i prů -
běžnou pohybovou a atletickou průpravu. Ce-

lý projekt je připraven ve spolupráci s SC In-
ferno Praha, který zabezpečuje trenérskou
část a koordinaci.

Žáci této třídy získají jednu hodinu
tělesné výchovy navíc, která by měla
sloužit jako obecná průprava a rozvoj je-
dince (speciální sportovní trénink, atleti-
ka, aerobik, atd.). Navíc získají tři speci-
ální hodiny přípravy formou tréninku po
dopoledním vyučování v kopané.

Přihlášky do matematických, jazyko-
vých tříd a do třídy sportovní si můžete
vyzvednout v kanceláři školy, vytisknout
z webu www.zsmikulova.cz.

Bližší info na tel.: 272 926 739. Ško-
la přijímá přihlášky do 31. května.

Těšíme se na vás i na všechny nové
žáky a věříme, že se nudit nebudete.
Teď už je volba jen na vás.

Mgr. Radek Pulkert, ředitel školy

Ve středu 1. dubna se v naší škole zpí-
valo, tančilo, hrálo divadlo, pekly se ji-
dáše a ma zance. Proč? Připomínali
jsme si staré velikonoční tradice,
které se v dnešní uspěchané době
bohužel vytrácejí. Velikonoční zvy-
ky nám v divadelním představení
předvedli žáci 7. A. Dozvěděli jsme
se, proč chlapci o Ve likonocích běhali
s řehtačkami, jaké se zpívaly koledy, či
proč se středě před Božím hodem veliko-
nočním říká „škaredá“. Také jsme se
v programu 7. B „Barevná symbolika na his-
torických oděvech“ naučili tančit renesanční

tanec. V tvořivých dílnách si mohli
všichni zájemci ozdobit vajíčko vosko-

vanou batikou, uplést košík z pedigu
či pomlázku z vrbových větviček,
nebo si odrátovat kraslici. Nechy-
bělo „velikonoční“ občerstvení.

Akce připomněla, že Velikonoce
nejsou jen oslavou znovuprobuzení

přírody po dlouhé zimě a že malova-
ná vajíčka, pomlázky a řeh tačky nejsou

jen komerční záležitostí. Velikonoce jsou
i příležitostí k prožití pěkných chvil se svými
dětmi. 

Lenka Derková, ředitelka ZŠ Campanus

Květňák slaví třicátiny
Letos slaví naše škola 30. výročí své existence.  Do života odsud z osmých a devátých roč-
níků vykročilo více než 3 tisíce převážně jihoměstských dětí. 

V současné době přichází do školy každé ráno 450 žáků, ale byly doby, kdy jich bylo ve
školním roce neuvěřitelných 1 400. 

Chci vás seznámit s chystanými oslavami, začali jsme vydařeným únorovým společen-
ským večerem pořádaným Klubem přátel školy. Začátkem dubna jsme  ocenili za vytrvalost
a věrnost 5 zaměstnanců, kteří pracují ve škole od jejího otevření, tedy 30 let.

Výstavu výtvarných prací žáků jsme zahájili druhý dubnový týden ve školním klubu. 
Výročí si připomeneme dubnovým Pálením čarodějnic s podtitulem „Když je čarodějnici

teprve třicet…“, to letošní bude s živou hudbou a opékáním buřtů. Oslavy zpestří květno-
vý koncert v Komunitním centru Matky Terezy na Hájích. 

Září bude patřit již třicátému vítání  prvňáků a tím završí ZŠ Květnového vítězství 1554
tři desítky svého trvání. Tak jí přejeme hodně pohody a dětských úsměvů. 

Mgr. Pavel Kopečný, ředitel Základní školy 
Květnového vítězství 1554, www.kvetnak.cz

Mikulovka – škola, kde to stoprocentně žije

Oslavy Velikonoc v Základní škole Campanus

FOTO: ARCHIV ŠKOLY

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Řádky z kroniky Hájů
V roce 1928 zaznamenal kronikář Hájů násle-
dující významné události:

„Krupobití. 
Dne 23. června roku 1928 v den sobotní

o 4 hodině odpolední postihlo naši obec
a okolí silné krupobití, trvající 6 minut. Co hroz-
né škody bylo způsobeno na polní úrodě obilí,
brambor a všech sadbách. Stromy jsou otluče-
ny. Škody odhadovány jsou až na 100 %.
Kroupy bylo možno nabírati lopatou
a v dolíkách a podle mezí u polí bylo jich až na
10 cm zvýší. 

