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NOVÉ HÁJE

Před více než třiceti lety odstartoval v okolí his-
torických obcí Háje a Chodov jeden z největších
stavebních projektů tehdejšího Českosloven-
ska – Jižní Město. Starousedlíci se nestačili di-
vit, jak se jejich okolí začalo proměňovat. Nové
panelové domy postupně obklopily a dokonce
pronikly do obou sídel, vše propojily moderní
asfaltové silnice. Během několika let dostali
„původní obyvatelé“ desítky tisíc nových sou-

sedů. Jejich životní okolí se zcela zásadně změ-
nilo, byla to daň moderní doby. Výstavba však
utichla na půli cesty. Důležité byly byty pro pra-
cující lid, vše ostatní muselo počkat. Výstavba
kompletní občanské vybavenosti se proto od-
kládala, odkládala a zase odkládala. Nikdy se
v podstatě neuskutečnila.

Vraťme se však zpět do současnosti. Zá-
konitě si musím položit otázky: Jak dnešní
„starousedlíci“ hodnotí občanskou vybave-
nost, která i po řadě desetiletí stále není na
odpovídající úrovni? Jak se díváme na další
rozvoj a výstavbu v městské části Praha 11?
Máme mít obavy ze záměrů soukromých in-
vestorů na Jižním Městě, nebo chceme vytvo-
řit z Prahy 11 panelový skanzen?

Podoba Jižního Města je dnes zcela jiná,
než jaké byly původní velkorysé záměry archi-

tektů. Z pohledu počtu obyvatel se můžeme
porovnávat s Olomoucí nebo Hradcem Králo-
vé. Z pohledu občanské vybavenosti – obcho-
dů, služeb, sportovišť, kulturních zařízení –
však Jižní Město klesá na úroveň průměrného
okresního města. 

Další rozvoj Prahy 11 a nejen jí bude do
značné míry záviset na soukromých investicích.
Nejde o nic nekalého, tajemného či podezřelé-
ho. Je to přirozený hnací motor dalšího rozvo-
je, který funguje na principu profitu, ten ale zá-
roveň přináší i benefity občanům. Hlavním cílem
je, aby výstavba probíhala v souladu s našimi
záměry a podmínkami a mi -
nimalizovala dopady na
každodenní život občanů. 
Váš Dalibor Mlejnský,
starosta 

Slovo 
starosty

Malý výlet do historie
Výstavba obytného souboru, pojmenovaného
podle obce Háje, začala v roce 1973. Jeho lo-
kálnímu centru (okolí stanice metra Háje) byl
od počátku přisouzen vyšší společenský vý-
znam. Do nových Hájů se v roce 1976 nastě-
hovali první obyvatelé. Poté se katastry Hájů
a Chodova zaplnily panelovými novostavba-
mi. Obklopily a částečně prostoupily i obě exi-
stující historické obce. Vedle vícepodlažních
obytných domů a bloků vyrůstaly, byť v menší
míře, také řadové rodinné domy. Dnešní stav
této lokality dokazuje, že se za posledních 32
let od doby počátku výstavby Jižního Města
dodnes nepodařilo naplnit původní urbanistic-
ký koncept zamýšlený pro dané území. Záměr
oddělit od sebe pěší a automobilový provoz
zůstal realizovaný pouze ve svém torzu.
Spektrum nabídky obchodu a služeb je
z dnešního pohledu pro život městského
centra nedostačující a v některých případech
dokonce nevhodné. Oproti postupně kultivují-
címu se prostředí rezidenčních objektů v okolí
kontrastuje lokalita pochozí zóny Háje svojí
celkovou zanedbaností a sešlostí.

Návrh na dostavbu Hájů
Architektonický koncept „Nové Háje“, který
v pondělí 25. května 2009 na Zastupitelstvu
městské části Praha 11 představil akademic-
ký architekt Vladimír Kružík z projekční kance-
láře Helika, navazuje na původní záměry archi-
tektů z let 1968–69. Podle těchto plánů mě-
lo v okolí stanice Háje vzniknout přirozené,
moderní městské centrum s ústředním ná-
městím a kompletní občanskou vybaveností –
obchody, služby, kulturní vyžití apod. Původní
projekt počítal s plošným přemostěním komu-

nikací, čímž by se doprava svedla mimo ná-
městí s komplexem budov, které by již z dálky
signalizovaly, že právě zde je centrum měst-
ského celku. Nová podoba centra Nové Háje
by měla zcela zásadně změnit pohyb pěších
v lokalitě. Pěší trasy by měly být společně
s hlavním náměstím (90 x 50 m) umístěny
nad ulicí Opatovská a umožnit chodcům bez-
bariérový pohyb všemi směry se vstupy do
stanic MHD (metro, autobusy, výhledově
i tramvaj). „Nové Háje by měly mít tři domi-
nantní funkce definující městské centrum –
funkce obchodu, služeb a administrativy. Ty-
to funkce by doplňovaly také rezidenční objek-
ty. Parkování by zabezpečovaly podzemní
parkingy,“ popisuje architekt Kružík. Největ-
ším stavebním objektem by se mělo stát ob-
chodní a zábavní centrum překračující komuni-
kaci Opatovská.

Dočká se Jižní Město svého centra?
Podle starosty Dalibora Mlejnského je prezen-
tovaný záměr investora z pohledu radnice vel-
mi zajímavý a ve své zásadě řeší jeden
z největších dluhů směrem k občanům, který
zde zůstal po živelné panelové výstavbě. „Již-
nímu Městu stále citelně schází přirozené
centrum, kde by se lidé mohli potkávat a trávit
volný čas, místo, kde by měli odpovídající kul-
turní vyžití, místo, které by nabízelo absentu-
jící obchody a služby, zkrátka místo pro život.
To jsou naše naděje, které do projektu vkládá-
me,“ doplnil D. Mlejnský. Jak uvedl architekt Ji-
ří Lasovský, který byl jedním ze třech autorů
původního návrhu územního plánu Jižního
Města z konce 60. let, je nynější stavba na sta-
nici metra Háje pouhým torzem zamýšlených
záměrů a současný záměr prezentovaný za-
stupitelstvu řeší jejich plnohodnotnou dostav-
bu. Na základě předloženého konceptu vyzva-
lo Zastupitelstvo městské části Praha 11 in-
vestora, aby do letošního září zpracoval kon-
krétní variantní návrhy projektu na dostavbu
pochozí zóny Háje.

Otázce dostavby centra Nové Háje se bu-
deme věnovat i v dalších vydáních Klíče.

red

Novou tvář Hájů by uvítalo 
83 procent občanů
V PRŮBĚHU LETOŠNÍHO DUBNA PROVEDLA AGENTURA STEM PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍ-
NĚNÍ MEZI OBYVATELI PRAHY 11. JEDNÍM ZE ZÁVĚRŮ, KTERÝ SDÍLÍ 83 % OBČANŮ JIŽNÍ-
HO MĚSTA JE, ŽE BY ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 MĚL ZAŘADIT MEZI SVÉ HLAVNÍ
PRIORITY REKONSTRUKCI POCHOZÍ ZÓNY U METRA HÁJE. ROZHODLI JSME SE PROTO
ZJISTIT, JAKÉ MÁ RADNICE PLÁNY S TOUTO NE PŘÍLIŠ REPREZENTATIVNÍ LOKALITOU. 

Koncept Nové Háje představil v prezenta-
ci ak. architekt Vladimír Kružík na květno-
vém zastupitelstvu.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ŽIVÁ JEDENÁCTKA. Den dětí si na je-
denáctce užili všichni parádně.

U Chodovských hasičů si kluci a holky
prohlédli všechno zblízka a obdivovali

přes 30 metrů vysoký žebřík, na Dni dě-
tí s IZS si užili divadlo, malování, soutě-
že i ukázky záchranářů. Přímo 1. června
dostaly jako dárek všechny školkové dě-

ti od radnice reflexní vesty a nakonec
vytvořily v Centrálním parku úžasnou 

živou jedenáctku. 

