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ZATEPLOVÁNÍ, REGENERACE OBJEKTŮ,
ÚSPORA A REGULACE ENERGIÍ... 
Tato slova slýcháme čím dál častěji nejen ve
spojitosti s ekonomickou krizí, ekologií, ale ze-
jména s blížící se topnou sezonou, která se
nezadržitelně blíží. 

O energetické koncepci městské části
jsem se již na stránkách Klíče zmiňoval. To, že

do ní mimo jiné spadá také regenerace mateř-
ských a základních škol nebo bytových objek-
tů v majetku městské části, je také zřejmé, ale
nejdůležitější jsou samozřejmě „čísla“ – kon-
krétní a hmatatelný důkaz, že je naše koncep-
ce správná a investice městské části se začí-
nají vracet formou úspory energií. 

Před nedávnem mi byly předloženy výsled-
ky a srovnání spotřeb energií před energetic-
kými opatřeními a po nich. Jako příklad uvedu
porovnání spotřeby tepla (vedle úspor elektři-
ny, vody, plynu atd.) před a po zateplení. 

Každá mateřská škola (všechny jsou kom-
pletně zregenerovány) ušetří za topnou sezo-
nu v průměru cca 220 tis. korun. U základních
škol se jedná o částky ještě mnohem vyšší,

vzhledem k velikosti objektů. V základní škole
Mendelova se po energetických opatřeních
ušetřilo za topnou sezonu téměř 840 tis. ko-
run, v Donovalské cca 820 tis. korun, v ZŠ K
Milíčovu neuvěřitelný 1 mil. 650 tis. a základní
škola Květnového vítězství za jednu topnou
sezonu protopila o 1 mil. 120 tis. méně. Pro-
bíhají také regenerace bytových objektů ve
správě naší městské části. (V současné době
je to například celková regenerace objektu
v Majerského ulici.) Je prokazatelné, že ener-
getická opatření, která by-
la a jsou realizována, jsou
úspěšná a smysluplná.
Váš Dalibor Mlejnský,
starosta 

Slovo 
starosty

Někteří rodiče o letních prázdninách řeší dile-
ma, jak se přes den postarat o své ratolesti,
které mají dvouměsíční školní prázdniny, když
sami musí dostát svým pracovním povinnos-
tem. Naše městská část již minulý rok přišla
s projektem letních jednodenních příměst-
ských táborů, které rodičům nabízejí řešení to-
hoto problému, ale hlavně jihoměstským dě-
tem přinášejí mnoho dobrodružství a ne za -
pomenutelných zážitků. O tom, že se celý pro-
jekt chytil a získal velkou popularitu, svědčí po-
čty dětí, které se v minulém i letošním roce tá-
borů zúčastnily. „V minulém roce jsme před za-
čátkem prázdnin předpokládali účast přibližně
1 100 dětí za celé prázdniny, na začátku září
jsme pak zjistili, že se jich táborů zúčastnilo té-
měř 2 000,“ řekl starosta Dalibor Mlejnský.
A dodal: „Letos jsme napočítali již 3 361 dětí,
což dokazuje, jaký ohlas mezi dětmi i rodiči tá-
bory získaly, a já jsem tomu velmi rád.“

Příměstské jednodenní tábory jsou určeny
dětem od 6 let do 15 let a jsou finančně do-
továny městskou částí. Díky tomu rodiče za
jeden den pobytu svého dítěte platili minulý
i letošní rok pouze 100 Kč, přičemž v ceně by-
lo zahrnuto celodenní stravování, pitný režim,

náklady na dopravu, vstupenky a zajištění ce-
lého programu.

„Jednotlivé dny táborů byly koncipovány
tak, aby měly jednotnou strukturu a aby bylo
jasné, čemu se budou ten určitý den děti vě-
novat,“ řekla místostarostka Eva Štampacho-
vá. Tak například v pondělí byly na programu
lanové aktivity, outdoorové hry, úterý děti
strávily na celodenním výletu a středa byla vě-
nována například míčovým hrám. Čtvrtek byl
pro změnu zaměřen na ekologickou výchovu
a poznávání přírody, páteční program pak vy-
plňovaly celodenní dobrodružné hry. Z ce -
lodenních výletů můžeme namátkou vybrat
návštěvu Muzea MHD a projížďku historickou
tramvají spojenou s návštěvou Pražského
hradu, exkurzi na letiště Letňany nebo atmo-
sféru středověké vesnice v areálu Botanicus
u Lysé n/L. Mimoto byl pro děti připraven na
začátku a konci prázdnin cyklistický den
a v rámci Projektu čisté a zelené Prahy rovněž
malovaly dřevěné lavičky v Milí čov ském
a Kunratickém lese.   

Zvládnout tak intenzivní a náročný program
vyžadovalo velkou zkušenost instruktorů
i jejich dostatečný počet. Jak nám upřesnil Sva-
topluk Čech, jeden z lektorů, kteří se po celých
čtyřiačtyřicet dnů o děti starali: „Každý den by-

lo zajištěno, aby na jednoho instruktora připad-
lo maximálně 6–8 dětí, protože chceme upřed-
nostňovat individuální přístup. V průměru se
táborů zúčastnilo okolo 80 dětí denně,
v prvním a posledním týdnu to bylo téměř sto
dětí na den.“ Dodejme, že v průběhu jednoden-
ních příměstských táborů konaných o jarních
prázdninách jsme napočítali 311 dětí. 

Je tedy jasné, že projekt zahájený naší
městskou částí v minulém roce zaznamenává
obrovský úspěch a je jisté, že bude pokračovat
i příští rok. Pokud se chcete podívat, jak to na
táborech vypadalo, navštivte webové stránky
http://primestske-tabory-praha.cz nebo sekci
fotogalerie na www.praha11.cz.

Daniel Potocký

O letošních prázdninách se příměstských
táborů zúčastnilo více než 3 300 dětí
ČERVENEC A SRPEN JSOU ČASEM ODPOČINKU, RELAXACE A DOVOLENÝCH, TEDY PŘE-
DEVŠÍM PRO DOSPĚLÉ. TI SI VŠAK VOLNÉHO ČASU NEMOHOU UŽÍVAT PO CELÉ DVA MĚ-
SÍCE, ALE JEJICH DĚTI ANO A NAVÍC O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH TOUŽÍ PO DOBRODRUŽ-
STVÍ A ZÁBAVĚ. 

Ohlasy z webových stránek
příměstských táborů:
■ Milí instruktoři, chtěla bych vám za naši
dceru moc poděkovat. Stejně jako
v loňském roce chodí domů nadšená
a utahaná :-). Všichni jste na ně moc hodní
a věřím, že i za mnoho let si na vás vzpo-
mene… :-) Martina

■ Ahoj naši instruktoři, tábory jsou super
i mamka je ráda, že se mi tam líbí. Kdo chce
zažít bezva prázdniny, přijďte na příměst-
ské tábory. Díky Andrejka

Náplň 
příměstských táborů byla 

pestrá a hlavně přizpůsobená pro všechny 
věkové kategorie dětí. FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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ZLATÍ. 
Manželské jubileum oslavili 
na tvrzi v červnu také man-
želé Božena a Zdeněk Hra-
bicovi. Do dalších let přeje-
me hodně štěstí.