Počet obyvatel roku 1930.
Při letošním státním sčítání lidu napočte-

no bylo ve zdejší obci 339 duší.“
Následuje text zakončený slovy „V srpnu

1930.“   Zní:
„Stavba silnice:
V těchto dnech dokončena jest stavba sil-

nice Chodov, Háje, Petrovice, kterou jsme za-

počali stavěti v roce 1929. Část silnice  staví-
me na náklad naší obce – stála 300.000,- Kč.
K úhradě účtu vypůjčila si obec 200.000,- Kč
od Hospodářské záložny v Říčanech, 66.000,-
dostali jsme zemské subvence, zbytek uhra-
žen byl z obecních prostředků.“

Další text je věnován tragické
události v obci. 

„Tři dělníci zahynuli otravnými
plyny ve studni: 

Hrozné neštěstí stalo se na
parcele p. Trnky z Prahy, který si
dal na svém pozemku (na parcela-
ci pí Jaurisové) hloubiti studnu.
V hloubi as 15 m po odstřelu spus-
til se jeden dělník jménem Tůma do
studně, ta však nebyla dosud vy-
větrána, takže jej plyny ethanové
omámily. Když lidé nahoře zpozo-
rovali, že Tůma se nehýbe, spustili
křik a do studně v okovu dal se
spustiti jeho druh Pácha. Tůma byl

již mrtev. Pácha chtěl nešťastného Tůmu po-
slati okovem nahoru, ale než úmysl svůj pro-
vedl, zatratil i on vědomí. Plyny zdolaly i jeho.
Přispěchal kočí Vittman na blízku orající
a nabídl se, že pro oba vleze do studni.“

Vypsal  Jiří Bartoň  

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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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.

Úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 hodin a v úterý od 8 do
11 hodin. Při osobním jednání je nutné předložit občanský průkaz.

• 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 obecních bytů v Praze 11, kteří nabízejí byt k výměně

Ve starých Hájích. FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11   

KADEŘNICTVÍ – KOSMETIKA
Kosmická 741, Praha 4-Háje, tel.: 272 911 248

• DÁMSKÉ, PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ

• KOSMETIKA, MODELÁŽ NEHTŮ
WWW.NIKAKADERNICTVI.CZ

NABÍZÍME MÍSTA PRO PARKOVÁNÍ
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

na non-stop hlídaných parkovištích na Chodově
při ulici Mírového hnutí a v Hájích Plickova ul.

Využijte posledních volných míst!

Tel.: Jiří Cinko – 602 391 477.

ŠUMAVA – PENZION
HRÁTKY U OBCE SRNÍ
Ubytování cena 400 Kč
včetně polopenze. 
Tel.: 602 367Tel.: 602 367 660, 660, 
376 323 410, 739 046 601376 323 410, 739 046 601
www.penzionhratky.unas.czwww.penzionhratky.unas.cz

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

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

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

☎272 931 863, 603 501 672 hrbek-tomas@seznam.cz

Smluvní partner firmy OPTIMI
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
ŠKOLNÍ LUPIČ. V časných ranních hodi-
nách 28. února strážníci OŘ MP Praha 11
zjistili od taxi služby, že
v Mikulově ul. odváželi
zákazníka, který měl
dvě krabice s elektroni-
kou. Následnou obhlíd-
kou ZŠ Mikulova strážní-
ci zjistili, že došlo k vykra-
dení jedné části této budovy. Pro pode-
zření ze spáchání trestného činu byla ce-
lá událost předána Policii ČR, která si pro
hříšníka na Prahu 4 s řidičem taxi dojela
a převzala k dalšímu šetření.

