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ZASE O TROCHU VÍC…..
Nejen z průzkumů a anket, ale také
z rozhovorů s mnohými z Vás a z ohlasů, kte-
ré nám posíláte do naší redakce časopisu Klíč,
vyplývá, že většina obyvatel naší městské čás-
ti čerpá informace o Jižním Městě právě
z tohoto periodika. Velice nás to těší, ale také
zavazuje k tomu, abychom obsahově i for mál -
ně náš časopis neustále vylepšovali a přinášeli
Vám co nejširší spektrum informací z dění „na
jedenáctce“ i o práci našeho úřadu. 

Zvyšuje se i zájem o prezentaci akcí a aktivit
v Klíči ze strany škol a školek, sportovních klu-
bů či neziskových organizací. Přibývá kulturních
akcí, ale také aktivit pro seniory nebo rodiny
s malými dětmi. Rádi bychom Vám předávali ví-
ce informací o bez pečnosti na Jižním Městě,
o zdravot nictví, sociálních službách, ekologii
nebo tolik diskutovaném územním plánování
…, to nám ale, bohužel, současný rozsah ča-
sopisu neumožňuje. Rozhodli jsme se tedy na-
výšit počet stran našeho čtrnáctideníku. Od
ledna 2010 budeme přinášet nejnovější infor-
mace z naší městské části na třiceti dvou stra-
nách. Rádi bychom do sestavování obsahu za-
pojili také Vás – občany Jižního Města. Chybí
Vám v Klíči nějaké informace? Chtěli byste na-
příklad některou ze stránek věnovat dětem, te-
enagerům, seniorům? Chtěli byste více křížo-
vek, sudoku, kvízů? Chcete nám posílat svoje
recepty, fotografie nebo články? Zajímaly by
Vás výsledky a „tabulky“ našich sportovních
klubů? Přečetli byste si rádi více rozhovorů se
zajímavými osobnostmi? Svoje nápady a při -
pomínky nám můžete posílat až do konce listo-
padu na e-mailovou adresu redakce Klíče
klic@praha11.cz nebo poštou na adresu Re-
dakce časopisu Klíč, Ocelíkova 672/1, 149 41
Praha 4. Za Vaše náměty předem děkujeme.
Věřím, že se nám podaří připravit takový časo-
pis, ve kterém si každý z Vás najde „své téma“,
časopis, kde toho od led-
na bude pro každého „za-
se o trochu víc“…
Váš Dalibor Mlejnský,
starosta 

Slovo 
starosty

PRAHA ZAPLATÍ ZA ÚKLID CHODNÍKŮ 
MILIONY KORUN NAVÍC
Snahou hlavního města je dlouhodobě zvyšo-
vat úroveň čistoty v hlavním městě Praze.
V letošním roce se město rozhodlo řešit celou
situaci komplexně, a proto v rámci Projektu
čisté a zelené Prahy se do celého řešení zapo-
jily i městské organizace a došlo k navýšení roz-
počtu o 250 mil. Kč. Situaci ale výrazně zkom-

plikovala novela zákona o pozemních komuni-
kacích. Praha, stejně jako další obce, nemá
v trvající krizi dostatek prostředků, aby zajisti-
la údržbu chodníků v plném rozsahu. Proto se
pokusí zmírnit negativní dopady novely zákona
o pozemních komunikacích úpravou vyhlášky
39/1997 Sb. Také znovu umožní posyp chod-
níků inertním materiálem do velikosti zrn 8 mm.
Posyp chodníků solí bude i nadále zakázán. 

„Dlouhodobé záměry města novela záko-
na o pozemních komunikacích velmi zkompli-
kovala. Místo toho, aby podpořila zapojení
občanů do péče o město tak, jak je to obvy-
klé v jiných zemích Evropy, vkládá na bedra
vlastníků komunikací novou odpovědnost
a v době finanční krize zatěžuje naprosto ne-

úměrným způsobem rozpočty měst. Kom-
plexní údržba komunikací před platností nove-
ly zákona o pozemních komunikacích stála
hlavní město Prahu ročně kolem jedné miliar-
dy korun. V případě, že by se hlavní město
Praha rozhodlo zajistit schůdnost na všech
chodnících ve svém vlastnictví, muselo by vy-
naložit navíc ročně částku blížící se dvěma mi-
liardám korun,“ řekl primátor Pavel Bém.

Vzhledem k tomu, že finanční situace měs-
ta je v souvislosti s finanční krizí poznamená-
na propadem daňových příjmů o více než 
5 mld. Kč, nemůže si hlavní město dovolit vy-
naložit další finanční prostředky na úklid zby-
lých 550 ha chodníků.

Tiskový odbor Magistrátu hl. m. Prahy

Slovo 
z magistrátu

Novela tzv. chodníkového zákona mění
odpovědnost za zimní údržbu chodníků
OD STŘEDOVĚKU PLATILO, ŽE KAŽDÝ SI MÁ ZAMÉST PŘED VLASTNÍM PRAHEM. V NAŠEM
PRÁVNÍM ŘÁDU PLATÍ OBDOBNÝ PRINCIP UŽ OD ROKU 1838. V DUBNU TOHOTO ROKU
VŠAK NABYLA PLATNOST NOVELA ZÁKONA O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, KTERÁ ZCE-
LA MĚNÍ DOSAVADNÍ PRAXI PŘI ÚDRŽBĚ KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V ZIMNÍM OBDOBÍ.

Nová podoba tzv. chodníkového zákona při-
náší odpovědnost vlastníka chodníku, nikoli
tedy vlastníka přilehlé nemovitosti jako dopo-
sud, za škody či úrazy, které by vznikly kvůli
jejich neschůdnosti například při sněhové ka-
lamitě nebo náledí. Ve většině případů jsou
vlastníky komunikací obce, v naší městské
části je většina chodníků v majetku hl. m. Pra-
hy. Jen pro představu, v Praze je přibližně 
1 400 ha chodníků, z toho hlavní město vlast-
ní 1 050 ha. Změna odpovědnosti podle no-
vely zákona bude znamenat významné navý-
šení prostředků na údržbu komunikací. Proto
Rada hl. m. Prahy vydala nařízení upravující
vyhlášku č. 39/1997 Sb., aby zmírnila nega-
tivní finanční dopady novely tohoto zákona.
Nové nařízení také přináší rozdělení chodníků
do kategorií: o první kategorii se bude starat
město Praha, o druhou pak městské části. Do
třetí kategorie jsou zahrnuty chodníky, které
jsou méně využívané a údržba se na nich ne-
bude provádět – o které
konkrétně půjde, rozhod-
ne hl. m. Praha a jednot -
livé městské části.