ROČNÍ NAROZENINY. Od otevření Parku u Chodovské tvrze uplynul
již rok. Letos na podzim v jeho areálu přibude restaurace, která bude
příjemným útočištěm nejen sportujícím návštěvníkům parku, a bude

fungovat celý týden. Ke sportovnímu vyžití přispívá 
od září i minigolfové hřiště.

NOVÁ TVÁŘ. Prázdniny proměnily venkovní vzhled radnice v Ocelí-
kově ulici k nepoznání. Moderní a barevná tvář úřadu a loga jede-
náctky, která jsou nastříkaná na chodníku vedoucího od stanice
metra Háje k budově úřadu, jsou jistotou, že cestou na 
radnici nezabloudíte.

JUBILEUM. 
Krásné životní výročí, zlatou
svatbu, oslavili v červnu na

Chodovské tvrzi manželé
Jaroslava a Miroslav Rout-

kovi. Blahopřejeme.

TERMÍNY PRÁZDNIN.
Školní rok 2009/2010 začal 1. září

2009 a první pololetí bude ukončeno
28. ledna 2010. Druhé pololetí bude

ukončeno 30. června 2010. Podzimní
prázdniny jsou od 29. do 30. října

2009. Vánoční prázdniny budou od
23. prosince 2009 do 1. ledna 2010.
Vyučování začne 4. ledna 2010. Jed-

nodenní pololetní prázdniny připadnou
na 29. ledna 2010. Jarní prázdniny

jsou v termínu od 1. do 7. března
2010.Velikonoční prázdniny budou 

od 1. do 2. dubna 2010. Hlavní
prázdniny začnou 1. července 2010
a skončí 31. srpna 2010. Školní rok

2010/2011 začne 1. září 2010.

FOTBALOVÝ TURNAJ. 
Na hřišti FC Háje se 6. září uskutečnil turnaj 

mladších přípravek pod záštitou starosty Dalibora Mlejnského. 
V rámci turnaje se konalo i exhibiční utkání mužstva osobností

a týmu Arabela, v němž se divákům předvedli starosta Prahy 11,
předseda finančního výboru MHMP Petr Hulínský, herec Pavel
Trávníček a mnoho dalších. Vítězem turnaje se stalo mužstvo 

malých fotbalistů Sparty Praha.
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Rada MČ Praha 11 dne 7. 7. 2009 na své
17. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
● Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledku
inventarizace majetku a závazků za rok
2008 za MČ Praha 11 včetně organizací,
jichž je zřizovatelem.

SCHVÁLILA:
● Rozpočtové opatření č. 74/09 – přesun fi-
nančních prostředků v běžných výdajích roz-
počtu MČ Praha 11 na rok 2009 v celkové
výši 100 tis. Kč na poskytnutí pomoci oblas-
tem postiženým záplavami – obcím Mořkov
a Bartošovice.

Rada MČ Praha 11 dne 15. 7. 2009 na své
18. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
● Rozpočtové opatření č. 78/09 – přesun fi-
nančních prostředků v běžných výdajích roz-
počtu MČ Praha 11 na rok 2009 ve výši 
1 600 tis. Kč do oddílu životní prostředí na
odstranění betonového mobiliáře a nevhod -
ných terénních modelací.

SOUHLASILA:
● S předloženými návrhy na čestná občan-
ství a Ceny Prahy 11, dle stanovených zá-
sad, zaslaných do schváleného termínu 30.
6. 2009.

VZALA NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILA:
● Návrhy na ocenění občanů a skupin obča-
nů zaslané odboru školství a kultury.

Rada MČ Praha 11 dne 22. 7. 2009 na své
19. schůzi mj.:
VZALA NA VĚDOMÍ:
● Protokol o otevírání obálek, zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek ve věci re-
generace objektu MŠ Babákova a schválila
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče RES, s. r. o.

Rada MČ Praha 11 dne 30. 7. 2009 na své
20. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:
● Zahájení zadávacího řízení podle zákona
o veřejných zakázkách ve věci „Provozování
lékařské služby první pomoci a pohotovostní
lékárenské služby pro MČ Praha 11“ a jme -
novala zvláštní komisi pro posouzení kvalifi-
kace a hodnotící komisi.

Rada MČ Praha 11 dne 5. 8. 2009 na své
21. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:
● Přijetí finančního účelového daru ve výši
100 tis. Kč od Nadace VIA na realizaci pro-
jektu Balonstory 2009. 
● Rozpočtové opatření č. 87/09 – přesun fi-
nančních prostředků v běžných výdajích roz-

počtu MČ Praha 11 na rok 2009 ve výši 430
tis. Kč na obnovu zeleně na Chodovském
hřbitově.
● Rozpočtové opatření č. 88/09 – přesun fi-
nančních prostředků v běžných výdajích roz-
počtu MČ Praha 11 na rok 2009 ve výši 500
tis. Kč na krytí příměstských táborů na úze-
mí MČ Praha 11.
● Změnu titulní stránky webových stránek
MČ Praha 11 a změnu struktury webových
stránek MČ Praha 11.

SOUHLASILA:
● S rozpočtovým opatřením č. 86/09 – zvý-
šení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009
v celkové výši 100 tis. Kč o finanční účelové
dary od společností – BAU plus, a. s., ve vý-
ši 20 tis. Kč, Saint-Gobain Weber-Terranova,
a. s., ve výši 40 tis. Kč, Vltavín Holding,
s. r. o., ve výši 40 tis. Kč na konání semináře
„Regenerace Jižního Města“.
● S poskytnutím věcného daru Městské po-
licii hl. m. Prahy – dvou kusů defibrilátorů.

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 MČ Praha 11

Kontakty důležitých
institucí správy
a ochrany majetku
v Praze 11
Přinášíme vám seznam a kontakty na organi-
zace, působící v oblasti správy a ochrany ma-
jetku na Jižním Městě:
● Jihoměstská majetková, a. s.

(správa bytových a nebytových prostor, 
Tererova 1356a) 267 913 120

● Vedoucí skupiny okrskových domovníků-
kontrolorů Jihoměstské majetkové, a. s.

731 657 602
● Systém integrované sociální intervence

777 168 207
● Policie ČR 158
● Městská policie 156
● Operační středisko městské policie 

Praha 11 267 913 056
● Hasiči 150
● Záchranná služba 155
● Multifunkční dohledové centrum

A. Drabíkové 733 736 122/3
● Operační středisko bezp. agentury 

GRIFFIN 602 618 782
● CENTRA, a. s. (správa bytových a nebyto -

vých prostor, Nad Opatovem 2140)
267 902 148

● TOMMI-holding (správa bytových a neby -
tových prostor družstev, Tererova 1356)

272 911 906 
● První společná, s. r. o. (byty Magistrátu

hl. m. Prahy, Hlavatého 662) 272 915 373
red

Oznamujeme, že od 1. 7. 2009 
převzala ordinaci PLDD MUDr. Hodrové

MUDr. Andrea Horáková
Praktická lékařka pro děti a dorost

Pediatr

Opatovská 1763/11, Praha 4
tel.: 272 919 010, 725 075 996

po, st, pá 8–15 hod., út, čt 13–18 hod.