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE. 
Mateřská škola Vejvanovského uspořádala 2. června 
symbolické ukončení školního roku v Komunitním centru Matky Terezy.
Sál byl plný rodičů, rodinných příslušníků i příznivců školky a všichni,
včetně starosty Dalibora Mlejnského, se zaujetím sledovali program,
který paní učitelky společně se svými svěřenci připravily.

NENECHAVEC. 
V Milíčovském le -
se zmizely návna-
dy na lýkožrou ty

a kůrovce. Někdo
si dal práci a obe -
šel všech na sta-

noviště, kde jsou
feromonové náv-
nady a lahve na

brouky nastra -
ženy. Přidělal 

lesníkům práci,
ale hlavně ohro-

zil les. Škůdci 
totiž mohou 
způsobit ne-
dozírné ško-
dy na lesním 

porostu. 

SLUNEČNÍ PRE-
VENCE. Děti z Jaž lo -
vické školky se s nad -
šením zapojily do in-
teraktivního divadel-

ního představení,
v němž se dozvě-

děly, jak je důle žité
se natírat ochranný-

mi krémy dřív, než
vyběhnou na sluníč-

ko, a chránit se 
před slunečními 

paprsky, které mo-
hou způsobit na 

kůži pořád nou 
neplechu. 

PĚTADVACETINY. Spořilovské Gymnázium Postupická, které navštěvují
i studenti z Jižního Města, slaví 25. let. Učitelé a žáci sestavují alma-
nach, pátrají v archivech s cílem propojit historii školy se současností.

Na oslavu 26. června odpoledne v areálu školy jsou všichni 
srdečně zváni. Těšit se můžete na sportovní a kul-

turní akce a občerstvení.
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23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11
dne 22. 4. 2009 mj.:
SCHVÁLILO:
● Rozpočtové opatření č. 25/09 – zvýšení roz-
počtu MČ Praha 11 na rok 2009 o účelovou
investiční dotaci ve výši 6 000 tis. Kč ve třídě
investiční přijaté transfery z rozpočtu HMP na
přípravu výstavby nové budovy radnice.
● Rozpočtové opatření č. 33/09 – přesun 
finan čních prostředků v běžných výdajích roz-
počtu MČ Praha 11 na rok 2009 ve výši 300
tis. Kč z položky rozpočtová rezerva neúčelová
na podporu vzdělávání v mateřských školách.
● Poskytnutí grantů v oblasti životního pro-
středí pro rok 2009 formou daru ve výši 
405 500 Kč. 
● Memorandum ve věci východní tramvajo-
vé tangenty.

Rada MČ Praha 11 dne 28. 4. 2009 na své
10. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
● Se založením „Azylový dům, o. p. s.,“ ve
spolupráci s MČ Praha 5, s majetkovým vkla-
dem ve výši 1 mil. Kč, dle zákona
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, která bude
sloužit ke zřízení a provozování společného
azylového domu pro matky s dětmi.

Rada MČ Praha 11 dne 29. 4. 2009 na své
11. schůzi mj.:
VZALA NA VĚDOMÍ:
● Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku
inventarizace majetku a závazků za rok
2008 za MČ Praha 11 včetně organizací,
jichž je zřizovatelem.

SCHVÁLILA:
● Přijetí věcného daru od společnosti KAST,
spol. s r. o. – šest kopírovacích strojů pro po-
třeby základních nebo mateřských škol, je-
jichž zřizovatelem je MČ Praha 11.

POVĚŘILA:
● Starostu Dalibora Mlejnského, aby schválil
oznámení o veřejné zakázce „Regenerace
objektu MŠ Babákova“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, a schválil zadá-
vací dokument veřejné zakázky.
● Starostu Dalibora Mlejnského, aby schválil
oznámení o veřejné zakázce „Dodávka
a montáž eskalátoru, Opatovská 874“, dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, a jmenovala komisi pro otevírání nabí-
dek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabí-
dek dle téhož zákona. 

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

Ve Stachově ulici se řešila
otázka azylového domu 
Městská část nabídla občanskému sdružení Společnou cestou do uží-
vání objekt ve Stachově ulici. Proto se 26. května uskutečnilo před
zmíněným objektem diskusní setkání občanů z okolí a signatářů peti-
ce proti umístění azylového domu v této lokalitě, na němž byl příto-
men i starosta Mlejnský a Milena Svobodová ze sdružení Společnou
cestou. dap

Nemohu nechat bez reakce, že na 10. za -
sedání Výboru pro zahraniční věci,
obranu a bez pečnost Senátu Parla-
mentu České republiky, které se usku-
tečnilo ve středu 3. června 2009, byly
porušeny základní demokratické principy do-
týkající se městské části Praha 11. Nemohu
nechat bez reakce to, že se někteří senátoři
pasovali do role zaujatých soudců bez toho,
aby dali prostor straně obhajoby. Nemohu
nechat bez reakce, že se v senátu uměle vy-
tváří kauza, která skutečně může poškodit
dobrou pověst České republiky. Včerejší výro-
ky některých senátorů jen dokazují, jak je na-
še demokracie stále nedospělá.

Senátoři jsou voleni občany České republi-
ky a před tím, než poprvé usednou do sená-
torských lavic, skládají ústavou předepsaný

slib, ve kterém je uvedeno mimo jiné:
„… svůj mandát budu vykonávat
v zájmu všeho lidu a podle svého nej-
lepšího vědomí a svě domí“. S odvo -
láním na tuto přísahu tímto osobně vy-

zývám senátory Jiřího Dienstbiera a Karla Sch-
warzenberga, aby své neobvykle ostré výroky
na adresu Prahy 11 přišli objasnit na zasedá-
ní Zastupitelstva městské části Praha 11, kte-
ré se koná v úterý 16. června 2009.

Závěrem slibuji maminkám a tatínkům z Již -
ního Města, že v objektu městské části Praha
11 v Donovalské ulici vznikne od 1. září 2009
84 nových míst pro naše malé děti, kde si bu-
dou moci hrát, poznávat nové kamarády a při -
pra vovat se na školu. Mgr. Dalibor Mlejnský,

starosta městské části Praha 11
V Praze dne 4. června 2009

Starosta Dalibor Mlejnský se ohradil 
proti tvrdým výrokům ze Senátu 

Šikovné sportovce z prvních až třetích tříd
ze Základní školy Ke Kateřinkám a malé pří-
rodovědce ze Základní školy Campanus
ocenil na květnovém zastupitelstvu staros-
ta Dalibor Mlejnský. Šikulkům z Kate ři nek
se podařilo postoupit do celopražského ko-

la v MC Donald`s Cupu 2009 a úspěšní pří-
rodovědci se umístili na předních místech
v soutěži Sedmero krkavců, do které bylo
zapojeno přes 7 500 dětí ze 36 základních
škol. „Jsem rád, že můžu předat ocenění ši-
kovným dětem, které reprezentují tak dob-
ře naší městskou část, poděkování patří
samozřejmě také pedagogům, kteří se dě-
tem věnují a motivují je ke skvělým výsled-
kům“, řekl starosta Mlejnský. daf 

Děti si 
převzaly sladkou odměnu 
přímo od starosty. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Malým šikulkům zatleskali zastupitelé

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Schwarzenberg řekl
v Senátu
Praha 3. června (ČTK) - Senátoři ze zahranič-
ního výboru se podle svého předsedy Jiřího
Dienstbiera pokusí zvrátit rozhodnutí radnice
Prahy 11, kterým byl po 12 letech zrušen azy-
lový dům pro matky s dětmi na Jižním Městě.
Důvodem je to, že na projekt přispěli 25 mili-
ony korun zahraniční dárci, kteří nyní protes-
tují proti zmaření této investice. 

Exministr zahraničí Karel Schwarzenberg
to dokonce označil za krádež. „To, co se tady
děje, je v civilizovaných evropských státech
nepřijatelné. Že si to prostě šlohnem, je sta-
rý dobrý český zvyk. Stali jsme se členy EU,
abychom tento folklór vytěsnili,“ uvedl sená-
tor Schwarzenberg. 