OKRADLI HO KOLEGOVÉ. Týž den večer
bylo oznámeno na Operační středisko
OŘ MP Praha 11, že v hotelu Twin došlo
k přepadení hosta. Po příjezdu hlídky se
na místě nacházel občan slovenské ná-
rodnosti, který strážníkům sdělil, že byl
ve svém pokoji přepaden maskovanými
muži, kteří ho zbili a ukradli mu hotovost
ve výši 8000 Kč. Dále hlídce sdělil, že
s největší pravděpodobností pachateli
byli jeho spolupracovníci, které poznal po
hlase. Z důvodu, že se podezřelí v hotelu
již nenacházeli, byla poškozenému po-
skytnuta první pomoc a celý případ stráž-
níci předali k dalšímu šetření Policii ČR.

POPÍJELI ALKOHOL. V nočních hodinách
7. března bylo na linku 156 oznámeno,
že v panelovém domě v Michnově ulici se
v jedenáctém patře nacházejí neznámí
muži, kteří popíjejí alkohol. Po příjezdu na
místo hlídka strážníků nalezla popisova-
né muže a zjistila, že jeden z nich je
v evidenci Policií ČR hledaných osob. Pro-
to strážníci dotyčného předvedli na slu-
žebnu republikové policie.

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU. Během noci
na 8. března byla hlídka strážníků opako-
vaně vyslána kvůli rušení nočního klidu
v Kosmické ulici do provozovny Oxy bar.
Jelikož odpovědné osobě zodpovídající za
provoz baru nestačila opakovaná ústní do-
mluva a rušení nočního klidu nadále pokra-
čovalo, strážníci oznámili událost na pře-
stupkový odbor úřadu městské části, kte-
rý rozhodne ve správním řízení o sankci.

TŘI ZLODĚJI. Na linku 156 bylo dopoled-
ne 9. března oznámeno, že v Boháčově
ulici tři mladíci vykrádají vozidlo a posléze
odjíždí bílou Škodou Favorit po ulici Míro-
vého hnutí. Strážníci vůz zlodějů dostihli
na křižovatce ulic U Přehrady a Mírového
hnutí, kde všechny tři omezili na osobní
svobodě a poté předali k dalšímu šetření
na Policii ČR.

HLEDANÁ KRADLA. Večer 10. března
strážníci městské policie řešili v nákup ním
centru Chodov drobnou krádež. Násled-
nou lustrací zjistili, že po zadržené ženě je
vyhlášeno celostátní pátrání. Proto ženu
předvedli k dalšímu šetření na Policii ČR.

v,
zí
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Městská část Praha 11 pořádá 28. dubna od
15.30 hod. v TOP HOTELu Praha seminář – Re-
generace Jižního Města, který je určen pro zá-
stupce bytových družstev a spo lečenství vlast-
níků bytových jednotek z Prahy 11. Ti budou
obesláni dopisem s pozvánkou a progra mem.

Cílem semináře je podat komplexní infor-
mace o regeneraci sídlišť a panelových domů.
Na semináři vystoupí mimo jiné i akademický
architekt Jiří Lasovský, který představí původ-

ní návrh Jižního Města. Dále se představí zá-
stupci stavebních firem, kteří seznámí poslu-
chače nejen s technickými aspekty regenerace
panelového domu, ale pohovoří i o ener ge -
tických úsporách či o opravách špatně prove-
deného zateplení. V neposlední řadě se účast-
níci seznámí s možnostmi dotačního progra-
mu PANEL. Více na www.praha11.cz

Jakub Ježek, předseda Komise 
pro fondy a partnerská města

Gymnázium Jižní Město už od roku 1994 po-
řádá výměnné pobyty s gymnáziem Gander-
kesee v Německu. Týden jsou studenti ubyto-
váni v rodinách a je
pro ně připravený
program.

Letos byla pro
německé hosty při-
pravena  prohlídka
Prahy a výlet do
Kutné Hory. Studen-
ti se zúčastnili výuky
u českých kolegů
a turnaje  v bowlin -
gu. Na závěr pobytu
byl připraven výlet
do Lidic. Jihoměstští
gymnazisté mají na-
plánovanou návště-

vu Německa na letošní červen. Součástí pro-
gramu byla návštěva radnice v Ocelíkově uli-
ci, viz foto. daf

Chcete regenerovat panelový dům?