Městská část Praha 11 se rozhodla provést obnovu cent-
rální aleje a zeleně okolo památníku padlých na Chodov-
ském hřbitově. 

Práce začaly v září a budou ukončeny v průběhu pod-
zimu. Záměrem je vyrovnat terén okolo malých pomníč-
ků, zbavit se mechového porostu okolo památníku pad-
lých a zrekultivovat travnatou plochu, vysadit nové keře
a trvalky, prořezat suché větve tújí i dubů a vysadit nové
záhony pod šeříky tak, aby vznikla kvetoucí louka.

Omlouváme se návštěvníkům hřbitova za omezení vy-
volaná těmito pracemi. Při návštěvě hřbitova prosím
dbejte na svou bezpečnost a nevstupujte do prostoru,
kde jsou prováděny zahradnické práce. red

Domov pro seniory Háje, 
K Milíčovu 734, 
PŘIJME:
pracovníka sociální péče v přímé obsluž-
né péči, směnný provoz, sanitárský kurz.
Akreditovaný kurz dle zákona povinnost
absolvovat po nástupu do zaměstnání.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Informace na tel. č.: 271 198 402.

Obyvatelům jižních částí Prahy s bolavým zu-
bem se výrazně uleví. Začátkem srpna se po-
dařilo obnovit Zubní lékařskou službu první
pomoci pro dospělé, ta má své nové působiš-
tě v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice
(FTNsP) v Praze 4 ve Vídeňské ulici. 

Zajišťuje ji společnost Pragomedika, v pro -
vo zu je ve všední dny večer. O víkendu a svát -
cích od ranních až do večerních hodin.

KONTAKT:
Zubní lékařská služba první pomoci 
pro dospělé
Vídeňská 800, Praha 4-Krč,
pavilon B1 (vpravo od hlav-
ní brány). Tel.: 261 083 546
Ordinační hodiny:
po–pá 17.30–22.30 hodin
so, ne, svátky 7.30–22.30 hodin. red

S bolavým zubem nově do Thomayerovy nemocnice 

✄

Chodovský hřbitov bude zelenější
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„Jižnímu Městu citelně schází přirozené cent-
rum, kde by se lidé mohli potkávat, trávit svůj
volný čas a využívat preferované obchody
a služby.“

Před více jak třiceti lety, kdy odstartovala
výstavba Jižního Města, měly prvoplánově
přednost byty před občanskou vybaveností.
Přestože se od té doby mnohé podařilo změ-
nit, jsou místa, kde se městská část dodnes
potýká s nechvalně známým „dědictvím soci-
alismu“. Podle slov radního MČ Praha 11 Jiří-
ho Janečka je jedním z takových případů
i „pochozí zóna“ v Hájích, jejíž podoba se má
však v dohledné době začít měnit: „Ze zane-
dbané galerie chceme vytvořit moderní ob-
chodní centrum, které by plnohodnotně slou-
žilo bez rozdílu všem.“ Radnice se v tom sho-
duje s většinou z obyvatel, kteří v nedávném
průzkumu (STEM) dali spontánně najevo, že

okolí konečné „céčka“ neodpovídá soudobým
požadavkům na funkčnost i estetiku.

Radnice se v Hájích doposud snažila ales-
poň o dílčí zlepšení. Před prázdninami uvedla
do provozu, namísto původního nefunkčního
eskalátoru, nové pohyblivé schody, které
umožňují pohodlný výstup od křižovatky
u stanice autobusů Horčičkova: „Vyřešili jsme
tím problém hlavně starších lidí, maminek
s kočárky a lidí se sníženou pohyblivostí, kte-
ří jen stěží a občas s vypětím všech sil zdolá-
vali klasické schody,“ komentuje radní Jiří Ja-
neček, jehož slova doplnil Rostislav Korbel, ře-
ditel společnosti Jihoměstská majetková,
a. s., která zajišťovala instalaci: „Eskalátor je
bezpečný a jeho obsluha jednoduchá, infrasní-
mače jej spouští a zastavují zcela automatic-
ky. Značnou výhodou je, že umožňuje podle
volby jízdu v obou směrech. Při výběru zaříze-
ní jsme nechtěli zbytečně experimentovat,
a proto jsme se obrátili na nejznámější světo-
vé výrobce. Ve výběrovém řízení nakonec zví-
tězila firma ThyssenKrupp, která nám také za-
jišťuje servis celého zařízení.“

Kromě schodů radnice zakoupila pro pěší
zónu i speciální čistící vůz, nainstalovala desít-
ky odpadkových košů, opravila zábradlí a řadu
dalších věcí, a to i přes to, že zóna je z větší
části v majetku soukromých vlastníků. Radnice
vyslyšela přání lidí ohledně bezpečnosti a po -
sílila hlídky městských strážníků a strážců SISI.

Rozsáhlá rekonstrukce celé zóny si vyžádá
finanční prostředky jdoucí nad rámec možnos-
tí rozpočtu městské části, nemluvě o komp -
likacích ze strany majetkoprávních vztahů,

resp. spoluvlastnictví stávajících objektů
a rozdílného vlastnictví pozemků. „Proto jsme
se spojili se strategickým partnerem, který má
zájem rozvíjet své aktivity v Praze 11 a zá ro -
veň vlastní i některé pozemky v oblasti. Věří-
me, že s jeho pomocí odstraníme jeden
z největších dluhů k občanům, který zde přetr-
val po živelné panelové výstavbě,“ doplnil rad-
ní MČ Praha 11 a poslanec za Prahu 11 Jiří Ja-
neček. Miroslav Šmíd, MHMP

Háje - Nové obchodní centrum pro Prahu 11

V letošním roce slaví česká fotografie vý-
znamné výročí. Před 120 lety, 19. srpna
1889, byl v Praze založen první klub fotogra-
fů amatérů. 

Klub brzy vyrostl v početnou a respek -
tovanou organizaci, která udržovala kontakty
mezi fotoamatéry v Praze i na českém venko-
vě. Spolupracoval s vynikajícími osobnostmi
jako byli V. J. Bufka nebo F. Drtikol. Za dobu
jeho existence jím prošly tisíce fotoamatérů,

jakož i vynikající mistři české fotografie jako
byli Karel Hájek, Jiří Jeníček, Václav Jírů, Jaro-
slav Krupka, Jan Lauschmann, Jan Lukas, Jo-
sef Sudek a další. 

Nejzajímavější dochované dokumenty
a fotografie uvidíte na výstavě v budově Ná-
rodního archivu v Praze 4-Chodovci od 25. 9.
2009 do 31. 1. 2010, otevřeno út–so 13–18
hod. (Od 18. 11. lze výstavu shlédnout pou-
ze po tel. dohodě na č. 731 847 192, 776

215 516, 974 847
412, 974 847 408).
Spojení do Národní-
ho archivu: zastávka
Chodovec, autobusy
115, 170, 203, 213,
260. 

Nenechte si ujít
příležitost  seznámit
se s unikátní historií
klubu, který existuje
nepřetržitě od roku
1889, a který dnes
nese rozšířené jmé-
no První český klub
fotografů amatérů –
Nekázanka, o. s.