Podle dalšího pražského senátora Jaromí-
ra Štětiny má výbor požádat pražský magist-
rát i radnici Prahy 11 o obnovení azylového
domu. 
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O PŘEPRAVU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH JE
OBROVSKÝ ZÁJEM
O novou službu, kterou hlavní město Praha ve
spolupráci se společnostmi Ropid a Societa
zřídilo pro zdravotně postižené, je mezi han-
dicapovanými Pražany obrovský zájem. Za
první tři měsíce bylo přepraveno přes 3 600
klientů. Denně se na dispečink obrací téměř
sedmdesát lidí. Musím přiznat, že takovýto
zájem jsme opravdu neočekávali a ukazuje
nám to, že tato pomoc je velmi efektivní a pro
lidi se zdravotním postižením velmi potřebná.
Jsem přesvědčen, že se nám tímto způsobem
daří řešit jeden z velkých problémů zdravotně
handicapovaných Pražanů.

Societa zajišťuje přepravu osob se zdravot-
ním postižením, osob s mentálním postiže-
ním, seniorů, osob imobilních, držitelů průka-
zek TP, ZTP a ZTP-P. Jezdí i pro klientelu spe-
ciálních škol, stacionářů, organizací poskytují-
cích sociální služby, domovy důchodců, svazy,
sdružení a různá zdravotnická zařízení. Přepra-
va k lékaři, na úřady nebo denní stacionáře je
zdarma a je koncipována ode dveří ke dveřím. 

Nejen že se díky této přepravě ulehčil ži-
vot a pohyb tělesně postiženým po Praze, ale
navíc se podařilo desítky z nich také zaměst-
nat. Více než 90 %  osob z celkového počtu
60 zaměstnaných tvoří právě lidé se zdravot-
ním postižením. Jedná se o osoby s částeč -
ným nebo plným invalidním důchodem, s tě -
les ným postižením, na vozíku, nevidomé, se
slu chovým postižením.

Přepravu mohou využívat zdravotně posti-
žení ze všech městských částí, tedy i z měst -
ské části Praha 11. Stačí si jen zavolat na dis-
pečink a službu si objednat. Vzhledem k velké-
mu zájmu však doporučuji s několikadenním
předstihem. Přesné informace o službě najde-
te na www.societa.cz Jiří Janeček

Slovo 
poslance

V druhé polovině června odvysíláme:

■ Dětský den v Centrálním parku
■ 1. dětský bezpečnostní den Prahy 11
■ Dětský parlament
■ Dětský den s Pražským deníkem u OC

Chodov 
■ Den otevřených dveří u hasičů 
■ Projednávání petice – kauza azylový dům
■ Sázení stromů v Milíčovském lese
■ Den na dopravním hřišti
■ Sportovní hry seniorů Jižního Města
■ Mateřina CUP
■ Cvičná evakuace ZŠ Mendelova (nebo

ZŠ K Milíčovu)
■ Setkání absolventů roku 1949 ZŠ Chodov
■ Sportovní hry MŠ – pražské finále
■ Greenway – Praha–Vídeň
■ Dětské rybářské závody

Televizní Aktuál ve vysílání

Retenční nádrže slouží především pro usměr-
ňování hladiny vody. V naší městské části jich
je několik. Ty na Hájeckém potoce postupně
procházejí kompletní revitalizací. Retenční ná-
drž v blízkosti služebny městské policie v ulici
U Přehrady je hotová. Evy Štampachové, zá-
stupkyně starosty pro oblast životního pro-
středí, jsme se zeptali, jaké práce zde probí-
haly? „Byly zlikvidovány tuny přebytečného
asfaltu a nefunkční panely, které zde zbyly při
výstavbě sídliště. Břehy zpevňuje kámen
a stejný materiál byl použit i na přepad
u stavidla a přítoky. Celé okolí bylo komplet-
ně vyčištěno od černých skládek. Pokud to
počasí dovolí, bude se nádrž napouštět od
teď“, dodala Štampachová. „Další retenční ná-
drž blízko Hostivařské přehrady již v 60 letech
existovala, ale po svém protržení již nebyla ni-
kdy funkční. Právě tato nádrž
bude obnovena jako druhá
v pořadí. Hlavním investorem je
hl. město Praha a provádět ji
budou Lesy hl. města Prahy“,
dodala místostarostka. Po do-
končení druhé nádrže se počítá
s obnovou třetí, která se nachá-
zí těsně u Hostivařské přehrady.

Dvě nádrže podobného typu
můžeme najít také na Košíkov-
ském potoku a i tady se obno-
vuje. Eva Štampachová vysvět-
luje, „Kraje zpevňují divoké ko-
satce, které jsou ideálním po-
rostem právě pro břehy nádrží.
Břehy jsou oplocené, aby se

znemožnilo poničení porostu, ale samozřejmě
se nezapomnělo na přístupové cesty k vodě,
které jsou vytvořeny velmi vtipně na několika
místech. Hladinu oživují značky, které určují
dráhu pro modely lodí. Schůzky a závody si tu
totiž nadšení modeláři dávají velmi často. Na
Košíkovském potoce, kde jsou nádrže vybu-
dovány, vznikly také dva pochozí brody a prů -
běžná tůňka.“ Dana Foučková

Nová tvář nádrží 
příjemně překvapí

STREET FOR ART bublina
a úžasné projekce

Zajímavé informace 
o nádrži Hájecký můžete získat 
z informační cedule přímo u hráze. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ZATÍM 6 329 DĚTÍ KAŽDÝ DEN
Blíží se konec školního roku a to je čas vhod-
ný k malému, ale možná velkému ohlédnutí
a zamyšlení.

Čistě technicky: Dokončili jsme regeneraci
dvou základních škol Mendelova a Ke Kateřin-
kám a vytvořili 292 nových míst v MŠ. Další
84 budou připraveny od 1. ledna 2010. Po-
kračuje projekt ozdravných pobytů. Pro nejen
prázdninové dovádění je na Jižním Městě při-
chystáno 62 dětských a 15 sportovních hřišť.

Největším lákadlem letošního léta budou,
loňskými prázdninami prověřené a mezi dět-
mi stále populárnější, příměstské tábory pro
děti ve věku 6–15 let. Jsou alternativou či do-
plněním klasických dětských táborů a pro ro-
diče pak ideální a spolehlivou možností vyře-
šit problém „jak pokrýt prázdniny“. Pro děti ve
věku 3–7 let je tu letos nově letní prázdnino-
vý klub „Koloběžka“.

Málokdo si umí přestavit, kolik lidí se na Již-
ním Městě věnuje dětem. Jen mateřské
a základní školy, zřizované Prahou 11, letos
denně navštěvovalo 6 329 dětí a číslo stále
roste…! Vedle toho je zde ohromná nabídka
zájmové činnosti, sportovních a zábavných ak-
cí, které nabízejí nejrůznější organizace, včet-
ně jihoměstské radnice. Za tím vším je spous-
ta nadšených lidí, kteří svůj život zasvětili prá-
ci pro děti. Většinou ji dělají za malý a často
i menší než malý peníz, někdy i zdarma pro ra-
dost svou i dětí. A těm patří poděkování. Vět-
ší než velké! Jan Meixner

Sloupek 
zástupce starosty

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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Jako těleso z jiné planety vypadala úžasná bublina, která se na několik
květnových dní stala součástí Centrálního parku. Kitchen Monument, jak
zní oficiální název, je 20 metrů dlouhá a 6 metrů vysoká bublina, do kte-
ré se vejde až 150 lidí. Dovnitř jste mohli po celou dobu festivalu zajít
na večeři s hudbou a určitě si pocity na dlouhou dobu zapamatujete. Zá-
hadná bublina však nebyla jedinou raritou letošního 2. ročníku STREET
FOR ART, který pořádala Zahrada KC za podpory naší městské části. Bu-
dova staré pošty se při večerních velkoplošných projekcích měnila k ne-
poznání. Barvy, tvary, otvírání oken, měli jste pocit, že jste se na chvíli
ocitli v jiné realitě. Festival nabízel divadlo, art bazar, projekce, worksho-
py a spoustu dalších zajímavých akcí. Hosté z Německa, Francie
a Slovenska se snažili v jeho průběhu oživit známé i skryté kouty Jižní-
ho Města a podle ohlasů se jim to rozhodně podařilo. Dana Foučková