Změna tzv. chodníko-
vého zákona i nové naří-
zení Rady hl. m. Prahy 
se dotýká samozřejmě
i Jižního Města. „Naše
městská část reagovala
na nové skutečnosti vy-
plývající z novely zákona
i nové vyhlášky a je na ně
připravena,“ řekla mís-
tostarostka Eva Štam-
pachová. „Máme zmapo-
vané všechny chodníky
i komunikace, které jsou
v našem vlastnictví,
i jejich vytíženost, máme
zajištěnu i firmu, která
bude údržbu provádět,“
dodala Štampachová.
V současné době je údrž-

ba zajišťována na základě smluv, které byly
uzavřeny před novelou zákona. V minulosti se
městská část prostřednictvím nasmlouva-
ných firem starala o více než 40 km chodníků,
nyní přibude dalších zhruba 25 km, o jejichž
údržbu se postará Jihoměstská majetková,
a. s., zřízená městskou částí. 

Od nového roku pak tato společnost pře-
vezme veškerou údržbu chodníků v majetku
městské části a rovněž se připravuje nový
rozpočet na údržbu komunikací, který by měl
být schválen letos v prosinci. Každoročně Pra-
ha 11 na zimní údržbu vydávala přibližně 
3,5 mil. Kč, výše zmiňované legislativní změny
si pak vyžádají v předběžných odhadech další
3 mil. Kč. „Městská část si je vědoma i dalšího
rozměru své odpovědnosti a je dostatečně
pojištěna pro případ nutnosti vyplatit odškod-
né při škodách nebo úrazech, ke kterým by do-
šlo na chodnících v jejím majetku,“ upřesnila
místostarostka Štampachová. red

ILUSTRAČNÍ FOTO DANIEL POTOCKÝ

KL_17_2009:Sestava 1  10/12/09  10:58 AM  Stránka 3



KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

4 www.praha11.cz

TRÁVA V PLAMENECH. 
Požár, který zachvátil 23. září travnatou plochu 
u Divíšovské ulice, se podařilo dvěma družstvům chodovských 
hasičů lokalizovat dřív, než se oheň stačil nebezpečně rozšířit. Přesto
byla plocha po dohašovacích pracích  velká 300 x 200 metrů. 

KOUZELNÝ LES. I v letošním roce se příznivci
pohádek sešli v Milíčovském lese, který prv-

ní říjnovou sobotu ožil pohádkovými posta-
vami. Akci stejně jako v minulých letech
pořádalo OS Tarrouca s podporou MČ
Praha 11. Díky krásnému podzimnímu

počasí si přes 300 dětí s rodiči užilo
hezký pohádkový den.

SETKÁNÍ NA ROZTYLECH. Městská 
část na konci září uspořádala u stanice metra Roztyly setkání
s občany, které bylo věnováno budoucí podobě oblasti Velkých Roztyl.
S občany na toto téma diskutovali mimo jiných i starosta D. Mlejnský,
architekt P. Bílek a zástupci magistrátu a Úřadu MČ Praha 11.

FOTOKLUB. 
Nenechte si ujít ná-
vštěvu unikátní vý-
stavy o historii klu-
bu, který existuje 
nepřetržitě od roku
1889 a který dnes
nese rozšířené jmé-
no První český klub
fotografů amatérů 
– Nekázanka, o. s.
Výstavu slavnost-
ně zahájil zástupce
starosty Milan Če-
sal spolu s organi -
zá torem výstavy
v Národním archi-
vu na Jižním Měs-
tě. Potrvá do 
31. ledna 2010.

KNÍŽKY VEDOU. Děti z Jažlovické mateřské školky často tráví čas
v Opatovské knihovně, kde se díky zajímavému výukovému programu
setkávají s velkým množstvím pěkných publikací. V dnešní 
počítačové době je radost vidět, že knížkám 
není odzvoněno.   

ASFALTOVÁ PLOCHA. Mezi Jažlovickou a Bohúňovou ulicí vznik-
ne víceúčelové hřiště s umělou trávou s plochou pro volejbal, te-

nis a házenou. Přibude relaxační část se stoly pro stolní tenis
a posilovna. Hřiště bude oploceno a ve směru k bytovým do-

mům opatřeno protihlukovou stěnou. Hotovo by 
mělo být do konce listopadu.
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26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11
dne 15. 9. 2009 mj.:
VZALO NA VĚDOMÍ:
● Zprávu o hospodaření MČ Praha 11 za 1. po -
loletí 2009.
● Návrhy na čestná občanství a Ceny Prahy
11 dle zásad pro udělování čestných občan-
ství a Cen MČ Praha 11 a předložené návr-
hy schválilo.  
SCHVÁLILO:
● Rozpočtové opatření č. 73/09 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 o in ves -
tiční dotaci ve výši 3 500 tis. Kč v příjmech
ve třídě investiční přijaté transfery v průběhu
roku z rozpočtu HMP na vybudování fotba-
lového hřiště s umělým povrchem u ZŠ Mi-
kulova 1594.
● Rozpočtové opatření č. 92/09 – úpravy roz-
počtu na rok 2009 ve výši 3 581 tis. Kč v sou -
vislosti s výtěžkem z koncertu Madonny, a to
zvýšení v daňových příjmech v cel ko vé výši 
3 581 tis. Kč na položce místní poplat ky; zvý-

šení v běžných výdajích oddílu vzdělávání
a školské služby – mimořádný pří spěvek na
vybavení MŠ v celkové výši 2 823,5 tis. Kč.
● Rozpočtové opatření č.101/09 – přesun
fin. prostředků ve výdajích rozpočtu MČ Pra-
ha 11 na rok 2009 ve výši 2 100 tis. Kč na vy-
budování kamerového systému v ZŠ Ke Ka-
teřinkám 1400.
● Poskytnutí věcného daru Městské policii
hl. m. Prahy – dva kusy defibrilátorů.
● Založení obecně prospěšné společnosti
s názvem „Společný azylový dům MČ Praha 5
a Praha 11, o. p. s., s majetkovým vkladem MČ
Praha 11 ve výši 500 tis. Kč a majet ko vým
vkladem MČ Praha 5 ve výši 500 tis. Kč dle zá-
kona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. 

Rada MČ Praha 11 dne 19. 8. 2009 na své
22. schůzi mj.:
POVĚŘILA:
● Starostu Dalibora Mlejnského k tomu, aby
schválil oznámení o veřejné zakázce „Rekon-

strukce a nástavba výměníkové stanice na
horohalu se zázemím“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona a schválil zadá-
vací dokumentaci veřejné zakázky a jme no -
vala komisi pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení.
VZALA NA VĚDOMÍ:
● Protokol o otevírání obálek a zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek u veřejné
zakázky „Novostavba sportovní haly v areálu
ZŠ Květnového vítězství 1554“ a schválila
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče MYSTAV, spol. s r. o.