Pavla Vrbová, 
1. ČKFA–Nekázanka

Studenti architektury
navrhovali novou
podobu Hájů
Jednou z priorit městské části je regenera-
ce Jižního Města. Původně monotónní by-
tovou zástavbu největšího českého sídliště
se postupně daří měnit ve fungující moder-
ní město. Chybí mu však skutečné centrum.
A právě vytvořením koncepce živoucího
centra Jižního Města byli pověřeni studenti
architektury, kteří se zúčastnili 1. ročníku
soutěže nazvané Praha – Nové Háje: Meta-
morfóza městského prostoru. Autory vítěz-
ného návrhu jsou Markéta Sekerová a Jan
Slanina z Fakulty architektury na ČVUT
v Praze, jejichž představu nové podoby Há-
jů, stejně jako ostatních finalistů soutěže, si
můžete prohlédnout v KC Zahrada, kde bu-
dou vystaveny od 3. do 30. září. 

Do architektonicko-urbanistické soutěže
se zapojili studenti fakulty architektury na
pražském ČVUT a fakulty umění a archi -
tektury na Technické univerzitě v Liberci.
Soutěž vyhlásila architektonická společ-
nost Helika a starosta Prahy 11 Dalibor
Mlejnský jí udělil záštitu. „Pohled mladé ge-
nerace na rozvoj Jižního Města nás zajímá,
protože Háje jsou příkladem lokality, pro
kterou dlouhodobě hledáme řešení,“ řekl
starosta Mlejnský. red

Česká fotografie slaví stodvacetiny

Radní Janeček v lokalitě na Hájích, která
v budoucnu projde výraznými 
změnami.

Funkční eskalátor na Hájích výrazně 
zlepšil dostupnost této lokality.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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STAROČESKÁ ZABÍJAČKA PRO SENIORY
Jižní Město si již řadu let drží vysoký kredit
v oblasti péče o seniory, a tak když se sesta-
voval program 11 dnů Prahy 11, bylo logické,
že jeden z těchto dnů musí patřit jim.

Ale čím takový den naplnit? Co nabídnout,
abychom se trefili do vkusu a udělali radost
co největšímu množství seniorů? Odpověděli
jsme si téměř vzápětí, a tak na 18. září připra-
vujeme zábavné odpoledne, během kterého
bude k vidění ukázka klasického bourání čuní-
ka a před zraky přítomných pak budou vznikat
klasické zabíjačkové dobroty, jitrničky, jelítka,
ovar. Pochopitelně nebude chybět zabíjačko-
vý guláš, prdelačka, tlačenka, no prostě klasic-
ká zabíjačka se vším všudy. Další dobroty ale
neprozradím. Přijďte ochutnat.

Samozřejmě bude nachystáno několik sudů
našeho 11stupňového piva JIHOMĚŠŤAN, a to
vše za velmi nízké, pouze nákladové ceny. K to-
mu všemu, včetně tance, budou hrát tradičně
Brďáci neboli BRDSKÁ PĚTKA. Hlavním hos-
tem bude populární Zdeněk  SRSTKA.

Kromě toho je připraven bohatý doprovod-
ný program, spousta soutěží o ceny a řada
dalších hostů. Celá akce proběhne v prosto -
rách stravovacího centra a zahrady Jihoměst-
ské sociální, a. s., v ulici Křejpského 1502
a v případě nepříznivého počasí bude při-
chystána i mokrá varianta.

Ještě zbývá doplnit čas zahájení, ale já to
raději shrnu: 18. září od 13.30 hodin v Křejp -
ského 1502.

Těším se na vás. Jan Meixner

Sloupek 
zástupce starosty

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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Barevné podchody nejsou jedinými místy, které tady u nás
na Jižním Městě hýří barvami. Za posledních pár týdnů se
podařilo i na jiných místech změnit nevýrazné nebo jed-
notvárné plochy a místa k nepoznání. Rádi bychom vám
některé z nich prostřednictvím Klíče představili. 

Školou, která změnila přes prázdniny svou tvář, je Zá-
kladní škola Campanus. Hned při vstupu vás zaujme ba-
revné řešení nad vchodem, které lemuje celou stranu bu-
dovy, a změn doznal také zadní trakt školy u sportovišť,
kde přibyly barevné sportující postavy na zdech. 

Třeťákům ze Základní školy Donovalská se jejich
vlastním nápadem a hlavně šikovností podařilo změnit
tvář hřiště nedaleko jejich školy k nepoznání. A tak Ro-
binsoňák, jak se hřišti uprostřed vnitrobloku říká, rozk-
vetl do barev. 

Do třetice vám představíme novou plochu Základ-
ní školy Ke Kateřinkám, která je dílem bývalého žáka,
a zdobí část školy přímo u vchodu. Příjemné změny,
co říkáte? Dana Foučková

Jižní Město není šedé, ale barevné

Žijeme ve 21. století, ale ani to neznamená,
že se všichni lidé chovají jak mají. Proto se
zrodila na radnici myšlenka zřídit pracovníky,
kteří by v rámci své pracovní náplně kontrolo-
vali jednotlivé lokality v Praze 11. Projekt kon-
trolorů zpracovala a poté i zrealizovala spo-
lečnost Jihoměstská majetková, a. s., v rámci
projektu Bezpečné Jižní Město, který úspěš-
ně funguje již delší dobu. 

Pracovní náplní celkem 12 kontrolorů je
monitorování určených lokalit, které se téměř
shodují s okrsky strážníků městské policie
Prahy 11. To v praxi znamená každodenní
kontrolu laviček, dohled nad problémovou
skupinou obyvatel, monitorování dlouhodo-
bě odstavených vozidel i kontrolu kvality ži-
votního prostředí. Pokud pracovníci zjistí pro-

blém, jsou schopni ho ihned řešit, jelikož jsou
napojeni jak na služebnu městské policie, tak
i na pracovníky SISI, tak i na samotné vede-
ní společnosti Jihoměstská majetková,
a. s. V rámci dohledu se zaměřují také na kon-
trolu základních a mateřských škol a vzdě lá -
vacích subjektů. 

Po dohodě s Jihoměstskou majetkovou,
a. s., mohou ředitelé organizací požádat
o dohled nad svým objektem. Jednou ze škol,
která již této služby využila, je ZŠ K Milíčovu.
Tady kontrolor vykonává zároveň i funkci
správce hřiště. Jeho činnost se 1x měsíčně po-
sílá k vyhodnocení a zjištěné nedostatky se co
nejrychleji řeší. Celý projekt přispívá ke zkvalit-
nění života jihoměstských obyvatel a hlavně
ke zvýšení bezpečnosti nás všech. Pokud ne-

budeme lhostejní ke svému okolí a k tomu co
se děje kolem nás, bude se lépe žít všem
a o to tady jde. Dana Foučková

Cílem je moderní, klidný a bezpečný život

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-
ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. září
nedostali do schránek, nebo byl pohozen
na zemi, napište nám do redakce na e-ma-
il: klic@praha11.cz a uveďte ulici a číslo po-
pisné. Můžete volat i na bezplatnou linku
800 104 300.