Obhájili jsme další prvenství

1
Také v letošním roce obhajovala městská
část Praha 11 držení certifikátu v rámci re-
certifikačního auditu. „Vzhledem k tomu, že
původní normy se pro nás staly standar-
dem, rozhodli jsme se přijmout novou vý-
zvu. Sami jsme si zvolili recertifikaci podle
novelizované normy,“ říká tajemnice Simona
Klimakovská. A tak na základě vlastní žá-
dosti městské části se audit uskutečnil pod-
le novelizované normy (ISO 9001:2008). 

Přestože novelizovaná norma dosud ne-
byla v České republice oficiálně vydána, a pří -
prava na recertifikaci podle nového znění nor-
my probíhala podle komentovaného vydání
návrhu normy (ISO/FDIS 9001:2008), poda-
řilo se kolektivu devatenácti interních audi-
torů připravit a doplnit nastavený systém
podle požadavků novely.

„V rámci přípravy proběhla kompletní re-
vize interních norem, používaných formulá-
řů a kontrola a aktualizace nastavených pro-
cesů,“ dodává vedoucí odboru kanceláře ta-
jemníka Helena Křovinová. Na přípravě se

kromě interních auditorů podíleli všichni pra-
covníci Úřadu městské části Praha 11 za
podpory vedení městské části Praha 11.

„Audit se konal ve dnech 26. a 27. břez-
na. Jsem velmi potěšen, že auditoři shleda-
li systém řízení kvality zavedený u naší
městské části způsobilým k získání certifiká-
tu,“ říká starosta Dalibor Mlejnský a dodává:
„Nicméně se přiznám, že jsem tento výsle-
dek očekával. Naši zaměstnanci pravidelně
navštěvují školení a semináře na toto téma
a odbor kanceláře tajemníka pečlivě kontro-
luje, koriguje a inovuje všechny náležitosti
tak, aby všechny normy byly pečlivě dodržo-
vány“.

Městská část Praha 11 se tak jako první
z pražských městských částí stala držitelem
certifikátu podle novelizované normy ISO
9001:2008. 

„Jakmile z Velké Británie obdržíme potvr-
zení o certifikaci, zveřejníme je na našich we-
bových stránkách,“ říká na závěr tajemnice
Klimakovská. Andrea Wolfová

Studenti nabrali směr Praha

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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EGGO 
stud io

NABÍZÍ:

➤ Nadstandardní 
kosmetické kůry

➤ Hubnoucí kůry
➤ Kadeřnictví
➤ Pedikúra
➤ Masáže
➤ Modelace nehtů
➤ Permanentní 

make-up

EGGO studio
SB Centrum, K Horkám 1, Praha 4 

(naproti čerpací stanici OMV)
www.studioeggo.cz
Tel.: 267 911 180

775 718 041
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Křížovka o knihu
Výherci tajenky z Klíče číslo 6: Radim Bosák, Martin Stránský,
Anna Dvořáková, Jana Rudová a Ludmila Koukalová vyhrávají
knihu z nakladatelství Metafora a Columbus. Jan Volčík, Dag-
mar Kováčová, Daniela Kalousová, Karel Zuska a Lidmila Ja-
novská vyhrávají knihu o Praze 11.
Správné znění tajenky: Březnové slunce má krátké ruce.
V dnešní tajence na vás čeká dubnová pranostika. Na pět vý-
herců čeká opět pěkná kniha z nakladatelství Metafora a na
pět dalších kniha o Praze 11.
Odpovědi zasílejte do konce dubna 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.metafora.cz

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
spouští bezplatnou službu TSK info, kte-
rá nabízí zasílání aktuálních informací ne-
jen o pražské dopravě na e-ma-
ilovou adresu. „Uživatel po re-
gistraci dostane do zadané ad-
resy informace o chystaném
blokovém čištění v jím zvolené
ulici či ulicích vždy týden
a jeden den před vlastním čiš-
těním,“ uvedl tiskový mluvčí
TSK Tomáš Mrázek. 

Tato služba motoristům nabízí další
možnost jak se vyhnout případnému od-

tahu. Hlavním vodítkem však i nadále zů-
stane dopravní značení, které se při blo-
kovém čištění objeví v ulicích týden před

dnem čištění. Odkaz na službu
TSK info je na hlavní stránce
společnosti www.tsk-praha.cz.