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

Od pondělí 21. září 2009 působí Finanční
úřad pro Prahu – Jižní Město v novém sídle.
Aktuální adresa je Opatovská 964//18, Pra-
ha 4, 149 02, u konečné stanice metra C Háje. 

Úřední hodiny finančního úřadu jsou stano-
veny následovně:
Podatelna:
pondělí 7.30–17.00
úterý 7.30–16.00
středa 7.30–17.00
čtvrtek 7.30–16.00
pátek 7.30–14.00

Úřední hodiny finančního úřadu: 
Pokladna FÚ:

pondělí 8.30–11.30 12.30–16.00 
úterý 8.30–11.30 12.30–15.00
středa 8.30–11.30 12.30–16.00
čtvrtek 8.30–11.30 12.30–15.00
pátek zavřeno

Své daňové záležitosti mohou občané vyří-
dit na finančním úřadu v úředních dnech: 
pondělí  a středa, v době od 7.30 do 17.00
hodin.

Spojení na Finanční úřad pro Prahu – Jižní
Město: 
telefon: 225 289 111
fax: 225 289 398 
e-mail: podatelna@pjm.pm.ds.mfcr.cz.

Finanční úřad pro Jižní Město v novém

Centra, a. s. – aktuální telefonní čísla!
Vedoucí střediska: Dušan Svoboda  267 900 033
Administrativa: Taťána Traxlová: 267 900 030
Předpis nájmu: Alena Luláková: 267 900 031, 

Hana Benešová: 267 900 032

Technici nebyt: Marie Prokešová: 267 900 034, 
Michal Petrbok: 267 900 035

Technici byt: Marie Hušková: 267 900 036, 
Karel Racek: 267 900 037

Fax: 267 900 040

V posledních dvou letech vzrostl počet bytů vrá-
cených hlavnímu městu Praze. V roce 2008
ukončilo nájemní smlouvu 371 lidí, do poloviny
září letošního roku pak dalších téměř tři sta.
Jedná se o důsledek zvýšené kontroly oprávně-
nosti užívání bytů. Hlavní město provedlo roz-
sáhlou kontrolu užívání bytového fondu, prů-
běžně dochází ke kontrolám detektivem. „Byty
byly ve většině případů vráceny dobrovolně.
Kontrolami se nám daří eliminovat zneužívání
našeho bytového fondu a lidé zřejmě zjišťují, že
se jim tak různé podvůdky už nevyplácí. Daří se
nám tím získávat byty pro sociálně slabé
a potřebné profese, pro které jsou určeny,“ po-
pisuje radní pro bytovou oblast Janeček. Svou
roli při uvolňování bytů sehrává i pokračující de-
regulace nájemného a ekono mická krize.

Za poslední dva roky město schválilo pro-
nájem 168 bytů seniorům, kteří mají problé-
my s deregulací nájemného. „V současné do-
bě připravujeme návrh pronájmu bytů pro dal-
ší seniory, kteří se ocitli v tíživé situaci. Počí-
táme, že ještě do konce roku nám budou vrá-
ceny další byty. Odhadujeme, že jejich počet
se přiblíží loňskému roku nebo ho dokonce
přesáhne,“ podotkl radní Janeček.

Zvýšené kontroly zavedl magistrát koncem
roku 2007, kdy prověřil přibližně jednu pětinu
městského bytového fondu – 2 244 bytů. Zá-
važná porušení nájemní smlouvy byla zjištěna
ve 237 případech. „Největší nesrovnalosti se
tehdy ukázaly u po ru šení povinností spočívají-
cích v neo práv něném užívání bytu, přenechá-
ní bytu bez souhlasu pro najímatele a beze -

smluv ního užívání bytu, 
dále pak vlastnictví ji-
ných nemovitostí ná-
jemníkem,“ vysvětluje
radní Janeček. V přípa -
dech, kdy bylo zjištěno,
že nájemcům svědčí kro -
mě práva nájmu k by tu
hlavního města Prahy i vlastnické, případně
spoluvlastnické právo k nemovitosti určené 
k trvalému bydlení, jsou nájemní smlouvy vy-
povídány. V ostatních případech dochází k vy-
klizení a předání bytů, případně probíhají
soudní řízení. „Do budoucna plánujeme prově-
ření další části bytového fondu, aby naše by-
ty sloužily svému účelu, tedy pro Pražany,
kteří se dostali nezaviněně do složité životní
situace a potřebují naši pomoc,“ dodal Jane-
ček. Miroslav Šmíd, MHMP

Kontroly bytů se magistrátu vyplácí

Moderní tvář nového 
finančního úřadu. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

KL_17_2009:Sestava 1  10/12/09  10:58 AM  Stránka 5



ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

6 www.praha11.cz

ANKETA
Co očekáváte od pronájmu poliklinik
Šustova a Opatovská společnosti Medi-
fin, s. r. o.?

Nejprve je potřebné zdůraznit, že změnou
nájemce a provozovatele poliklinik nedo-
chází k žádnému omezení stávající zdravot-
ní péče, ať už poskytované vlastními za-
městnanci,  či soukromými subjekty v pro -
nájmu.

Nejvíce očekávaným krokem od nového
nájemce a správce poliklinik je jistě realiza-
ce záměru rekonstrukce polikliniky Opatov-
ská, která již více let neodpovídá požadav-
kům na provoz moderního zdravotnického
zařízení. Za stávajícího stavu je sice polikli-
nika provozuschopná, v konkurenci dalších
poskytovatelů zdravotní péče však i přes
kvalitu vlastních  lékařů svým prostředím
výrazně ztrácí. 

Vzhledem k tomu, že společnost Medi-
fin, s. r. o., je firma, která již více let úspěš-
ně provozuje a rozvíjí tři polikliniky v Praze
a má velmi dobré finanční zázemí, očeká-
vám kromě investic stavebních i investice
do přístrojového vybavení a diagnostické
techniky. Otevírá se zde možnost elektro-
nického propojení jednotlivých pracovišť
poliklinik a tím i zefektivnění provozovaných
činností. Neopomenutelnou výhodou větší
společnosti  by mělo být  i řešení zástupů
při nemocech či dovolených lékařů tak, aby
nedocházelo k omezování poskytované
zdravotní péče, lepší možnosti vzájemných
konzultací a využití zkušeností ostatních
kolegů. 