Tak vypadá řádění vandalů v základní škole
Campanus. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

1–3 Základka Campanus proměnila jak svoji
přední tvář, tak i zadní trakt u sportovišť. 
4–5 Hřiště Robinsoňák třeťáci ze základky Do-
novalská nejen nápaditě vybarvili, ale také kom-
pletně vyčistili. 
6 Úžasná barevná plocha u základní školy 
Kateřinky je dílem kreativního bývalého žáka
školy.  FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Prázdniny utekly jak voda a je tu nový školní
rok. Ten letošní byl tradičně spojen s vítáním
prvňáčků, pro které je školní docházka novou
životní etapou. 

My jsme byli u toho, když starosta Dalibor
Mlejnský společně s ředitelkou Lenkou Derko-
vou vítal v Základní škole Campanus kluky
a holčičky, pro které byl první zářijový den
školní premiérou. Prvňáčci dostávali svůj pa-
mětní list, aby měli na svůj důležitý den pa-
mátku. Také na starochodovské základní ško-
le vítali své nové žáčky. Slavnostního uvítání
při prvním vykročení do školních let se zúčast-
nili zástupce starosty Jan Meixner a ředitel
školy Jan Hovorka. S letošním 1. zářím je spo-

jeno také slavnostní otevření detašovaného
pracoviště Mateřské školy Mírového hnutí
v objektu Donovalská 1862. Tady se za pří-
tomnosti starosty Dalibora Mlejnského, radní-
ho Jiřího Janečka, ředitelky nové školky Hany
Zimové a dalších zástupců vedení radnice
a hostů uskutečnilo otevření nového detašo-
vaného pracoviště. 

Venkovní i vnitřní prostory tohoto objektu
prošly přes léto celkovou náročnou rekon-
strukcí, kterou financovala naše městská
část. Radnici Prahy 11 se tímto krokem poda-
řilo získat nová místa pro dalších 84 předško-
láčků a stejný počet maminek tak bude moci
nastoupit do práce. Dana Foučková

Louka posázená kapkami rosy, poprášená
stříbrem měsíce, rozzářená jasem sluníčka ne-
bo zkrápěná deštěm…. Louka obklopená zur-
čícími potoky a lesem s ševelícími větvemi, le-
sem plným ptačího zpěvu…. 

A uprostřed tohoto ráje svítí světlé plach-
ty stanů – dočasného obydlí členů Skupiny
Vesmír dětské organizace KONDOR, která pů-
sobí na Základní škole Mikulova.

Letos tu vládne středověk. Královna Pírin-
ka I. s královskými rádci a zbrojnoši vede své
poddané k pracovitosti, čestnosti a přátel -
skému chování. Bude na co vzpomínat: stav-
ba chýší, péče o své obydlí nebo „oseté políč-
ko“, hrnčířské, tkalcovské, řezbářské doved-
nosti, lovy, zdolávání překážek, jízda na „koni“
i v „kočáře“, vaření na ohni, rytířské turnaje
i tance, posezení u slavnostního ohně i jeho
příprava, podíl na provozu tábora, hry, soutě-
že….. V. Fabianková

Je určitě na co vzpomínat Anglická družina 
v Campanu čeká
právě na vás
Milí rodiče, milé děti, v ZŠ Campanus
otevíráme oddělení anglické družiny
pro žáky 1. stupně. Děti budou mít pří-
ležitost trávit odpoledne v anglickém
prostředí ve společnosti rodilých
mluvčích a nenásilnou formou si tak
osvojovat angličtinu. Jak bude družina
fungovat? Budeme se řídit naším hes-
lem „Friends&Fun” – kamarádi a zá -
bava, ale zařadíme také trochu té vý-
uky. Více informací se můžete dozvě-
dět na www.campanus.cz nebo při
ukázkové lekci v úterý 15. a 22. 9. od
14 do 16 hodin. We are looking for-
ward to your visit! 

Jak se žilo ve 
středověku si děti z Mikulovky jistě 
dobře zapamatují. Vždyť si to vyzkoušely 
na vlastní kůži. FOTO: ARCHIV ŠKOLY

Nová školka a prvňáčci měli 1. září
premiéru. Tak hodně štěstí!

Víc jako osm desítek předškoláků zažilo svoji malou školkovou premiéru v nově otevřené
školce v objektu Donovalská 1862. Aby se vše stihlo do 1. září, pracovalo 

se jak ve venkovních, tak vnitřních prostorech intenzivně 
celé prázdniny... FOTO: DANA FOUČKOVÁ 

A DANIEL POTOCKÝ 

...a za rok 
budou třeba právě z těchto kluků 
a holčiček noví prvňáčci, kteří si domů pone-
sou svůj školní pamětní list jako ti letošní.
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Občanské sdružení Formika, o. s., nabízí obča-
nům Jižního Města službu s názvem Podpo-
rované zaměstnávání určenou lidem se zdra-
votním postižením či s jiným znevýhodněním.
Tento nový projekt je financován Fondem 
T-Mobile a bude trvat od 1. července 2009 do
30. června 2010. 

Žijete trvale, nebo přechodně pobýváte
v Praze 11? Je vám 18–65 let? Nedaří se vám
nalézt či si udržet vhodné stabilní zaměstnání
na běžném trhu práce kvůli vašemu znevýhod-
nění nebo postižení a rádi byste pracovali?
Hledáte práci, která by odpovídala vašim před-
pokladům a představám s řádnou smlouvou
a bude za ni vyplácena odpovídající mzda?  Po-

kud ano, nabízíme příležitost zapojit se do pro-
jektu Podporované zaměstnávání pro Jižní
Město. Občanské sdružení Formika, o. s., je
nezisková organizace fungující od roku 2003,
poskytující podporované zaměstnávání v rám -
ci sociální rehabilitace. 

Je aktivním členem České unie pro podpo-
rované zaměstnávání a České rady humanitár-
ních organizací. Spolupracuje s mnoha za-
městnavateli, s návaznými službami a měst -
skými částmi Prahy – mimo jiné také s Prahou
11. Pracovníci sdružení jsou profesionálně vy-
školení. 

V případě zájmu volejte na tel.: 775 350 115
nebo 271 910 016, kde si sjednáte schůzku

s některým z našich
konzultantů nebo pří-
padně zanecháte vzkaz
na e-mailu: formi-
ka@for mi ka.org či ad-
resa Filipova 2013/3,
148 00, Praha 4 Cho-
dov. www.formika.org

Markéta Sokolová

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
HLEDANÝ TAXIKÁŘEM. V odpoledních
hodinách 31. července spatřila hlídka
strážníků v Roztylské ulici
muže řídícího vozidlo ta-
xi, jenž odpovídal popi-
su osoby, po které Po-
licie ČR vyhlásila celo-
státní pátrání. Po krát-
kém pronásledování stráž-
níci vozidlo zastavili a lustrací potvrdili je-
jich podezření. Strážníci proto řidiče
předvedli na služebnu Policie České re-
publiky.