Jedny z mnoha tváří staré pošty při projekcích ➤

FOTO: DANA FOUČKOVÁ A DANIEL POTOCKÝ

Sportovních her se zúčastnili
klienti Jihoměstské sociální,
a. s., členové klubů seniorů Ji-
homěstské sociální, a. s., oby-
vatelé domů seniorů Donoval-
ská a Háje a seniorská veřej-
nost Jižního Města. Sportovně-
zábavná akce se uskutečnila 
na zahradě klubu seniorů
v Křejpského ulici. K dobré ná-
ladě a sportování vyhrávala
Brdská pětka a připravené bylo
pro všechny občerstvení. Hez-
ké vystoupení si pro diváky při-
pravily děti z Mateřské školy
Blatenská. Sportovcům přišel
předat ceny starosta Dalibor
Mlejnský, zástupce starosty
Jan Meixner a pražský radní Mi-
lan Pešák. Nálada byla skvělá,
diváci povzbuzovali a sportovní
rekordy padaly. Pomocnicemi
u jednotlivých stanovišť byly ši-
kovné deváťačky ze Základní
školy Ke Kateřinkám. daf

Veslovalo se, přetahovalo,
a házelo na cíl

V čem se například soutěžilo?  
Slalom vozíčkářů 
Hod míčem na cíl (plechovky) 
Hod kroužkem na cíl 
Nejdelší okrájená jablečná slupka 

Kolikaletí byli nejstarší účastníci?
žena Dvořáková Žofie 1. 3. 1918
muž Hovorka Karel 12. 6. 1919

Kolik sportovců si zasoutěžilo?
185, z toho 9 vozíčkářů

Co se snědlo a vypilo?
200 ks klobás, 300 ks řízků, 4  sudy piva Jiho -
měšťan, 1 sud limonády, 4 druhy zmrzliny 

Co z toho plyne?
Soutěžící i diváci si den užili a to je nejpod-
statnější. 

Jaká disciplína 
byla nejoblíbenější? Hod míčkem 
na cíl – plechovky. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ŠKOLSTVÍ
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Počasí pražskému finále Sportovních her MŠ
28. května v areálu ZŠ Campanus moc nepřá-
lo, ale nikomu to nevadilo. Z celé metropole
si sem přišlo zasoutěžit a pobavit se 220 ma-
lých sportovců. Starosta Prahy 11 Dalibor
Mlejnský přišel malé sportovce podpořit, ví-
tězným družstvům pogratulovat a předat
ocenění. „Všem, kteří jste se zúčastnili a po -
dali skvělé výkony, chci pogratulovat a popřát
krásné prázdniny. Protože vím, že většina
z vás bude od nového školního roku prvňáč-
ky, chci vám popřát spousty úspěchů ve ško-
le,“ řekl dětem Mlejnský. Marie Kousalíková,
náměstkyně primátora pro oblast školství,
která se akce také osobně zúčastnila, řekla:
„Přeji vám děti především radost z dnešního
dne. A pamatujte si, že ve sportu je i váš pro-
tivník kamarádem.“ Sportovní hry MŠ, které

pořádá sdružení Happy Time, jsou největší
sportovní akcí pro děti v České republice. Cel-
kem je do nich zapojeno 290 000 předškol-
ních dětí ze 4 800 mateřských škol. Projekt
vždy začíná v prvním dubnovém týdnu, má již
šestiletou tradici a letos se poprvé koná
v celé České republice. Děti zdravě motivuje
ke sportování a ke kvalitnímu vyplnění jejich
volného času. Dana Foučková

Malí sportovci se předháněli v rekordech

Podobně jako loni i letos
sázely děti z jiho měst -
ských školek nové strom-
ky v Milíčovském lese. 
Sršely elánem do sázení a spoustou
otázek na lesníky z Lesů hl. m. Prahy,
kteří jim se sázením přišli pomoci. Dí-
ky květnovému dopoledni přibyla
v lese spousta nových doubků ozna-
čených cedulkami, aby děti při pro-
cházkách do lesa mohly sledovat, jak
stromky pěkně rostou. Lesníci v pau -
zách mezi sázením předváděli dětem
zvuky zvířat a vyprávěli lesní zajímavosti.
„S nápadem nové výsadby v téhle části Milí-
čovského lesa přišly vloni děti a skvěle se
ujal“, řekla místostarostka Eva Štampachová,
která se lesních akcí pravidelně účastní. daf

MATEŘINA CUP 2009. Kluci i holčičky z mateřských školek se 
utkali na fotbalovém hřišti FC Háje v dnes již tradičním turnaji 

Mateřina CUP. Letos to byl již VII. ročník. Mezi jednotlivými zápasy 
někteří odpočívali, jelikož do zápasů o vítězství 2x15 minut 

dávali úplně všechno. 

ZNAČKY, KOLA, HRY. Další den na dopravním hřišti pro jihoměst-
ské děti ze školek a školních družin se uskutečnil v květnu v ulici
Pod Valem. Soutěžilo se, vyplňovalo a hlavně jezdilo pod dohle-
dem strážníků na kole podle předpisů. Infostánek byl v obležení

dětí, všechny si odnesly dětské řidičské průkazy 
a hromadu informací

Milíčovskému lesu
přibyly doubky

Každé z dětí si z doubku utrhlo svůj lístek
pro štěstí. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

O prázdninách hurá 
do Koloběžky 
Letní klub Koloběžka nabízí od 20. července
do 21. srpna, kdy budou mateřské školy na
Jižním Městě uzavřeny, péči kvalifikovaných
učitelek mateřských škol pro děti ve věku od
3 do 7 let. Klub Koloběžka bude otevřen
v pronajatých prostorách některých mateř-
ských škol na Jižním Městě v uvedeném ter-
mínu vždy od 7 do 17 hodin. 

Děti ve věku 3–7 let můžete přihlásit tele-
fonicky či SMS zprávou na čísle: 603 328 253
u paní Zlaty Svobodové, e-mail: klubkolobez-
ka@seznam.cz, www.klubkolobezka.unas.cz

red

Jedenáctku skvěle 
reprezentovaly děti z MŠ Markušova a dařilo 
se jim. Umístily se mezi prvními 5 družstvy. 

➤ Klikoval jako o život. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

➤
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Koníčky. Někdo si s sebou nese zálibu a nad -
šení pro nějakou činnost už od dětství. Přináší
mu radost a pocit uspokojení. Jiný na to, co ho
baví a při čem si příjemně zarelaxuje, přijde až
v průběhu života, ale o to je to mnohdy inten-
zivnější. Mezi ty druhé patří fotograf, stavař
a rodilý Malostraňák Pavel Kouba. 

Povídali jsme si spolu o životě, o zálibách,
o Malé Straně i o výstavě u nás na radnici.

Fotografování je vaše láska, jak jste se 
k němu dostal?

Nastartoval mě můj kamarád v Kanadě, kte-
rý mě k sobě pozval, do té doby, a to mi ten-
krát bylo 55 let, jsem neudělal ani jedinou fot-
ku. Do Toronta jsem odjel s půjčeným foťákem.

A výsledek?
No, musím říct, že ty moje prvotiny

z Kanady a New Yorku nebyly úplně nejlepší,
ale pro mě to bylo naprosto neskutečné set-
kání s fotografií. Pracoval jsem s levným kom-
paktem a jako začátečník jsem se plně spolé-
hal na jeho automatiku. Tak si to asi umíte
představit. Ale bylo to osudové a vášeň pro
fotografování mi od té doby zůstala.