K aktivaci služby je nutná re-
gistrace, po vyplnění registrač-
ního formuláře je zájemci za-
slán e-mail na adresu jím uve-
denou v registračním formuláři

se žádostí o autorizaci. Autorizovaný uži-
vatel se může přihlásit a poté si nastaví
zasílání požadovaných informací. red

Chcete info o blokovém čištění
zdarma do e-mailu?

Možná už je nepotřebujete!
Projekt Potex ve spolupráci s MŠ Křejpského 

a MC Domeček vyhlašuje
CHARITATIVNÍ SBÍRKU TEXTILU.

Co můžete odložit: veškeré dětské, dámské i pánské
oblečení, bytový textil – lůžkoviny, ručníky, utěrky,
záclony, látky, zimní oblečení – pouze nepoškozené,
bez rozbitých zipů, kožené nepoškozené bundy, ka-
belky, peněženky, opasky, knihy, hračky, spací pytle,
deky, obuv – pouze spárovanou.
NEBEREME: zatuchlé, špinavé, poškozené silonové
a dederonové oblečení, molitanové matrace.
Balte prosím věci do igelitových tašek a pytlů.
Na místě bude přistavena sběrná dodávka 28. dubna:
Mateřská škola Křejpského, Křejpského 1503,
9.00–12.00 hod.
Mateřské centrum Domeček, Modletická 1401,
12.30–16.00 hod.
Info: dispečink projektu Potex, tel.: 736 674 560
www.potex.cz, e-mail: potex@potex.cz

@

Nápověda:
NIU, ARE,
ISRÁ, LIK,
ANUN
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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, J. Novotný. Rychle, kvalitně, levně,
kdykoliv i o víkendu. Telefon: 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 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, da-
ňové evidence, daňová přiznání. Docházka na
úřady. Tel.: 604 618 298, 222 364 018.
● BOURÁNÍ JADER, ŘEZÁNÍ PŘÍČEK, jiné
práce dle dohody. Tel.: 777 207 227.
● 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.
● PROVÁDÍME REKONSTRUKCE BYT.
i nebyt. prostor, veškeré stavební práce v by-
tech, např. bytová jádra, obklady, vodoinsta-
lace, elektro, atd… i mimo Prahu. Kvalitně,
spolehlivě, za rozumné ceny. Tel.: 739 613 488,
(604 737 154), jin60jir@seznam.cz.
● 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.
● DIGITÁLNÍ ANTÉNY – MONTÁŽE společ-
ných i soukromých, přechod z analogového do
digitálního vysílání, profesionalita, příznivé ce-
ny, bohaté zkušenosti. Tel.: 732 270 222, fa.
STAP p. Plichta.

● 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
● ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
● ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ NA JIŽNÍM MĚSTĚ
nabízí právní služby. JUDr. Břetislav Kunc, tel.:
602 190 800.
● BYTOVÁ JÁDRA, ZEDNICKÉ a obladačské
práce, malování, štukování, plovoucí podlahy.
Škutchan František, tel.: 720 391 187, e-mail:
skutchan@seznam.cz
● KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,
nová dvířka na vaši kuch. a vest. skříně, šuplí-
ky pod linku, skříňky na míru, výměna prac. des-
ky. Vrba 603 438 707. www.vrbakuchyne.cz
● MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ zhotovuje polštá-
ře a prošívané přikrývky z naší sypkoviny různých
barev. Přivezeme a odvezeme zdarma do 24
hod. Janečková, Čsl. armády 333, Jílové u Prahy,
tel.: 606 312 174, 241 952 354 večer.
● VÝROBA NA MÍRU A V BARVĚ DLE PŘÁNÍ.
Kuchyně, vestavěné skříně, dětské pokoje,
pracovny, komody, peřiňáky, PC stoly, atd.
Rychle-levně-kvalitně. Tel.: 736 269 828,
p. Prachař.
● MÁTE PROBLÉM S INSTALACÍ SET-TOP-BO-
XU? Přijedu a pomohu, zavolejte 776 818 004.
● VEDENÍ DE, ÚČETNICTVÍ, zastupování na
úřadech. Specializace na bytová družstva. Rych-
le, kvalitně a za dobré ceny. Tel.: 777 334 002.
● ZKUŠENÝ TRUHLÁŘ NABÍZÍ vestavěné skří-
ně, skříně na míru, nábytek dle vašeho přání! Kva-
litní výrobky za skvělou cenu. Tel.: 603 215 339.
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Ta-
petování pestruktou, úklid, barvy dle vzorníku
– kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon: 
603 475 667, www.123malovani.cz
● SALON PEDIKÚRA OD 160 KČ, manikúra,
modeláž od 550 Kč, depilace, parafinové zá-
baly. Praha 4, Modletická 1389. Telefon: 
777 586 848.
● INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
provádí J. Schimana, tel.: 223 000 393. Mo-
bil: 607 550 484. E-mail: j.schimana@email.cz
● PORADNA ZDRAVÉ VÝŽIVY A ŽIVOTNÍHO
stylu – poradím s redukcí nadváhy, tvorbou
zdravého jídelníčku i s celkovou změnou život-
ního stylu. MUDr. Zlata Trumpešová, telefon
603 715 072, www.vyzivoveporadenstvi.cz
● DODÁVKA: ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ,
garážová vrata Hörmann, kamerové okruhy,
domácí telefony. Telefon: 604 813 383,
www.happyservis.cz