Při garanci zachování nájemních vztahů
pro lékařské obory a platů stávajících za-
městnanců očekávám, že  tento krok bude
přínosem pro rozvoj zdravotnictví v Praze 11,
který pocítí v prvé řadě pacienti a návštěv -
níci obou těchto poliklinik. 

Ing. Josef Hulík,
ředitel

Sdružené zdravotnické zařízení
Jižní Město II

Stěžejním programem by měla být kom-
plexní rekonstrukce zchátralé „komunistic-
ké“ polikliniky v Opatovské ulici v moderní
zdravotnické zařízení vybavené veškerou
standardní moderní zdravotnickou techni-
kou. Kromě změn technického charakteru
považuji za neméně důležité pokračovat
v zefektivnění práce zdravotnického perso-
nálu (lékařů a zejména sester) s důrazem na
maximální pružnost v poskytování zdravot-
ní péče, zavedení elektronického objednací-
ho systému pacientů k minimalizaci čekání
na vyšetření. 

Ordinační dobu lékařů upravit dle potřeb
pacientů přesunutím i do pozdních odpo-
ledních, případně večerních hodin. Zkrátka
dynamičnost musí být základním krédem.

MUDr. Martin Pruner,
internista 

Ve čtvrtek 1. října 2009 byly polikliniky Šusto-
va a Opatovská předány do dlouhodobého
pronájmu společnosti Medifin, s. r. o., která 
ve všech bodech splnila
přísná kritéria městské
části Praha 11 a stala se
vítězem výběrového říze-
ní. Společnost Medifin, s. r. o., bude obě polikli-
niky provozovat po dobu 25 let s půlroční zku-
šební lhůtou, která vyprší s posledním břez -
novým dnem roku 2010. Nový nájemce vý-
znamných zdravotnických zařízení v Praze 11

se zavázal dále zkvalitňovat, rozšiřovat a kon -
centrovat zdravotní péči pro občany Jižního
Města. Medifin, s. r. o., rovněž přijal závazek

dalšího rozvoje poliklinik
Opatovská a Šus tova
včetně specifikace rozsa-
hu investic a časo vého

harmonogramu realizace. Jen v případě poli-
kliniky Opatovská to bude znamenat, že spo-
lečnost Medifin, s. r. o., zajistí kompletní re-
konstrukci objektu v řádu desítek milio-
nů korun. Milan Vodička

Polikliniky Šustova a Opatovská
provozuje od října společnost Medifin

Zkvalitňování zdravotnické
péče v oblasti Jižního Měs-
ta patří k aktuálním téma-
tům. Od začátku října le-
tošního roku začíná nová
etapa pro polikliniky Šusto-
va a Opatovská, které mají
nového nájemce. Na zákla-
dě výsledků výběrového ří-
zení se jím stala profesio-

nální zdravotnická společnost Medifin. 
Jednatele společnosti Medifin MUDr. Da -

niela Jedličku jsme v této souvislosti požáda-
li o krátký rozhovor na téma dalšího rozvoje
zdravotnictví na Jižním Městě.

Můžete nám ve stručnosti představit spo-
lečnost Medifin?

Realizujeme zdravotnické projekty již od
roku 2000 a nyní provozujeme zdravotnická
zařízení v několika pražských městských čás-
tech. Jde například o polikliniku Smíchov, poli-
kliniku Malešice nebo Centrum zdraví Smíchov
v ulici Kartouzská, které nyní prochází rozsáh-
lou rekonstrukcí. I když jsme se v těchto zdra-
votnických zařízeních zpočátku setkávali
s určitým pesimismem, troufám si tvrdit, že
dnes jsou lékaři, ale především pacienti spo-
kojeni. Naším cílem je v co nejkratším čase po-
skytovat vysoké standardy zdravotní péče
i všem občanům městské části Praha 11. 

Proč jste se přihlásili do výběrového řízení
na pronájem poliklinik Šustova
a Opatovská?

Našim záměrem je postupně vybudovat
síť zdravotnických zařízení, která pacientům
zajistí rychle dostupnou a kvalitní zdravotnic-
kou péči. Jižní Město vnímáme jako lokalitu,
která si zaslouží rozšíření a zkvalitnění zdra-
votnické péče. To je také hlavní důvod, proč
jsme se do výběrového řízení přihlásili. Musím
přiznat, že s tak tvrdými podmínkami výběro-
vého řízení, které zástupci městské části klad-
li na zájemce, jsem se ještě nesetkal. 

Jaké byly vaše první kroky jako nového
nájemce poliklinik?

Především jsme se obrátili na lékaře
a zaměstnance obou poliklinik. Na začátku zá-
ří jsme upořádali společně s radnicí setkání prá-

vě s lékaři, kde jsme měli možnost představit
naše zkušenosti ve zdravotnictví a také pre-
zentovat plány společnosti Medifin, které po-
vedou ke zkvalitnění zdravotních služeb na Již-
ním Městě včetně tolik očekávané rekonstruk-
ce polikliniky Opatovská. Následně jsme při-
stoupili k uzavírání nových smluv s nájemci
a zaměstnanci, a to za podmínek, které obsa-
hují dosavadní smlouvy. Včasné a úplné infor-
mování lékařů i pacientů zůstává naší prioritou.

Zmínil jste rekonstrukci polikliniky Opa-
tovská, kdy ji zahájíte?

Půjde o poměrně náročnou a finančně ná-
kladnou akci, kterou bude plně financovat Me-
difin. V této chvíli shromažďujeme podklady
pro stavební řízení a projektovou dokumenta-
ci a předpokládáme zahájení rekonstrukčních
prací během léta příštího roku. Rádi bychom
rekonstrukci provedli za provozu polikliniky
v několika etapách a v co nejkratším čase. Ur-
čitým omezením se vzhledem k rozsahu re-
konstrukce nevyhneme. Věřím, že opravená
budova vytvoří příjemné prostředí pro pacien-
ty i lékaře a umožní nám dále rozšířit oblast
poskytované péče o další lékařské obory
a zdravotní službu pohotovostní.

Můžete nám prozradit, jak konkrétně chce-
te dále rozvíjet zdravotní péči na Jižním
Městě?

Výčet našich konkrétních představ by byl
velmi obsáhlý. Kromě již zmíněné rekonstruk-
ce polikliniky Opatovská v řádu desítek milio-
nů korun bych rád zmínil nákup moderních
zdravotnických přístrojů a vybavení, rozšíření
lékařských oborů poskytovaných na Jižním
Městě nebo koncentraci navazujících vyšetře-
ní do jednoho objektu, aby pacienti nemuseli
vyšetření absolvovat v různých zdravotnic-
kých zařízeních.