Na Malé Straně jste se narodil, vyrůstal
tady a provází vás celým životem, to musí
být krása.

Máte pravdu, je to srdeční spojení. Tahle
část Prahy má pro mne po celý život své
kouzlo. Své dětství jsem prožil jako městský
kluk, mezi tajemnými půdami a dvorky Malé
Strany, ale nechyběla nám ani „divoká příro-
da“. Naše indiánské teritorium bylo mezi ame-
rickou ambasádou a Lobkovickou zahradou.
Tady bylo to pravé dětské „Eldorádo“, zde
jsem zažil svá první dobrodružství. 

A co oblíbená místa?
Socha Jana Nepomuckého na Karlově

mostě, pokaždé při procházce kolem ní si
vzpomenu na dětství a tím na strýčka klempí-
ře, který se podílel právě na rekonstrukčních
pracích téhle sochy. Dokonce mám Malou
Stranu spojenou ještě s koňskými povozy po-

šťáků a s neopako va telným kouz-
lem plynových lamp.

Studoval jste stavařinu v Hradci
Králové, zavzpomínáte občas?

Ano a musím říci, že mám Hra-
dec moc rád. Celkové urbanistické
řešení města, ulice plné zeleně,
mimořádné stavby od Gočára, Kotěry a jiných
z něj tvoří přímo živou učebnici architektury.
Na studia tady moc rád vzpomínám a také na
své tehdejší nesmělé kontakty s hradeckou
výtvarnou skupinou Horizont.

Po studiích došlo na projektování?
Pouze při veřejných architektonických soutě-

žích. V zaměstnání jsem pracoval u inve stora ja-
ko stavební technik. Podílel jsem se například na
přípravě stavby nového IKEMu v Praze. 

Co vy a umění, máte oblíbence?
Miluji Marca Schagalla. A vůbec 30 léta,

pro jejich nadčasovost. Byla to krásná doba
pro výtvarné umění, ve které vznikla spousta
neskutečných uměleckých skvostů.

Na závěr se vrátím k  vaší fotografické vý-
stavě tady. 

Možnost vystavovat u vás na radnici mě
velmi potěšila, výstavní prostor je intimní,
dobře nasvícený a exponáty zde dobře vynik-
nou. V Benátkách jsem byl v době masopus-
tu, od toho název výstavy „Karneval
v Benátkách“. Myslím, že pokud má člověk oči
správně otevřené, lze i uprostřed turistického
zmatku zahlédnout něco krásného, záleží jen
na úhlu vašeho pohledu.

Díky za příjemné povídání a ať vám při fo-
tografování nikdy ten správný úhel pohledu
nechybí.

Nápodobně a přeji Vám jako fotograf
„dobré světlo“. Dana Foučková

Kronikářovy řádky o zadání obecního regulač-
ního plánu náleží do roku 1932, ale bez uve-
dení měsíce a dne. Vyprávění přesto pokraču-
je: „Plán v tomto měsíci byl do obce doručen,
ale po prozkoumání shledáno, že všestranně
nevyhovuje a podán jest proti němu protest,
který však ministerstvo veřejných prací zamít-
lo s konečnou platností, takže máme plán, ale
nemáme z něho radost.

Sucho roku 1934.
Letošního roku jest zde veliké sucho. Za ce-
lou dobu, potřebnou k vzrůstu obilí, pršelo jen
jedenkrát. Obilí na polích s lehčí ornicí jest úpl-
ně zaschlé. V polích hlubokých sklizeň přece
částečně jest, ale těch jest zde málo, takže
zemědělci jsou velice poškozeni. Jest citelný
nedostatek vody. I obecní studna jest vyschlá

a voda z ní (která se ještě natáhne) vydává se
jen ráno a večer. Bylo nutno vykopati ještě
jednu studnu u touně v roklích. Tím jest nou-
zi o vodu trochu ulehčeno. 

Motorová stříkačka. 
Obecní zastupitelstvo koupilo pro hasičský sbor
a k ochraně proti požáru novou motorovou stří-
kačku dvoukolovou na pneumatikách s pří -
slušenstvím 500 m konopných hadic za cenu
36.500,- Kč od fmy Stratílek z Vysokého Mýta.
Jak byla cena za tuto stříkačku uhražena:     

Obec prodala na protiúčet ruční stříkačku
čtyřkolovou za obnos 7.000,- Kč. 

Dobrovolný sbor hasičů v Hájích přispěl 
ze svého fondu založeného k témuž účelu 
7. 000,- Kč. 

Povolena subvence státní 5.000,- Kč. 

Obec doplatila tudíž obnos 17.600,- Kč.
V srpnu 1934 byla slavnostně hasičskému

sboru předána. (Pokračování.)
Vypsal Jiří Bartoň

Mladí hasiči na slavnosti. 
FOTO: Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11. 

Řádky z kroniky Hájů

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Všude najdete něco krásného
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
DĚLALI HLUK. Hlídka strážníků byla vyslá-
na 8. května do Kloboukovy ulice, neboť
v jednom ze zdejších domů
byly prováděny ne -
povolené stavební úpra-
vy, což mělo za násle-
dek nesnesitelný hluk.
Po příjezdu na místo se
hlídka spojila s oznamo -
vatelem a zjistila, že se v označeném by-
tě provádí zednické práce. Strážníci kon-
taktovali majitele bytu a ten jim sdělil, že
celou věc oznámil místopředsedovi druž-
stva vlastníků v domnění, že toto ozná-
mení stačí. Pro podezření ze spáchání
přestupku byla celá událost postoupena
na ÚMČ Praha 11, odboru výstavby.

NAŠLI UKRADENÁ AUTA. V brzkých ran-
ních hodinách ve dnech 9. května
a rovněž 26. května strážníci OŘ MP Pra-
ha 11 při běžné hlídkové činnosti nalezli
v Divišovské a Blatenské ulici na Jižním
Městě odcizená vozidla pomocí vyhledá-
vacího zařízení. Kvůli podezření ze spá-
chání trestného činu byla celá věc předá-
na Policii ČR.

SPAL NA SCHODECH. Ráno 12. května
bylo na operační středisko oznámeno, že
v Brandlově ulici v domě na schodišti le-
ží spící muž. Strážníci přijeli na místo, na-
lezli dotyčnou spící osobu a následnou
lustrací zjistili, že je hledaná Policií ČR.
Proto hlídka strážníků muže předvedla na
služebnu republikové policie a předala jej
k dalšímu šetření.

ZRANĚNÁ HOLČIČKA. Na křižovatce ulic
Opatovská, Bajkonurská a Arkalycká do-
šlo 24. května ve večerních hodinách k
dopravní nehodě, při které bylo poraněno
dítě. Po příjezdu na místo hlídka zjistila,
že na přechodu pro chodce vozidlo srazi-
lo čtyřletou holčičku. Strážníci ihned po-
skytli základní zdravotní pomoc a zajistili
svědky nehody. Krátce nato přijela rychlá
záchranná služba, která holčičku převez-
la k lékařskému ošetření na dětské oddě-
lení nemocnice v Krči. Na místo dopravní
nehody byla taktéž přivolána Policie ČR,
která převzala další šetření celé události.

HOŘELO ULOUPENÉ AUTO. Večer 
29. května byla hlídka strážníků vyslána 
k ZŠ K  Milíčovu kde, jak bylo oznámeno,
šlehaly plameny a vycházel hustý dým. Po
příjezdu hlídka našla mezi areálem školní-
ho hřiště a Milíčovským vrchem hořící
osobní vozidlo Škoda Superb. Na místo
byli přivoláni hasiči, kteří vozidlo uhasili.
Následným ohledáním strážníci zjistili, že
se jedná o odcizené vozidlo, se kterým ne-
známí pachatelé před třemi hodinami pře-
padli v nákupní zóně Průhonice – Čestlice
bankovní vůz. Pro podezření ze spáchání
trestného činu byla proto celá událost
předána Policii ČR k dalšímu šetření. 