● 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 V PRAZE, 2+KK, 3+1, druž-
stevní nebo osobní vlastnictví, platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
● 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.
● PRONÁJEM BYTU 3+KK, P4 CHODOV,
ul. Nechvílova, 64 m2 2. p. Cena 11 tis. +po-
platky. Tel.: 777 948 909, 724 745 272, 
e-mail: PilarD@seznam.cz
● KOUPÍM BYT 2+KK/L, 2+KK V PRAZE 11.
Možná také výměna za třípokojový družstevní 
byt v Praze 11. Tel.: 607 686 460.
● PRODÁM LESNÍ CHATU V OSADĚ HAJDA-
LÁCI u Tehova v blízkosti Říčan. Bez zavede-
né elektřiny, voda v blízké studánce. Cena 
220 000 Kč. Tel.: 602 938 621.
● IHNED ODKOUPÍM, NEBO ODDLUŽÍM váš
byt.  Zavolejte a pomůžu i Vám. Seriozně a bez
poplatků předem, úrok jako v bance. Přímý in-
vestor. Pište na: odkup.123@email.cz, tel.:
724 117 117.
● PRODÁME DR. BYT 1+KK NA JM. Současně
hledáme ke koupi byt 3+kk/L až 3+1/L, DV ne-
bo OV, také na Jižním Městě. T.: 607 896 762.
● PRODEJ SAMOSTATNÝCH GARÁŽOVÝCH
STÁNÍ do OV v novém objektu v ul. Tatarkova
čp. 722 u m. Háje. Cena 269 000 Kč. V na -
bídce posledních 14 stání. Tel.: 737 262 114.
● VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+KK/LODŽIE na
Praze 4-Opatov, 8. p., komora, občanská vy-
bavenost v místě, 10 minut pěšky metro C, za
byt na Praze 3, 6, 7, 8, 9. Doplatek možný.
Tel.: 606 707 814 nebo 731 345 423.

● HLEDÁME KANCELÁŘ NEBO OBCHODNÍ
prostor k dlouhodobému pronájmu na Jižním
Městě. Nerušící činnost. Tel.: 721 216 018.
● TENISTÉ ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKRO-
ČILÍ – holky a kluci ve věku 5 až 15 let se mo-
hou v dubnu a květnu 2009 hlásit do kurzů te-
nisu při ZŠ K Milíčovu, ZŠ Pošepného nám, ZŠ
Jeremenkova a dalších školách. V letních mě-
sících se můžete zúčastnit tenisových táborů:
Příměstské tábory Praha a Jilemnice, Tenis
a moře, Tenis a horská kola. Tel: 224 815 871,
603 527 172, 777 260 262, www.tallent.cz
● PŘENECHÁM MENŠÍ ZAVEDENÉ SOLÁRNÍ
studio se stálou klientelou v Praze 4. Telefon:
603 804 949.

NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
■ Zpracování daňových přiznání
■ Zastupování před správcem daně
■ Poradenství v daňových záležitostech 
■ Mzdové účetnictví
KREACE, s. r. o., tel.: 261 263 137
fax: 261 263 138, e-mail: kreace@kreace.cz
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Tajnosti za humny (12)

Odhalený menhir
Mezi památnými kameny byl v letošním Klíči
č. 3 připomenut neopracovaný kámen na ob-
vodové cestě Kunratickým a Michelským le-
sem.  Netrvalo dlouho a ozval se v telefonu
Libor Domas z Újezda. Potvrdil domněnku, že
jde o novodobou nápodobu pravěkého men-
hiru. Kámen vztyčovali s přáteli v prosinci
2006, ovšem už podruhé. Poprvé to bylo
v květnu 2005 a dokonce byly ty kameny vsa-
zeny do pevného břidličnatého povrchu dva,
nedaleko sebe. Druhý býval menší. 

Tohle už zase sděloval Jiří Škaloud, který
také přispěl svými vzpomínkami. Stejná místa
a prudkou stráň v Michelském lese měli něja-
ký čas v oblibě ke svým devastujícím jízdám
milovníci horských kol a adrenalinu a menší
kámen skončil pod strání v lomu. Byl od pů-
vodců stavby namáhavě vracen, ale marně.
Větší ale stojí. 

Za myšlenkou menhirů v Michel ském
lese stál zřejmě jako první Jan Soukup.
Bydlí kousek od Kačerova a náleží do
přátelské skupinky mladých, kteří si říka-
jí Putující a ve svém volnu se zabývají
esoterikou. Těší je myšlenka, že snad na-
cházejí různá místa vyzařující  do prosto-
ru a na živé bytosti energii, zejména po-
zitivní. Navštěvují místa spojená
s takovou tradicí u nás i v zahraničí. Ji-
nak mají nejrůznější prozaická zaměstná-
ní, takže dohledat pro tento článek po-
drobnější informace nebylo nijak snadné.
Projednávání textu s lidmi na pracovních
výjezdech v za hraničí nebo i na stážích
u zahraničních institucí by bylo poměrně
náročné. Přesto tihle přátelé menhiru
a tajemné energie našli čas, aby vyvrá-
cený těžký kámen, který sklouznul až
pod stráň, vrátili na místo. Přiznali pak, že mys-
leli, že to bude o hodně snazší. Muzeu Prahy 11
věnovali několik fotografií svého lopocení. Zve-
řejňujeme fotografii od Dany Ottové, zachycují-
cí původní stav a jednoho z přátelského kruhu.   

Menhir v Michelském lese odhalil svoje ta-
jemství. Zařaďte je mezi svoje znalosti
o místech, kde rádi žijeme, a kamenu už neu-
bližujte. 

Nezaslouží si to. Jiří Bartoň 

Oddíl stolního tenisu společnosti Sportovní
Jižní Město, o. p. s., má celopražské úspěchy.
V kategorii nejmladších žáků a žákyň posbíra-
li David Průša, Filip Bialas a Lucie Marková cel-

kem 6 medailí. Nejúspěšnějším účastníkem se
stala Veronika Luňová, hned 5x. Klub úspěš-
ně reprezentovaly Kristýna Stárková, Pavla
Reichová a Michaela Malečková v kategoriích
starších žákyň a dorostenek.

Oddíl pořádá pravidelné tréninky každý
pracovní den kromě středy od 15 do 18 ho-
din pod vedením zkušených trenérů. Pořádají
se víkendové turnaje a plánuje se prázdnino-
vé mimopražské soustředění.

V případě zájmu o členství můžete navští-
vit kterýkoliv tréninkový den hernu stolního
tenisu v Mikulově ulici 1583 (roh Bachovy uli-
ce). Info: www.sportovnijiznimesto.cz nebo
www.elizza.cz/ttc.htm. 

Oddíl pořádá i hodiny pro veřejnost. Na do-
tazy rádi odpoví šéftrenér oddílu Bohumil Vo-
žický (mobil 732 599 993) a vedoucí oddílu
Zdeněk Šedivý (mobil 605 286 034). 

Novinka z Městské
knihovny v Praze
Podpora čtenářství má v Městské knihov-
ně v Praze mnoho podob, jednou z nich je
od 13. března nový web s názvem: 
Knihovna 4u /knihovna for you/. 