Co byste závěrem vzkázal pacientům na
Jižním Městě?

Našim cílem je komplexní zajištění vysoké
úrovně zdravotní péče a maximálního komfor-
tu pro naše pacienty i zdravotnický personál.
To, že je to cíl reálný i pro všechny občany
městské části Praha 11, mohou potvrdit paci-
enti ve všech našich zdravotnických zařízeních. 

Děkuji za rozhovor. Milan Vodička

Daniel Jedlička: Zajistíme komfort 
pro pacienty i zdravotníky
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ENVIRONMENTÁLNÍ BABIČKA.
Moje babička byla úžasná žena. Narodila se
na malé vesnici, do školy chodila jen v zimě,
a to ještě tehdy, když na ní vyšly boty
a nenapadlo moc sněhu. Od jara do podzimu
pracovala na poli, do roku 1949 rodinném.
V souvislosti s hospodářstvím velmi dobře vě-
děla co, kdy, kde, jak a proč. Věděla to od
svých rodičů. Tyhle zkušenosti si přinesla i do
Prahy, kam se jako mladá provdala, ale i tady
měla vždycky nějakou zahrádku. Nemohla by
bez ní žít. Její zahrádky byly dokonalé. Doká-
zala na nich využít každý čtvereční centimetr
a nikdy z ní nic nevyhodila. Veškerý „odpad“
se vracel zpět skrze králíkárnu, kurník nebo
kompost. Byl to ověřený princip kruhu.

V její domácnosti to vypadalo podobně.
Většina skleněných obalů byla vratná, sáčky
od mouky vyklepala a používala dál, stejně
tak po vypláchnutí pytlíky od mléka. Zbylé pe-
čivo sušila králíkům, skořápky od vajec slepi-
cím, většina dalšího odpadu skončila zase
v kompostu na její milované zahrádce, papír
a kov ve sběru. I tohle všechno jí naučili rodi-
če a je zase jejich rodiče. Byl to logický přiro-
zený vývoj, který nebylo třeba pojmenovávat
a už vůbec ne institucionalizovat. 

Dnes do tohoto ověřeného procesu vstou-
pili environmentalisté se svými snahami a teo -
riemi regulovat a vysvětlovat proces, který si
po tisíciletí postupně a bez vnějších zásahů na-
lézal svou vlastní logickou cestu. Stále častěji
mě napadá, že jejich snahy nejsou cílem, ale
prostředkem vedoucím k dalším regulacím, kte-
ré už tolik environmentální nebudou…

I já dnes hospodařím na malé zahrádce
a zjišťuji, že spousta babiččiných zkušeností
se dá použít i dnes. Díky babi. Jan Meixner

Sloupek 
zástupce starosty

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč
na území Prahy 11 má na starost Česká
pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 19. října ne-
dostali do schránek, nebo byl pohozen na
zemi, napište nám do redakce na e-mail:
klic@praha11.cz a uveďte ulici a číslo popis-
né. Volejte bezplatnou linku 800 104 300.

Rekonstrukce polikliniky Opatovská, která by
měla odstartovat za nepřerušeného provozu
v létě příštího roku, je mezi lékaři tohoto
zdravotnického zařízení vnímána pozitivně.
To je jeden z hlavních závěrů srpnového prů-
zkumu společnosti STEM/MARK. Prakticky
tři čtvrtiny respondentů vyjádřily souhlas
s tvrzením, že objekt polikliniky Opatovská je
pro zdravotnické účely v současném stavu
nevyhovující. 

Jako hlavní důvody k rekonstrukci objektu
polikliniky lékaři uvedli: nedůstojné prostředí
pro lékaře i pacienty, nekomplexnost zdravot-
nických služeb, netěsnící okna, nevyhovující
rozvody a vybavení čekáren, nedostatečné
hygienické zázemí. Část lékařů, většinou ná-
jemci, by se ráda podílela také na architekto-
nickém řešení svých ordinací, a to především
formou konzultací.

Prakticky stoprocentní shodu měli respon-
denti v otázce nedostatečné parkovací kapa-
city, a to jak pro zdravotnický personál, tak
i pro pacienty.

Zkvalitnit zdravotní péči pro Pražany a zefek -
tivnit provozování zdravotnických zařízení
chce Magistrát hlavního města Prahy. Proto
společně s odborníky z nemocnic a zá chranné
služby připravuje nový generel pražského
zdravotnictví – se zaměřením v prvé řadě na
koncepční změny v kapacitě lůžkového fondu,
úhradovém systému, legislativě, či kompeten-
cích. „Úkolem nového modelu, který bude klí-
čový pro rozvoj lékařské péče v Praze, je vnést
zásadní zlepšení do organizace a fun gování
celého systému,“ uvádí radní Jiří Janeček. 

Proto Praha také nedávno rozhodla, že
pro Městskou polikliniku v Praze (dříve Stu-
dentský zdravotní ústav) odkoupí od státu za

83 milionů korun budovu ve Spálené ulici, kde
se nachází také dietní jídelna a lékařská poho-
tovost. Město chce modernizovat vybavení
ordinací a postupně rozšířit provozní dobu do
večerních hodin. 

„Pozitivně jsou v tomto směru hodnoceny
i aktivity v oblasti zdravotnictví některých měst-
ských částí, mezi nimi i Prahy 11. Zejména
vhod ný výběr strategického partnera, který
v dlouhodobém pronájmu na 25 let s půl roční
zkušební lhůtou bude od října zajišťovat provoz
obou poliklinik na Jižním Městě I. a II. (Opatov-
ská a Šustova), by se měl projevit ve vyšší kva-
litě a dostupnosti zdravotních služeb a také
v efektivnějším provozu těchto zařízení,“ kon-
kretizuje Janeček. Podle něj nový provozovatel,
společnost Medifin, který spravuje i polikliniky
na Smíchově a v Malešicích, by měl výraznou
měrou přispět k rozvoji zdravotnických zařízení
na Jižním Městě. 

Podle Janečka jsou kladně vnímány i plány
Prahy 11 na výstavbu Zubařského domu
v ulici V Benátkách. V současnosti ale v po -
předí stojí přípravy radnice na celkovou rekon-
strukci polikliniky Opatovská. „Cílem je výraz-
ně zlepšit a zpřístupnit poskytovanou zdra-
votní péči tak, aby na jednom místě bylo sou-
středěno co nejvíc lékařských pracovišť, které
jsou kvůli nevyhovujícím prostorám rozesety
po celé Praze 11,“ poodhaluje plány Janeček.