V rámci psychologického poradenství nabízí
Poradna SISI služby všem občanům Prahy 11.
Poradna je zaměřena především na děti
a mladistvé a jejich rodiče, kteří se mohou při-
jít poradit o potížích, které řeší. Služby porad-
ny však mohou využít také občané, kteří potře-
bují poradit s nějakou „psychologickou“ situací,
se kterou si neví rady a týká se jich samotných,

jejich blízkých, spolupracovníků či přátel atd.,
například vztahové potíže, jednání s lidmi, ro-
dinné konflikty nebo rozvoj vlastní osobnosti –
seberozvoj aj. Samozřejmě je v těchto přípa-
dech lepší prevence – tedy obrátit se na odbor-
níka již při prvních zaznamenaných potížích ne-
bo se jen přijít poradit „co dělat, kdyby…“. Člo-
věk je pak lépe připraven složitou situaci zvlád-
nout v momentě, kdy nastane, a tak je možné
zabránit dalšímu negativnímu vývoji a předejít
neřešitelným komplikacím.

Příkladem může být návštěva osmadva-
cetileté slečny, která přišla do poradny s tím,
že mívá určitou úzkost, možná až deprese
kvůli pocitu, že nezvládne své zaměstnání, že
nebude dostatečně dobrá a výkonná. Odbor-
níci z poradny společně s mladou ženou tedy
pracují na tom, aby své úkoly a postavení
zvládala i po psychologické stránce a zbavila
se úzkostí a myšlenek na neúspěch. Rovněž
se zaměřují i na mimopracovní aktivity, které
pomáhají v odreagování a načerpání nových
sil.

Jaké potíže řešíte vy? Jaké situace či pro-
blémy vás trápí, s čím si nevíte rady? Pokud
budete chtít, i pro vás je tu Poradna SISI
v Ledvinově 1709/2 – každý čtvrtek od 13 do
20 hod. nebo po objednání i v jiném termínu.

red

Poradna SISI je pro každého, 
kdo potřebuje pomoc či radu

Poradna SISI, na čem
spolupracujeme? 
Kromě aktivit v Poradně SISI v ulici Ledvi-
nova 2 spolupracujeme se základními ško-
lami na Praze 11. Devíti obecním základním
školám jsme nabídli možnost využít služeb
psychologa jako externího školního psycho-
loga. Z nich pět škol těchto služeb využilo,
jedna se chystá využít této služby od září. 

Psycholožka dochází do škol v těchto
dnech:
● ZŠ Mikulova – úterý 8–10 hod.
● ZŠ Květnového vítězství 1554 – úterý

12–14 hod.
● ZŠ Mendelova – středa 9.50–11.50 hod.
● ZŠ Ke Kateřinkám – středa 12.30–14.30

hod.
● ZŠ K Milíčovu – čtvrtek 9.30–12.30 hod.

2. Oko
V dnešním díle si představíme zajímavou
plastiku, která zdobí rozlehlou zahradu
Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Františka z Asisi (Na Sádce), na starém
Chodově. 
Plastika je od neznámého autora a je vy-
robena z kovu a skla. 

SERIÁL

Proxima Sociale, o. s., pořádá tradiční rozlou-
čení s dětmi a mládeží na konci školního roku
v lokalitě Prahy 11-Chodov. Program začne 
23. června v 15 hodin a potrvá do
21 hodin u maringotky Marína, Jar-
níkova ulice, Praha 11-Chodov
(prostranství dětských hřišť). Ak-
ce je přístupná zdarma, bez drog,
alkoholu, agrese a věříme, že bude
stejně úspěšná jako v loňském roce.

„V letošním roce budou náplní sportov-
ní turnaje a soutěže o ceny, výtvarná dílna,
poslech reprodukované hudby a grilování buř-
tů. To vše je určeno především našim uživate-
lům služeb z Jižního Města, ale i jejich rodi-
čům,“ říká terénní pracovník Radek Skřivan.

Pro jekt Terénních programů v naší městské
části je financován z programu Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, Magistrátu hlavní-

ho města Prahy a MČ Praha 11. Proxima
Sociale je občanské sdružení, které

usiluje o zvyšování kvality života
občanů, podporuje jejich mož-
nosti a schopnosti řešit nepřízni-
vé sociální situace. Podle potřeb
cílových skupin v místě působení

poskytuje specifické typy sociál-
ních služeb, komunitního a níz ko -

prahového charakteru. Kontakt: J. Exner:
jindra@proximasociale.cz, tel.: 774 610 093,
R. Skřivan: skrivan@proximasociale.cz, tel.:
775 060 041, www.proximasociale.cz red

Jaká bude letošní Marína street párky?

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká poš-
ta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. června 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.
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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

KADEŘNICTVÍ
➨ Dámské ➨ Pánské ➨ Dětské

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

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

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

Kola se točila
Krásné květnové počasí přilákalo na start Jarního cyklok-
rosu 2009 více než 60 cyklistů. Již 13. ročník uspořádal
v Centrálním parku Cykloturistický oddíl UFO ve spoluprá-
ci s Cyk losportem KERN, který daroval ceny pro vítěze,
a městskou částí Praha 11, která akci podpořila grantem.

Na závodníky čekala inovovaná trať a na vás fotogra-
fie z akce a výsledné umístění všech závodníků, které si
můžete prohlédnout na www.oddilufo.estranky.cz.

Jiří Kukačka, Cykloturistický oddíl UFO

Lenka Dusilová, Navigators nebo Prague
Ska Conspiracy vystoupí v Zahradě. Pražská
hudební smetánka bude od 17. do 20. červ-
na na Jižním Městě
pěkně po ruce. A navíc
koncerty zdarma u sta -
nic Chodov a Háje.

Lenku Dusilovou jen
tak v podobné formě
a sestavě v Praze neuvi-
díte! Vynikající fúze všech
žánrů v pro jektu Eternal
Seekers lahodí uchu poslu-
chačů i hudebních kritiků, časopis
Respekt si nové CD vzal pod svá křídla jako je-
den z mála českých hudebních počinů.

Navigators vypustili do éteru nový singl
Rely On a vy můžete být mezi prvními, kdo

ho uslyší naživo. Ještě dřív, než ho roztočí
na vysoké obrátky MTV.

Prague Ska Conspiracy porazili české ska
a reggae kapely zis-
kem letošního Anděla
i zbru su novou des-
kou, kterou díky stra-
tegii stahování zdarma
zahltili českou scénu.

Stahujte i vy na adrese
www.skaconspiracy.cz

a přijďte si kapelu poslech-
nout živě do Zahrady! Vynika-

jící projekty se rodí i na Jižáku. 17.
června vystoupí velmi zajímavé hip-hopové
projekty z našich „bloků“. Vstupenky
v Zahradě, na www.webticket.cz a v síti Tic-
ketpro. red

Hudba mezi bloky – hudební
festival na Jižním Městě

Informace pro podnikatele - nepřehlédněte!
Živnostenský odbor ÚMČ  Praha 11, Vidimova 1325, sděluje podnikatelské veřejnosti,
že v období od 1. července do 31. srpna budou úřední dny na tomto odboru pouze 
pondělí 8.00–17,30 hod. a středa 8.00–17,30 hod.