Tady mohou lidé diskutovat vážně
i nevážně o knihách, filmech, hudbě nebo
i o různých zajímavých akcích. Propojení
webu s katalogem knihovny umožní uživa-
telům si knihy i jiná média přímo objedná-
vat, rezervovat nebo si vytvářet seznamy
toho, co chtějí přečíst, vidět, případně si
poslechnout. Na rozdíl od oficiálních strá-
nek MKP www.mlp.cz nenajdou lidé na
www.k4u.cz žádný statický obsah. Web
má inspiraci v komunikativních webech
a jeho obsah si uživatelé budou utvářet
sami. red

Do redakce nám přišel hezký dopis od pana Ja-
novského. Přišel před časem, ale právě teď
s blížícím se jarem je vhodná chvíle k jeho otiš-
tění.

Vážená redakce,
jsem obyvatel Jižního Města, důchodce
se spoustou volného času a rád jezdím
na kole. Výlety absolvuji většinou sám.
Moji parťáci kolaři jsou v zaměstnání a mlad -
ším již nestačím. Jezdím pro svou zálibu a nehoním
čas ani kilometry. Potkávám spoustu cyklistů a cyklistek
toulajících se bez cíle po okolí. Nenašel jsem však odvahu
oslovit je a nabídnout společné projížďky. Myslím, že v partě
stejných zájemců by mohly výlety být zajímavější. 

Napadlo mě napsat do reakce Klíče a pokusit se tímto způ-
sobem oslovit stejně založené sportovce z Jižního Města.
Moje jméno je Janovský a jsem k zastižení na telefonním čís-
le 775 929 137. Budu se těšit, že konečně najdu cyklistickou
spřízněnou duši. red Máš horské kolo, chceš

se pořádně projet?  
Cykloturistický oddíl UFO pořádá ná-
bor nových členů. Hledáme chlapce
a dívky ze 2. až 7. tříd ZŠ, kteří rádi jez-
dí na kole a na výlety do přírody. Na
Jižním Městě působíme již déle než 
13 let. Scházíme se každou středu od
16.30 hod., od dubna vyrážíme na ko-
lech po okolí JM, v zimě pak chodíme
sportovat do tělocvičny nebo do klu-
bovny, kde hrajeme různé hry. Každý
měsíc pořádáme jeden víkendový vý-
let, ať už na kole, pěší výlet nebo tře-
ba vodácký sjezd řeky. V srpnu jezdíme
na letní tábor pod stany.

Více info o našem oddíle na
www.oddilufo.estranky.cz., telefon:
602 767 305.

Jiří Kukačka 
(Cykloturistický oddíl UFO)

Společně na kola!

Dvanáct medailí z přeborů Prahy

Menhiry v Michelském lese.
FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11 

FOTO: ODDÍLOVÝ ARCHIV
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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

Nejmodernější řešení vrásek
Ošetření IPL – LASER
■ trvalé bezbolestné odstranění ochlupení, pigmentací,
■ rozšíření žilek, fotoomlazení – problémy výrazných vrásek, 
■ novinka – řešení hlubokých vrásek – nové výplňové metody JUVÉDERM
Novinka – nová unikátní technologie 
neinvazní liposukce bezbolestně
ošetření těla a obličeje – hubnutí, odstranění celulitidy
■ zpevnění a tvarování těla, lázeňské procedury, 
■ odstranění dvojté brady
kosmetika ● kadeřnictví – prodlužo -
vání vlasů ● suchá, mokrá pedikúra 
● manikúra – modelace nehtů ●

permanentní make-up ● tetování
Otevřeno: Po–Pá 9–21, So 9–16, Ne – dle dohody

EGGO studio
SB Centrum, K Horkám 1, P-4
(naproti čerpací stanici OMV)

www.studioeggo.cz
Tel.: 267 911 180

775 718 041

EGGO 
studio
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další služby: plnění, servis, opravy klimatizace ● prodej střešních boxů Thule
Kulhavého 669/2, Praha 4-Háje (vjezd z ul. Hlavatého)

Tel.: 722 66 77 55, 272 656 200 ● www.auto-pneuservis.cz

KADEŘNICTVÍ
➨ Dámské ➨ Pánské ➨ Dětské

Ceny, které ustojíte!
Jarníkova 1899/31 ● Tel.: 271 910 235
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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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E

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.

AKCE

1 min. = 8 Kč
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