DĚLALI NEPOŘÁDEK. V Kosmické ulici
u Komerční banky odpoledne 11. srpna si
hlídka strážníků povšimla dvojice, která
znečišťovala své okolí odpadky. Kvůli
spáchání přestupku strážníci provedli
kontrolu obou osob a zjistili, že jedna
z nich je vedena v seznamu celostátních
pátrání vyhlášených Policií ČR. Proto
strážníci dotyčného muže předvedli na
republikovou policii, kde jej předali k dal-
šímu šetření, a druhý z výtečníků musel
způsobený nepořádek uklidit.

POZORNÝ STRÁŽNÍK. Večer 17. srpna
si v Křejpského ulici při cestě do práce je-
den z jihoměstských strážníků všiml mu-
že, který odpovídal osobě, po které bylo
vyhlášeno Policií ČR celostátní pátrání.
Proto na místo přivolal hlídku svých kole-
gů, která následnou lustrací zjistila, že
podezření kolegy je správné. Dotyčného
tedy předvedli na policejní služebnu. 

3. Sova
V dnešním díle přinášíme čtenářům Klíče obrázek za-
jímavé sochy sovy, která je ukryta v zeleni před Zá-
kladní školou Květnového vítězství 1554 mezi vzrost-
lými borovicemi.

Jedná se o stylizovanou bronzovou sochu na žulo-
vém podstavci. Autor je tentokrát známý, je jím Vác-
lav Frýdecký. 

SERIÁL

Asi nikdo z nás si nepřipouští a nepřeje si, aby
se mu přihodila nějaká nehoda třeba cestou
do práce. 

Ale život nám přináší mnohá překvapení,
a proto je dobré mít vždy někoho, o kom ví-
me, že se na něj můžeme spolehnout, že bu-
de vždy na svém místě a pomůže nám. 

To, že strážníci a strážnice v Praze 11 dě-
lají svou práci profesionálně a jsou občanům
nápomocni, svědčí i dopis, který nedávno ob-
držel ředitel městské policie na Jižním Městě.

Vážený pane řediteli,
dne 13. 2. 2009 zasahovala hlídka městské
policie ve složení slečna Jana Brotánková
a slečna Andrea Macháčková u dopravní ne-
hody na Chodově, kde jsem byla sražena ne-
zodpovědným řidičem a těžce zraněna. 

Obě slečny se s maximální pečlivostí
a profesní odborností o mne postaraly
a zajistily rychlý převoz do Fakultní Thomaye-
rovy nemocnice v Krči. Jejich jména jsem se
dozvěděla až nyní, v rámci soudního jednání.

Vážený pane
řediteli, prosím
o laskavé předá-
ní mého podě-
kování oběma
slečnám a Vám
děkuji za stráž-
níky takových
morálních i pro -
fesních kvalit.

S mnoha dí-
ky a přáním
vše ho dobrého
v osobním i pro -
fesním životě.

Mgr. Věra
Buková

Poděkování strážnicím městské policie

Projekt Podporované zaměstnávání je tu pro
občany Jižního Města

Andrea Macháčková Jana Brotánková 

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

V druhé polovině září odvysíláme:

■ Slavnostní otevření MŠ Donovalská
■ Slavnostní otevření detaš. pracoviště

MŠ Blatenská v ZŠ Pošepného nám.
2022

■ Vítání prvňáčků v ZŠ Prahy 11
■ Vyhlášení studentské architektonické

soutěže "Metamorfóza městského pro-
storu"

■ Zářijové výstavy v Chodovské tvrzi
■ Starosta odpovídá na dotazy obyvatel

Prahy 11
■ Pracovní setkání k projektu "Revitalizace

poliklinik Opatovská a Šustova"
■ Táborák pro děti a rodiče z 1. tříd v ZŠ

Mendelova
■ Zahradní slavnost v DS Háje
■ Narozeniny nejstarší obyvatelky JM
■ 11 Dnů Prahy 11 – Zahajovací koncert
■ 11 Dnů Prahy 11 – Den zdraví
■ 11 Dnů Prahy 11 – Pivní festival

s Jihoměšťanem
■ 11 Dnů Prahy 11 – Den sportu
■ 11 Dnů Prahy 11 – Den přírody

Televizní Aktuál ve vysílání
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INZERCE

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

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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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

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

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

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

www.zasklenalodzie.cz hrbek-tomas@seznam.cz

Smluvní partner firmy OPTIMI ☎ 272 931 863, 603 501 672

Září 2009 – seznamovací odpoledne s tenisem – zdarma
pro děti a jejich rodiče při Základní škole K Milíčovu.

Tenisová škola Tallent připravuje pro děti na září 2009 ukázkové odpo-
ledne, na kterém se mohou seznámit se začátky tenisu.
Kvalifikovaní trenéři vysvětlí dětem základy tenisu, správné držení ra-
kety a postavení k míči. Poradí i rodičům, jakým způsobem mohou dě-

tem v jejich dovednostech
pomáhat a tyto sami rozví-
jet. V rámci soutěže děti zís-
kají věcné ceny a diplomy. 
Děti se při tréninku a vzá -
jemných utkáních učí vytrva-
losti a soustředěnosti. 
Informace na www.tallent.cz
nebo se nás obraťte přímo
na telefon: 224 815 871, 
603 527 172.
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Křížovka o knihu
Výherci tajenky z Klíče číslo 12: Alice Brandlová, Tomáš 
Sklaš, Marek Posvoj, Jitka Tachecí, Martina Jeřková, vyhrávají
knihu z nakladatelství Metafora.
Jana Vítovcová, Karel Bělák, Katka Valová, Petra Zacharovová,
Jaroslav Sedlář vyhrávají knihu o Praze 11.
Správné znění tajenky: ...každá jahoda je červená.
V dnešní tajence na vás čeká zářijová pranostika: DIVOKÉ
HUSY NA ODLETU... Na pět výherců čeká opět kniha z nakl.
Metafora, na pět dalších kniha o Praze 11.
Odpovědi zasílejte do konce září na adresu re dakce Klíč – Oce-
líkova 672, e-mailem: klic@praha11.cz, nebo
osobně do redakce. Nezapomeňte uvést jméno
a kontakt na vás.
www.metafora.cz

Nápověda:
MU, IRN,
NITA

1. kategorie – děti 3–6 let
Namalujte to, co se skrývá v této hádance.

Z ruky klouže jako ryba, co to jenom může být?
Špínu ničí velmi rádo, tím se může pochlubit.

Maminka  a tatínek vám mohou poradit….

2. kategorie  – děti 7–10 let
Namalujte a na obrázek I napište to, co se skrývá v této hádance….
a opici a palmu můžete namalovat také…

Na palmě velice, směje se opice.
Má malý rohlíček, žlutý jak měsíček.  

Soutěžíme o vodní twister do vany, 
bazénu…, sadu modelovací hmoty Play -
foam, společenskou hru Červená Karkulka
s pohádkovou knížkou a písničkou Vandy 
a Standy, legrační hlavolamy, magnetky Bořka Stavitele 
a nové CD Vandy a Standy „Rodinné balení“ a spoustu dárečků 
pro radost.

Ceny do soutěže věnovaly:
www.vodnirise.cz
www.tvhracky.cz
www.pexik.cz
www.vandaastanda.cz

Obrázky zasílejte do redakce Klíče,
Ocelíkova 672, Praha 11, nejpozději
do 20. října. Výherce uveřejníme
v polovině listopadu. 