FOTO: ARCHIV KLUBU UFO

Přijatelné cenyPřijatelné ceny

NOVĚ OTEVŘENO
Kadeřnictví, masáže,
pedikúra, manikúra

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

www.salonjulie.euweb.cz

Otevřeno: 
Po-Pá 9.00–20.00
So 8.00–13.00

Domino a skvělé úspěchy
Taneční studio ATS Domino Praha, které má
svou tréninkovou základnu na ZŠ Campanus
v Praze 11, odstartovalo novou soutěžní se-
zonu velkých formací. V jedné formaci tančí
maximálně 24 tanečnic a tanečníků. V sobotu
25. dubna se konalo mistrovství Prahy
a středočeského regionu ve sportovní hale na
Výstavišti v Holešovicích – Emco dance life
tour 2009. V devíti choreografiích tanečního
studia ATS Domino se představilo více než
200 tanečnic a tanečníků od nejmenších před-
školáků až po dospělé tanečnice. Věnují se ta-
nečním stylům disco dance, hip hop a street
show. Nikdo z tanečnic a tanečníků ATS Do-
mino neodešel bez medaile. V dětské katego-
rii získalo ATS Domino dvě zlaté a jednu bron-
zovou medaili, v juniorské kategorii dvě zlaté,
dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili, ve vě-
kové kategorii dospělých získaly tanečnice
zlatou medaili. Všechny choreografie si vybo-
jovaly postupy na mistrovství Čech a dále na
mistrovství ČR, na kterém obsadily 4x první
místo.  Přeji hlavní trenérce tanečního studia
Ivě Bičišťové i soutěžním týmům hodně štěs-
tí a postupy na mezinárodní soutěže. Zveme
všechny na 21. 6. do sportovní haly Slávie,
kde můžete MISTRY vidět naživo.

PaedDr. Jana Doutnáčová

INZERCE

FOTO: ARCHIV KLUBU DOMINO
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Křížovka o knihu
Výherci tajenky z Klíče číslo 10: Evžen Dvořák, Da-
niela Kalousová, Ondřej Kuban, Jiřina Svatoňová,
Robert Polák vyhrávají knihu o Praze 11. Alice Po-
korná, Martin Janiš, Eva Drahošovská, Pavel Macek, Petra
Kostková vyhrávají knihu z nakladatelství Metafora.
Správné znění tajenky: Květen čas z květin pleten.
V dnešní tajence na vás čeká červnová pranostika: NA SVA-
TÉHO ANTONA... Na pět výherců čeká opět kniha z nakl. Me-
tafora a Columbus, na pět dalších kniha o Praze 11.
Odpovědi zasílejte do konce července 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 www.columbus.cz

Nápověda:
NRU, VUT

Ahoj, 
máme tady 
pro všechny

děti letní 
skládačku

ROZSTŘÍHEJ

SESTAV

NALEP

VYBARVI
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INZERCE

● 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
NYKL, byty – kanceláře – trezory – pianina –
klavíry. 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.
AMALNOV. Rychle, kvalitně, levně, kdyko-
liv i o víkendu. Telefon: 606 556 547,
www.amalnov.cz, e-mail: amalnov@atlas.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.
● 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.
● 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
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Ta-
petování pestruktou, úklid, barvy dle vzorníku
– kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon: 
603 475 667, www.123malovani.cz
● 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.
● ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, VÝROBA MŘÍŽÍ, ža-
luzie, zabezpečení. Telefon: 602 319 526.
● OPRAVY ELEKTRONIKY – TV ,VIDEO,
DVD, HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD mo-
nitory a počítače. Rozumné ceny. AVC servis –
tel.:  222 361 720 a mobil.: 602 390 630.
● BYTOVÍ ARCHITEKTI/VÝROBA NÁBYTKU
– návrhy interiérů, kuchyňských linek, vestav-
ných skříní, dětských pokojů, předsíní. Kvalita
služeb jsou samozřejmostí. Tel.: 603 238 056,
www.apdesign.cz
● PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKÁTA. Rozvody,
převody bytů a nemovitostí, smlouvy, vymá-
hání pohledávek, exekuce, trestní právo. Judr.
Břetislav Kunc, tel.: 602 190 800.
● MASÁŽE-RELAXAČNÍ, REKONDIČNÍ, spor-
tovní (záda + šíje 350 Kč). P4-Chodov, Modle-
tická 1388/5, www.salonjulie.euweb.cz, tel.:
773 217 771.
● 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.
● SALON PEDIKÚRA OD 160 KČ, manikúra,
modeláž od 550 Kč, depilace, parafinové zá-
baly. Praha 4, Modletická 1389. Telefon: 
777 586 848.
● SERVIS A PRODEJ POČÍTAČŮ, instalace
settopboxů (digitální TV), rozbočování interne-
tu – Jižní Město OD CHRPA, Krejnická 2021,
servis i u Vás doma, www.abtera.cz, telefon:
603 447 251.
● MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, cena od
13 Kč/m2. Tel.: 603 590 428.

● ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ
a výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Jižní
Město, Pra ha 4, 10. Právní servis zajištěn. RK
Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.: 272 927 497,
607 636 784.
● KOUPÍM MENŠÍ BYT V PRAZE 11. Plocha
do 50 m2. Dispozice 2+kk, 1+1, nebo 2+kk/L.
Na stavu bytu nezáleží. Pouze dr. nebo os.
vlastnictví. Tel.: 607 686 460.

● * 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.
● 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.
● 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 13 stání. Tel.: 737 262 114.
● V NOVOSTAVBĚ PŘÍMO U METRA HÁJE
prodej posledního bytu 3+kk/L,109 m2 do OV.
Garážové stání v objektu. Výhled na Milíčovský
les. Info: www.mao.cz, nebo tel.: 737 262 114.
● 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 Pra -
ze, v osob. či družstev. vlastnictví. Rychlá plat-
ba, na stavu bytu nezáleží. Tel.: 604 150 450.
● KOUPÍM BYT 3+1/L (3+KK, 4+1) na Jižním
Městě. Přednostně v osobním vlastnictví, mů-
že ale být i družstevní. Tel.: 732 800 431.
● PRODÁM 2+KK, DŮM I BYT PO KOMPL. re-
konstrukci, Mnichovická ul. metro Háje 3 min,
DV. Nejsem RK – cena 1 750 000 Kč. Telefon:
723 565 762.
● PRODÁM BYT OV 3+1/L, 73,8 M2, SKLEP,
9. patro, v bezprostřední blízkosti Hostivař-
ského lesoparku. Cena 2 850 tis. Kč, RK pro-
sím nevolat. Tel.: 736 744 687.

● PŘENECHÁM PRONÁJEM nově zrekonstru-
ovaných prostor. Pedikúra, manikúra, solárium
i s klientelou. Cena dohodou, Praha 4, Matúš-
kova 834, Blankyt. Tel.: 724 148 864.

CENY INZERCE: 
Celá strana . . . . . . . . . . (180 x 254 mm)  . . . . . . . . . . . . . . 29 000 Kč
1/2 strany  . . . . . . . . . . (180 x 122 mm)  . . . . . . . . . . . . . . 16 000 Kč
1/4 strany  . . . . . . . . . . (180 x 60 mm, 88 x 122 mm)  . . . 10 000 Kč
1/8 strany  . . . . . . . . . . (88 x 60 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 Kč
1/16 strany . . . . . . . . . . (88 x 30 mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 600 Kč

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

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

Příplatky: poslední strana +25 %                 strana č. 2 +20 %
Storno poplatky: info v redakci

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

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH (19 %). 
Firma Siréna je plátcem DPH. 

Uzávěrka inzerce 1. a 15. den v měsíci.

Inzerci přijímá: SIRÉNA, spol. s r. o., Jihlavská 70/828, 140 00 Praha 4
tel.: 261 263 137, tel./fax: 261 263 138,
e-mail: inzerce@sirena.cz
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Tip na zábavné
odpoledne 
Roční narozeniny slaví klub Temný střelec,
kde si bezplatně můžou kluci bez rozdílu
věku zahrát každý den od 14 do 17 hodin
oblíbenou karetní hru Magic, nebo zajít na
karetní turnaj. Klub je na Jižňáku v Dono -
valské ulici 1661. Pokud jste příznivci této
karetní hry, určitě sem zajděte, nebo zkus-
te  www.temnyrytir.cz, najdete tady pravi-
dla a všechny užitečné informace o hře
i o klubu. red

V Kunraticích roku 1734 panovala příjemná at-
mosféra. Kolem návsi místo zchátralých stave-
ní vyrůstaly pohledné usedlosti, zámek a dvůr
byly upraveny v dobovém stylu, vše svítilo jas-
nými barvami. Baron Jan Arnošt z Goltze, teh-
dejší majitel panství, k němuž náležel i Chodov,
Šeberov a Hrnčíře, nešetřil náklady. Nový
chrám ve svých zdech skryl část původního.
Často k němu zajížděl autor projektu.