Miroslav Šmíd, MHMP

Průzkum: Lékaři vítají rekonstrukci
polikliniky Opatovská

Chceme efektivní a dostupný model
zdravotní péče v Praze

Objekt polikliniky Opatovská je pro
zdravotnické účely v současném stavu
nevyhovující

Zcela souhlasím 
Spíše souhlasím 
Spíše nesouhlasím 
Vůbec nesouhlasím 

63 %

11 %

21 %

5 %

Zástupce 
starosty Jan Meixner a jednatel firmy 
MEDIFIN MUDr. Daniel Jedlička podepsali
30. září smlouvu týkající se pronájmu polikli-
nik Opatovská a Šustova, která nabyla plat-
nost 1. října. FOTO DANA FOUČKOVÁ

V druhé polovině října odvysíláme:

■ Setkání k problematice Velkých Roztyl   
■ Slavnostní otevření minigolfového hřiště
■ Týden otevřených dveří v KC Zahrada
■ Exhibice ve stolním tenise
■ Léto končí, škola začíná v ZŠ Pošepného
■ Občané se ptají, starosta odpovídá
■ Řemeslné trhy u KCMT
■ Pohádkový Milíčovský les
■ Cross Cup – Stop drogy 2009
■ Mistrovství Evropy v curlingu mixů 2009
■ Mistrovství ČR v mod. gymnast. juniorek.

Televizní Aktuál ve vysílání
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Folklorní soubor Hájíček 16. srpna vystoupil
po boku světových hvězd na mezinárodním
hudebním festivalu Český Krumlov. Soubor,
složený převážně ze žáků ZUŠ Jižní Město
a pražské konzervatoře, není na mezinárod-
ním poli žádným nováčkem. V roce 2007 byl
u příležitosti 50. výročí založení Evropské

unie pozván velvy-
slankyní České re-
publiky na deseti-
denní turné po Spo-
jených arabských
emirátech. 

Publiku arabské
země představil vý-
znamné české auto-
ry Bedřicha Smeta-
nu a Anto ní na Dvo-
řáka. O rok později
vystoupil Hájíček
v Lichtenštejnském
paláci u příležitosti
setkání premiérů Vy-
šegrádské čtyřky.
Letos se představil
na 18. ročníku mezi-

národního hudebního festivalu Český Krum-
lov, který už se stal tradiční přehlídkou vý-
znamných světových interpretů. Na sedmi
různých pódiích se letos uskutečnilo 21 kon-
certů. Vystoupili například americká sopra-
nistka Renée Fleming, dirigent Metropolitní
opery v New Yorku John Keenan, z domácích

sopranistka Eva Urbanová nebo houslista Pa-
vel Šporcl. Hájíček pod uměleckým vedením Ji-
řího Janouška nechal tentokrát svůj orchest-
rální repertoár stranou a vystoupil s čistě folk-
lorním programem. Díky tomu viděla zaplně-
ná Pivovarská zahrada v Českém Krumlově
provedení tradičních lidových písní. Nadšený
potlesk návštěvníků festivalu sklidila brilantní
interpretace skladby cikánské melódie
v provedení houslové sólistky Markéty Ja-
nouškové. Festival Český Krumlov dal mladým
hudebníkům skvělou příležitost vystoupit na
velké mezinárodní akci a před stavit se spolu
s celebritami světové klasické hudby. Hájíček
obstál a oživil atmosféru letních českokrum-
lovských slavností. red

Hájíček má další úspěch z Krumlova

Cross Cup proti drogám
V úterý 29. září se uskutečnil běžecký závod
základních a středních škol Jižního Města
Cross Cup – stop drogy 2009. 

Závod již tradičně organizuje Základní ško-
la Campanus ve spolupráci s MČ Praha 11
a ZŠ Mikulova. Letošního jubilejního 15. roč-
níku se zúčastnily všechny základní školy Již-
ního Města a čtyři střední školy. red

Ocenili jsme nejlepší učitele
Městská část Praha 11 ocenila vybrané pracovníky mateřských
a základních škol. Akce se uskutečnila jako součást Dne školství 
17. září v KC Zahrada.

Ocenění učitelé dostali pamětní list spojený s čestným titulem Pe-
dagog Prahy 11, ostatní zaměstnanci obdrželi Děkovný dopis Prahy 11. 

Poděkování za náročnou práci ve školství patří odměněným pra-
covníkům školství i všem ostatním, kteří v našich školkách a školách
předávají dětem a žákům své znalosti, zkušenosti a vytváří příjem-
nou atmosféru.

Seznam vyznamenaných pracovníků školství:
MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ A. Drabíkové H. Majerová, L. Griesslová
MŠ Janouchova J. Veselá, Z. Pivoňková, E. Zimová

MŠ Jažlovická E. Zábrodská
MŠ Konstantinova D. Chalupová, L. Vavrochová
MŠ Křejpského J. Rousková
MŠ Markušova N. Síbková
MŠ Mírového hnutí A. Bendlová
MŠ Sulanského M. Havlová
MŠ Vejvanovského M. Dubová

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZŠ Campanus D. Holoubková, E. Maršálová
ZŠ Donovalská J. Obermajerová
ZŠ Chodov R. Kůsová, H. Miškovská
ZŠ Ke Kateřinkám I. Dudková, A. Nováková
ZŠ K Milíčovu L. Pittauer, A. Procházková
ZŠ Květnového vít. D. Růžičková, L. Beranová
ZŠ Mendelova J. Janušková, J. Benešová, A. Mikšová
ZŠ Mikulova J. Krieger red

Mendelka se otevře 
V sobotu 7. listopadu bude v ZŠ Mendelova
od 9 do 12 hodin den otevřených dveří. Uči-
telky při praví s dětmi pěkný program pro ro-
diče. Součástí bude i sportovní klání ve fotba-
lu a volej balu.

Těšíme se na rodiče, kteří zvažují, do jaké
školy bude jejich dítě v příštím školním roce
chodit. Mendelánci je provedou školou a zod -
poví všechny dotazy. Obvyklý den otevřených
dveří bude následovat ve středu 11. listopa-
du od 8 do 17 hodin. M. Thumsová, 

ředitelka ZŠ

Sólistka Hájíčku
Markéta Janouško-
vá. FOTO: ARCHIV SOUBORU

Slunečné podzimní 
počasí přilákalo spoustu diváků, kteří přišli
podpořit malé závodníky. FOTO: RONALD HILMAR FOTO: DANA FOUČKOVÁ

KL_17_2009:Sestava 1  10/12/09  10:58 AM  Stránka 8



ROZHOVOR

KLÍČ 17/2009 9

Kousek od Vltavy, v klidné části pražské čtyř-
ky, žije člověk, který miluje dobu monarchie,
sbírá úžasné historické pokrývky hlavy, dal ži-
vot mnoha oblíbeným postavičkám, Machovi
a Šebestové, Jonatánovi, a třeba Žofce. Ano
hádáte správně, je to Adolf Born, karikaturis-
ta,  malíř a velký sympaťák. V příjemném pro-
středí jeho pracovny jsem se dozvěděla co má
rád, kam se rád vrací, kdo byl jeho velký ka-
marád a kde tráví volný čas. 