Redakce vyhlašuje novou podzimní Klíčovou 
soutěž s VANDOU A STANDOU
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● ORDINACE VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ,
prevence a rekondice Majerského 15, Praha 11
ještě registruje nové klienty. Tel.: 736 164 647,
www.ordinace-majerskeho15.com
● OPRAVY A PRODEJ PRAČEK – Elvis-Je -
řábek, např. Philco, Zanussi, Electrolux, Goren-
je, Tatramat, Whirlpool, Romo aj. Tel.: 272 934
024, 267 910 496, 605 258 010.
● 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
● 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.
● OPRAVY PRAČEK + MYČEK zn.: PHILCO,
CROSLEY, KONRAD, ZANUSSI, ELECTRO-
LUX, WHIRLPOOL, GORENJE, ARISTON, IN-
DESIT. Tel.: 603 276 606, p. Podlipný.
● 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
● 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.
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Ta-
petování pestruktou, úklid, barvy dle vzorníku
– kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon: 
603 475 667, www.123malovani.cz
● 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.
● PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKÁTA. Rozvody,
převody bytů a nemovitostí, smlouvy, vymá-
hání pohledávek, exekuce, trestní právo. Judr.
Břetislav Kunc, tel.: 602 190 800.

● OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ a malířské
práce. Bytová jádra – kvalitně. Rakovec. Tel.:
267 913 922, 18.00–21.00 hod., mob.: 608
709 716 přes den. www.zednictvi-Praha4.cz
● ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
● MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, cena od
13 Kč/m2. Tel.: 603 590 428.
● 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.
● PROVÁDÍM VŠECHNY INSTALATÉRSKÉ
práce a údržbu topení. Tel.: 606 131 621.
● KVĚTINY  GLORIOSA – PROFESIONÁLNĚ,
nádherně vázané květiny, řezané, suché, hrn-
kové. Dekorace hotelů a slavnost. příležitostí
– levně. P4, Křejpského 1531, Po–Pá
8–18.30, So 9–15. Tel.: 775 170 035.
● LEVNÉ POČÍTAČE SE ZÁRUKOU. Prodává-
me repasované počítače za super ceny. Vhod-
né pro internet. Ceny od 2900 Kč. Servis pc –
Hviezdoslavova 1600, telefon: 774 515 155,
272 659 981, Po–Pá 9.00–17.00.
● KURZY HUBNUTÍ • PSYCHOLOGICKÉ po-
radenství • seznamka • individuální konzulta-
ce • skupin. setkání • semináře • e-mailem • 
telefonicky • korespondenčně atd. Telefon:
607 934 136 • kurzyhps@seznam.cz
● SEZNAMOVACÍ AGENTURA NEJEN PODLE
zadaných kritérií, ale i na výletech, zajímavých
kurzech apod. Svobodní, rozvedení, s dětmi
atd. Vážné vztahy, přátelství. Tel: 607 934 136,
e-mail: kurzyhps@seznam.cz
● ÚKLID I PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A ZAKRYTÍ
před montáží plast. oken, malováním. Půjčo-
vání vysavačů na čištění koberců a čalounění
bez zálohy. Tel.: 272 951 044.
● KLUB DDŽ – DOST DOBRÝ ŽIVOT – Akce
pro rozvedené a osamocené maminky a ta -
tínky s dětmi, kteří chtějí najít kamarády/ky.
Výlety, víkendovky, semináře apod. Telefon:
607 934 136, e-mail: kurzyhps@seznam.cz
● RS KOUPELNY – PROCHÁZKA. Kompletní
rekonstrukce bytových jader–koupelen, návr-
hy interiérů, plovoucí podlahy, sádrokartony.
Tel.: 603 206 803, www.rskoupelny.com

● 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.
● * 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.
● AKCE SLEVA 10 % DO 30. 9. 2009. Prodej
samostatných garážových stání do OV v no -
vostavbě v ul. Tatarkova čp. 722 u m. Háje.
Původní cena 269 000 Kč. V na bídce posled-
ních 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.
● KOUPÍME  BYT 3+KK/L,  PŘÍP. 3+1/L. Zá-
jem máme pouze o Jižní Město. Vlastnictví
může být družstevní i osobní. Ne v přízemí. Fi-
nancování  zajištěno. Tel.: 607 896 762.
● DLOUHODOBĚ PRONAJMU ZA ÚDRŽBU
chatu u Kamenného Přívozu – primitivní ro-
mantika. Tel.: 272 933 576, 777 877 091.
● 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. 
● PRODÁM BYT 3+1/L na Jižním Městě-Háje.
Tel.: 737 335 571.
● PRODÁME ½ GARÁŽE V OSOBNÍM vlast-
nictví (dvojgaráž), Radimovická Vl., telefon:
736 648 357.

● HLEDÁM VITÁLNÍ DŮCHODKYNI/CE (pří-
padně studentku) na hlídání ročního chlapečka
1–4x týdně. Pouze okolí Kateřinek. Požaduji
spolehlivost a čistotu. Ostatní na domluvě.
Tel.: 603 238 056.
● KURZY AJ PRO MAMINKY S HLÍDÁNÍM
DĚTÍ V MC PRAMÍNEK – úrovně fale&scaronní
začátečníci, mírně pokročilí; každý čtvrtek do-
poledne; cena 2900 Kč na semestr za os. Ví-
ce na www.mcpraminek.estranky.cz nebo tel.:
733 363 404.

NABÍZÍME MÍSTA PRO PARKOVÁNÍ
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

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

Tel.: Jiří Cinko – 602 391 477.

SOUKROMÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA ALVIN
ing. J. Vostatková
Malenická 1784, Praha 4, tel./fax: 271 914 083, mob.: 604 201 008

Specialista Jižního Města na efektivní vý-
ukové metody ve firmách, pro jednotliv-
ce, pro malé skupinky, pro dospělé i pro
děti v AJ,NJ,FJ,RJ,ŠJ a ČJ pro cizince.

e-mail: info@jazykovaskola-alvin.cz                    www.jazykovaskola-alvin.cz

✔ Zkušenosti 
✔ Serióznost 
✔ Odbornost 
✔ Vysoká profesionalita

NABÍZÍME VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ

KREACE, s. r. o.
Jihlavská 70, Praha 4 

tel.: 261 263 137
fax: 261 263 138
kreace@kreace.cz
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Nejmladší jihoměstské házenkářky z klubu
HC Háje Praha vstupují do nové sezony
s přáním navázat na velmi úspěšnou loňskou
sezonu. V minulém ročníku se zúčastnily na-
še „MINI“ celkem 11 velkých turnajů. Ze 6
z nich přivezly pohár pro vítěze a pouze
v jednom případě nezískaly medaile. 

Základem všeho úspěchu je radost, se
kterou hráčky chodí na tréninky, na kterých si
kromě trénování užijí i prima partu a spoustu
legrace. 