Kontroloval zdivo, nahlížel do plánů, roz-
mlouval s políry. Brzy se setkával i s ma -
lířem, s truhláři, se sochařem a s jejich po-
mocníky. Mistry sám zřejmě vybral a do -
poručil, aby dosáhl úrovně, kterou si před-
stavoval. A umělci rozuměli architektovi
i svému dílu. Stěny uvnitř pokryla kvalitní
jemná omítka, na které malíři svěžím rukopi-
sem vytvořili postavy a celé příběhy. Dopl-
něn o sochy vznikl do roku 1736 umělecky
jednotný prostor na úrovni, jakou jinak moh-
li zdejší lidé nalézt jenom za hradbami praž-
ských měst. Vždyť do zámku vrchnosti na-
hlédl jen málokdo. 

Ani dnes si nelze v Kunraticích
nevšimnout zámku s nedávno re-
konstruovaným dvorem a ba -
rokního chrámu. Zájemci vědí, že
dávná vrchnost, baron z Goltze, to
„dotáhl“ až na hraběte. Zato jmé-
na autora projektu chrámu, malíře
a sochaře historie vůbec nedocho-
vala. Zůstali anonymní. Pouze úro-
veň stavby a některé prvky vedou
k uznávané domněnce, že archi-
tektem byl pražský dvorní stavitel
Tomáš Haffenecker. Snad mu přes
rameno nahlížel i dorůstající syn
Antonín, který později projektoval
na Hradě a v Praze vystavěl ele-
gantní Nosticovo divadlo, dnes
známé jako Stavovské. Jak už to
ale bývá, synova tvorba se odklo-
nila od „otcova“ pozdního baroka
k novému módnímu směru, klasi-
cismu. 

Jiří Bartoň

Tajnosti za humny (14)

Mistři svých oborů 

Více než sto gymnastek ze
sedmnácti klubů a dvanácti
zemí, taková byla účast na
dalším ročníku mezinárod-
ního závodu v moderní
gymnastice Chodov Cup,
tentokrát s přídomkem
2009. Mezi přihlášenými
byly například také závod-
nice z Ruska, Ukrajiny, Finska, Izraele, Litvy,
ale dokonce i z Nového Zélandu, což dokazu-
je, že se chodovské gymnastické klání stává
jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu
u nás. Samozřejmě že 23. května ve sportov-
ní hale TJ JM-Chodov nechyběly ani české zá-
vodnice.

A nevedly si v nabité konkurenci vůbec špat-
ně a potěšitelné je, že nejúspěšnější se staly
dívky z domácího klubu TJ JM-Chodov.
V kategorii juniorek obsadila třetí místo Ludmi-
la Semelová a v seniorkách rovněž třetí místo

Martina Illichová, na stup-
ně nejvyšší pak vystoupily
gymnastky z Ru ska. Popr-
vé se také v rámci klání ko-
nala soutěž Miss Chodov
Cup, ve které mohli diváci
hlasovat o nej sympa tič -
tější dívku.  Patronkou zá-
vodu byla Miss aerobic
2008 Táňa Bednářová, za-
jímavou podívanou a po -
zoruhodné sportovní i umě  -
lecké výkony si nenechal
ujít ani starosta městské
části Dalibor Mlejnský, kte-
rý společně s dalšími hos-
ty a činovníky předal me-
daile a dary vítězkám i je -
jich trenérkám během
slavnostního vyhlašování
výsledků. Daniel Potocký

Chodov Cup má za sebou devátý ročník

Kopule kunra-
tického chrámu s freskami. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Nasazení 
a soustředění bylo na závodnicích patrné. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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INZERCE

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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NABÍZÍME NONSTOP PARKOVÁNÍ BUSŮ,
NÁKLADNÍCH A OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
na hlídaných parkovištích na Chodově při ulicích
Mírového hnutí, Ke Stáčírně a v Hájích Plickova ul.

Využijte k bezpečnému parkování!

Tel.: Jiří Cinko – 602 391 477.

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Skříně na míru
Kvalitní montáž

100% servis
Možnost prodeje

na splátky

Prodejna: 150 00 Praha 5, Radlická 2018/78 ● Tel.: 739 034 488, 733 715 505
e-mail: balkony@sintras.com www.sintras.com

Doprava 

po celé Praze

ZDARMA!

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Prodejna: 150 00 Praha 5, Radlická 2018/78 ● Tel.: 739 034 488, 733 715 505
e-mail: balkony@sintras.com www.sintras.com

Dodání a montáž žaluzií, sušáků
na prádlo, malování balkonů
● Kvalita, 100% servis
● Slevy pro družstva
● Zaměření a kalkulace zdarma
● Vše na splátky

Poliklinika Michnova 1622/4, Praha 4-Chodov
Objednání do ordinace tel.: 267 311 248

Jak se k nám dostanete:

Metro Háje – Bus 165,197 (Hněvkovského) ● Metro Opatov – Bus
165 (Hněvkovského) ● Metro Chodov – Bus 197 (Hněvkovského)

AMBULANCE 

● odborné vyšetření očním
lékařem na nejmoderněj-
ších přístrojích

● diagnostika a léčba oč-
ních chorob

● měření zraku a předpis
brýlí

OPTIK

● zhotovení brýlí dle lékař-
ského předpisu

● poradenská činnost
● opravy brýlí
● sluneční brýle
● kontaktní čočky

Využijte naše individuální kurzy.
Velká letní sleva 280 Kč/60 min. 
Blízko stanice metra Háje a I. P. Pavlova. 

Chcete se naučit anglicky? 

Více info: Barbora Šimková, tel. č.: 773 629 305 
www.anglictina-praha.cz, e-mail: info@anglictina-praha.cz

Adresa: Angličtina – Praha, Emilie Hyblerové 524/11, Praha 4-Háje, 149 00
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SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

Modré školy), Praha 4-Jižní Město
Háje

SOLÁRIUM 
SUNBOARD

KYSLÍKOVÁ 
TERAPIE

ROLLETIC 
MASSAGE

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

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 

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

Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech                        poháněných elektromotory

DREAM
HEALTHER

ZA HODINU VAŠE TĚLO
PROVEDE
1152 stahů v hýždích

348 pohybů v bocích
1920 rotačních pohybů

248 sklapovaček
480 zanožení
766 relaxačně tonizačních

pohybů dolních končetin

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

stavu
✔ odstranění bolesti zad

a kloubů

Při cvičení se neunavíte, stoly
cvičí za vás.

AKCE

1 min. = 8 Kč

Zveme vás k ochutnání tradiční české kuchyně 
a vybraných specialit. 
Rozšířen o velké salátové mísy, těstoviny a doporučené 
gurmánské pochoutky.

Zajištujeme:
svatby, promoce, rauty, firemní večírky s full servisem. 

Pořádáme:
každou středu ŘÍZKOMÁNIE a v nepravidelném termínu
akce SNĚZ KOLIK MŮŽEŠ, country večery a oldies párty.

Točené pivko: Plzeň 12, Excelent 11, Gambrinus 10,
Radegast Birell

Otevírací doba: 
Pondělí – Pátek 10.00–22.00
Sobota – Neděle 11.00–22.00
Pro naše hosty parkoviště ve dvoře.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme dobrou chuť.

Ke Mlýnu 1
149 00 Praha 4

Újezd u Průhonic

Tel.: 272 690 002
Fax: 272 690 248

Mobil: 777 336 805, 777 333 899

Konečně nový jídelní lístek!!!
Nejen pro cyklisty super velká zahrádka

E-MAIL: G.RADEV@SEZNAM.CZ
W W W . R A D E V . E U
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