Pane Borne, kdy jste si poprvé začal za-
hrávat s myšlenkou být malířem?

Asi ve 14 letech. Fascinovaly mě ilustrace
v knížkách a touha po ilustrování byla tak sil-
ná, že jsem si začal psát příběhy, které jsem
si i obrazově doprovázel, bylo to skvělé.

Máte je schované?
Bohužel se dostaly do propadliště dějin,

vůbec nevím, kam se ztratily.

Jste rodák z Českých Velenic, vracíte se
do míst svého dětství?

Málokdy, i když jih Čech mám moc rád. Ve
Velenicích jsem byl do 4 let a potom byl můj
život spojený výhradně s Prahou, jako pražák
se také cítím.

Řecko a Turecko, co vy na to?

Moje nejoblíbenější země, jak to víte?
Mám rád jejich kulturu, mentalitu a hlavně ku-
chyň a také krmzšarap, to mají v Turecku vý-
borné.

To je jazykolam?
Ne, to je turecky červené víno, bílé se řek-

ne bejazšarap.

Co řecké Korfu? Mám ráda  knížky Geral-
da Durella a vaše ilustrace v nich.

Korfu je znamenité místo, vracím se tam
často a vím přesně, kde Durell bydlel, čas sa-

mozřejmě všechno trochu posune, vývoj
a doba jdou dopředu, ale kouzlo z jeho knih
na Korfu pořád je.

Mezi vaše blízké přátele patřil
Miloš Macourek, se kterým jste
vytvořili nezapomenutelné duo
Mach a Šebestová. 

Miloš byl skvělej umělec
a hlavně člověk, naše spolupráce
trvala přes pětadvacet let. Příhoda
k pobavení je, že se nám ozvali
mladí snoubenci, on byla Mach,
ona Šebestová, tak jsme jim s Mi -
lošem udělali na památku alespoň

svatební pozvánky.

A co vaši ostatní kolegové z branže? Šala-
moun, Miller a další?

Byli to mistři ve svém oboru a já osobně
považuji za mistra s velkým M Jiřího Trnku. 

O vás se ví, že jste umělec, který vytvořil
asi nejvíc karikatur známých českých
osobností. 

To je pravda, baví mě to a vždy se snažím
vnést do kresby trochu humoru, který mě na-
padne. Bedřich Smetana prodává svoji Proda-

nou nevěstu, Havlíček Borovský přijíždí do Bri-
xenu s lyžemi, Neruda, ten velký vlastenec, se
prokazuje uherským pasem. Nakonec, přijďte se
podívat na moji výstavu na Chodovskou tvrz. 

Tak to bychom mohli čtenáře v předstihu
pozvat. A na co se mohou těšit?

Výstava potrvá od 28. listopadu až do 
3. ledna a právě jedna celá místnost na tvrzi
bude patřit výhradně karikaturám slavných
osobností. Vystavovat budu samozřejmě ta-
ké grafiky a originály a pro děti budou připra-
vené plakáty.

Bude výstava prodejní?
Ano bude, 90 % grafiky a 50 % originálů. 

Chystáte nějaké překvapení?
V předvečer svých 80. narozenin, které se

blíží a už příští rok se zařadím mezi osmikříž-
kaře, chystám vydání své monografie. Dou-
fám, že čtenáře potěším a hlavně pobavím.

A co Jižní Město a váš vztah k němu?
Jižní Město za poslední dobu doznalo

mnoha pozitivních změn, pokud mohu posou-
dit já milovník barev, je to barevné moderní
místo pro život a to se mi líbí.

Díky za rozhovor. Dana Foučková

O Turecku, monarchii a Jonatánovi

1. Bornova 
pracovna, ve které vznikly tolik
oblíbené seriálové postavy.

2. Některé předměty na pracov-
ním stole mají své výhradní mís-
to. Nosí to prý štěstí při výtvar-
ném tvoření.

3. Sbírka čepic, helem a rozlič-
ných pokrývek hlavy je výhradně
pro autorovu potěchu. Teď ji
máte možnost z fotografií obdi-
vovat také. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

3.

2.

1.
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
ZTRATILA SE. Odpoledne 10. září bylo
ohlášeno na linku 158, že se u stanice
metra Háje pohybuje starší
dezorientovaná žena. Po
příjezdu ke stanici met-
ra strážníci opravdu na-
lezli popisovanou ženu,
která byla zmatená a ne -
klidná. Po krátké chvíli zjis-
tili, že žena pochází z blízkého domova se-
niorů. Naložili ji tedy do služebního vozu
a poté odvezli a v pořádku předali do pé-
če pracovníků domova seniorů.
ZLODĚJI ZADRŽENI. Po dlouhodobém
a systematickém pátrání strážníci měst-
ské policie v Praze 11 zadrželi ráno 16. zá -
ří organizovanou skupinu, která se podí-
lela na opakované trestné činnosti, totiž
systematickém vykrádání vozidel na Již-
ním Městě. Pro podezření ze spáchání
trestných činů byla tato skupina delikven-
tů předána Policii ČR k dalšímu šetření.
BYL POD VLIVEM DROG. Na linku156
bylo ve večerních hodinách 16. září ozná-
meno, že se v obytném domě v Plickově
ulici pohybuje neznámý muž. Strážníci po
několika minutách dorazili na uvedenou
adresu a v domě zadrželi muže, který byl
očividně pod vlivem drog. Následnou lust-
rací zjistili, že jde o muže, po kterém Poli-
cie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Proto
byl dotyčný předveden na služebnu re-
publikové policie kvůli dalšímu šetření.
HLEDANÝ NA ZASTÁVCE. Při běžné hlíd-
kové činnosti strážníci 20. září v noci
spatřili na zastávce MHD Horčičkova mu-
že, který odpovídal popisu osoby hleda-
né Policií ČR. Proto muže zkontrovali, při-
čemž vyšlo najevo, že se skutečně jedná
o hledanou osobu. Předvedli jej tedy na
Policii ČR a předali k dalšímu šetření.