Pokud nechceš jen tak sedět doma
u počítače či televize a máš ráda pohyb, tak
se přijď mezi nás podívat. Najdeš nás na Há-
jích – ulice K jezeru, naše hřiště je vedle fot-
balového hřiště FC Háje, u zastávky Jižní
Město (konečná autobusů 165, 170, 212,
213). Do přípravky přijímáme dívky ročníků
1999 a mladší. Na hřišti jsme v úterý
(17.30–19.00), čtvrtek (16.00–17.30) a pá -
tek (17.00–19.30). Info na www.hchaje.cz

Michaela Gavláková, HC Háje JM Praha

Curlingová hala na Roztylech totiž přivítá
mistrovství Evropy smíšených družstev. Do-
mácí tým bude obhajovat druhé místo
z loňského šampionátu! První zápasy mist-
rovství Evropy začnou odpoledne v sobotu
26. října, celá akce vyvrcholí v sobotu 3. říj-

na, kdy jsou na programu semifinále a finále.
Český tým se ve skupině utká se Skotskem,
Maďarskem, Běloruskem, Francií, Holand-
skem, Finskem a Estonskem. Nejlepší celek
z každé ze tří skupin postoupí přímo do se-
mifinále ME, druhý tým nastoupí do tiebrea-

ku, ze kterého si může vybojo-
vat poslední místo ve finálové
čtyřce. Největšími favority na ví-
tězství jsou obhájci titulu
z Německa (skip. Rainer
Schöpp), vítězové ME z roku
2006 ze Skotska (skip Tom
Brewster) a zkušený švýcarský
tým vedený Danielem Lüthim.
Mezi tradičně silné mixové týmy
patří národní družstva Ruska,
Itálie či Dánska. Český tým bude
hrát ve složení: Jakub Bareš,
Lenka Kitzbergerová, Jindřich
Kitzberger, Michaela Nádhero-
vá, Jiří Snítil a Lenka Kučerová. 
Info: www.emcc2009.curling.cz

Unikátní akce se uskuteční na Roztylech Přijďte do pohádky
Již po osmnácté se můžete vydat „Z Dubče
do Dubče“ v sobotu 26. září. Tradiční akci po-
řádá turistický oddíl Jestřábi. I letos pro vás
připravil vedle řady pěších tras (10–50 km)
a dvou cyklotras (cca 40 a 70 km), směřujících
tentokrát do Klánovic-
kých lesů a do okolí
Úval, i krátkou trasu
pro děti plnou her, sou-
těží a pohádkových po-
staviček. Start je v klu -
bovně oddílu Jestřábi
v Dubči (ul. Bezprašná)
od 7.30 do 10 hodin
pro pěší trasy a cyklotrasy, respektive od 9 do
12 hodin pro „pohádkovou“ trasu. Odměnou
vám bude vedle příjemně stráveného podzim-
ního dne také účastnický glejt a pamětní razít-
ka. Info na: zdubcedodubce.unas.cz či na te-
lefonu 777 063 340 (J. Moravec).

Florbalový klub Tigers SJM, hrající pod hlavič-
kou Sportovní Jižní Město, o. p. s., je nejús-
pěšnějším ženským florbalovým týmem uply-
nulých tří let a nyní reprezentuje Prahu 11.

Soustředíme se na všestranný i speciální
sportovní rozvoj vašich dětí. Můžou u nás
hrát začátečnice i hráčky, které již mají
s florbalem zkušenosti.

Kategorie: přípravka (2002 a mladší), žá-
kyně (1996 a mladší), dorostenky
(1993–1995).

Elitní tým juniorek – hráčky, které již chtě-
jí brát sport vážně!

Všem našim hráčkám nabízíme výborné
tréninkové podmínky, kvalifikované trenéry,
individuální přístup, letní soustředění, ligové
soutěže ČFbU, turnaje, společné akce
s nejlepšími českými florbalistkami.

Kontakt: www.tigers-praha.cz nebo pří-
mo na hlavní trenérku Karolínu Šakalíko-
vou, telefon: 608 508 967, e-mail: ka-
rol.satalikova@tigers-praha.cz

Klub zaměřený zejména na dívčí florbal

Chcete hrát jako Orlowski?
Oddíl stolního tenisu pořádající pravidelné tré-
ninky v herně v Mikulově ulici č. 1583 se při-
pravuje na novou, minimálně stejně úspěšnou
sezonu jako tu loňskou. Oddílových tréninků
se zúčastňovalo až 50 dětí z Jižního Města
a již nyní se klub těší na nové členy (ročníky
1998 a mladší), které začal nabírat od 1. září
každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.  Zá-
jemci mohou příjít v uvedených časech přímo
do herny či kontaktovat šéftrenéra klubu pa-
na Vožického (mobil 732 599 993).

Úspěchy jsme zaznamenali hlavně na pře-
borech Prahy, z kterých jsme si přivezli 12 me-
dailí včetně 2 zlatých. Věříme, že současným
i budoucím členům se bude atmosféra oddílu
líbit a najdou si zde své kamarády. Přijďte nás
navštívit a zahrát si jeden ze sportů, v kterých
jsme tradičně dobří. 

Cykloturistický oddíl UFO pořádá nábor no-
vých členů. Hledáme chlapce a dívky ze 2. až
7. tříd ZŠ, kteří rádi jezdí na
kole a na výlety do přírody.
Na Jižním Městě působíme
již déle než 13 let. 

Scházíme se každou
středu od 16.30 hod., do
konce října vyrážíme na ko-
lech po okolí JM, v zimě pak
chodíme sportovat do těloc-
vičny nebo do oddílové klu-

bovny, kde hrajeme různé hry. Každý měsíc
pořádáme jeden víkendový výlet ať už na ko-

le, pěší výlet nebo třeba vo-
dácký sjezd řeky. V srpnu
jezdíme na letní tábor pod
stany.

Více informací o našem
oddíle se dozvíte na tel.:
602 767 305.

Jiří Kukačka 
(Cykloturistický oddíl UFO)
www.oddilufo.estranky.cz

Máš horské kolo? Zajezdi si s námi

Máme 20 let tradici
Náš klub působí již téměř dvacet let na území
Jižního Města. Věnuje se převážně cvičením
dětí v oddílu karate. Trénujeme
dvakrát týdně v ZŠ Ke Kateřin-
kám, a to v úterý a ve čtvrtek od
17 do 20 hodin.  Do tohoto oddí-
lu přijímáme nové členy v 16.45
hod. před tréninkem. Děti se prá-
vě vrátily ze soustředění, které
pořádáme každoročně v Častobo -
ři u Sedlčan. 

Milan Klukáček, předseda a šéftrenér
klubu, mob: 603 966 136,

www.sportklubk3.wz.cz

FOTO: ARCHIV ODDÍLU

FOTO: ARCHIV CURLING KLUBU

Kdo sportuje nezlobí. Pojď s námi hrát házenou

FOTO: ARCHIV ODDÍLU
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SALON
Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech 
poháněných elektromotory

■ DREAM HEALTHER
TRAINING

■ CROSSOVÝ TRENAŽER

■ KYSLÍKOVÁ TERAPIE

■ ROLLETIC MASSAGE

www.sirena.cz, 
salon@sirena.cz

Otevřeno: Po–Pá
7.30–21.30 hodin

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Najdete nás:

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

Háje
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