SERIÁL

28. října si připomínáme vznik Českosloven-
ska v roce 1918, v listopadu téhož roku skon-
čila 1. světová válka. V prvním poválečném lé-
tě, před devadesáti roky, přinesly české Nové
Ilustrované Listy krátký článek s velkým obsa-
hem. 

Tvrdily, že při útocích francouzských vojsk
na nepřítele hrál „znamenitou“ úlohu „náboj,
opatřený jakoby křídly“. „Je zajímavo,“ praví
stará novinová stať, „že toto torpédo bylo vý-
myslem známého pražského elektrotechni-
ka L. Očenáška“. Z textu nepřímo vyplývá, že
„létací torpédo“, „český vynález válečný“, by-
lo ve Francii zdokonaleno natolik, že „nabylo
neobyčejného významu“. Dobová fotografie
je nekvalitní, přesto naznačuje, že snad šlo
spíše o druh minometného granátu. Po dopa-
du prý dokázal „množstvím trhacích látek“
způsobit nepříteli značné ztráty. Vynálezce
podle novin v Praze také zřídil, „tajnou stani-
ci bezdrátové telegrafie, kde zachyceny mno-
hé důležité zprávy, jež bývalá c. k. vláda vídeň-
ská zasílala do Německa.“

Noviny už tehdy upravovaly. Znalci by asi
leccos opravili a správný rozbor tajné činnos-
ti Ludvíka Otčenáška možná dodnes skrývá
nějaká tajemství. Například prý byl napojen
přímo na vojenskou telefonní linku mezi štá-
by ve Vídni a v Berlíně. Rodák od Rokycan sku-
tečně byl významným vynálezcem a rake to -

vým i leteckým konstruktérem v Praze. Jako
sokolský funkcionář se za 1. světové války od-
vážně zapojil do odboje. Před další světovou
válkou dokázal už zkoušet rakety s dostřelem
2,5 km! A tajemstvím není, spíše málo zná-
mou skutečností, že se jeho busta nachází
v Muzeu astronautiky a letectví ve Washing-
tonu. Jiří Bartoň

Tajnosti za humny (15)

Vzdušné torpédo

Územní plán je základním právním dokumen-
tem pro využití konkrétního území. Přináší
jednak nabídku, jak je možné území využívat,
jaké činnosti, aktivity a míry využití jsou tu pří-
pustné, zároveň je „stopkou“ pro všechny,
kteří nejsou schopni pochopit, že si nemohou
dělat na svém pozemku opravdu vše, co je na-
padne. 

K ČEMU SLOUŽÍ ÚZEMNÍ PLÁN
Hlavním posláním územního plánu je nabídka
možností rozvoje konkrétní lokality. Územní
plán nenařizuje „povinnou přeměnu území“,
jak je jeho význam v mnoha případech mylně
chápán. Každý se může svobodně rozhod-
nout, zda na svém pozemku nebo nemovitos-
ti bude územní plán respektovat či nikoliv. Tro-
chu zjednodušeně lze říci: Občané, máte svůj

dům, svůj pozemek a jeho stávající využití ne-
ní v souladu s územním plánem?  Tím se ne-
dopouštíte ničeho protiprávního. Pokud však
budete chtít takovou nemovitost upravit, roz-
šířit, či změnit její využití, potom to můžete
udělat pouze v souladu se závaznou částí
územního plánu. 

Klíčovým regulativem územního plánu je
pojem  funkční využití území.  To určuje, jaké
typy staveb a jaké činnosti jsou v území pří-
pustné. Jejich vymezení je součástí závazné
části územního plánu.

Kromě nabídky na využití území má územ-
ní plán i další důležitou roli, a tou je „stabiliza-
ce“ území. Dá se to chápat i tak, že územní
plán chrání majitele stávajících domů před ak-
tivitami, které nejsou v souladu s platným re-
gulativem a jejichž realizací by například moh-

lo dojít i ke snížení ceny  vaší nemovitosti jen
proto, že váš soused se například rozhodl zří-
dit na svém pozemku provozovnu sběrných
surovin. Odbor územního rozvoje

4. Nepolapitelná
V tomto čísle bychom vám rádi představili ab-
straktní sochu od Lukáše Rittsteina, kterou
můžete vidět v Archivním areálu Chodovce 
za budovou Státního oblastního archivu
v Archivní ulici 2257. Socha je kombinací ka-
mene a kovu.

Seriál – územní plánování (2)

Územní plán obecně

REPROFOTO Z DOBOVÝCH NOVIN

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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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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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
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Křížovka o knihu
Výherci tajenky z Klíče číslo 15: Jaroslav Šrajber, Mirka Klímo-
vá, Ondřej Pilert, Martin Kalský, Radek Farný, vyhrávají knihu
z nakladatelství Metafora a Kolumbus.
Jana Adámková, Jakub Vlášek, Veronika Keirová, Patricie Nir-
ská, Aleš Mach vyhrávají knihu o Praze 11.
Správné znění tajenky: ...konec i babímu létu.
V dnešní tajence na vás čeká říjnová pranostika: PO TEPLÉM
ZÁŘÍ... Na pět výherců čeká opět kniha z nakl. Metafora, na
pět dalších kniha o Praze 11.
Odpovědi zasílejte do konce října 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

Svět kolem nás
Vše, co potřebujeme vědět v 21. století

Vědět o všem něco je lepší než vědět všechno jen
o něčem. Vše, co by měl moderní člověk znát, na-
jdete v ENCYKLOPEDII, kterou právě vydalo nakla-
datelství METAFORA.

Více než 2 000 fotografií a jiných vyobrazení dě-
lá z téhle publikace obrazovou pokladnici vědomos-
tí a poznání lidstva. Po jejím přečtení budete mít
nepochybně oprávněný pocit, že nyní už tomu slo-
žitému světu rozumíte o mnoho lépe.

Termín: neděle 25. října v 10.30 hodin 
Místo: Praha 4, Kunratice, U mlýna  (v mís-
tě, kde se startuje Velká Kunratická)
Délka a popis tratě: středně těžký cross
dlouhý 3 250 m, startuje se ze stejného
místa jako Velká Kunratická, trať je však zce-
la odlišná        
Prezentace: u altánku v blízkosti startu od
9.30 do 10.45 hodin
Startovné: 30 Kč
Kategorie: muži do 39 let, 40–49 let, 50–59
let, 60–69 let, nad 70 let

ženy do 34 let, 35–49 let,  ženy nad 50 let
Start: 10.30 hodin – muži veteráni nad 40,
50, 60, 70 let
11.00 hodin – muži do 39 let + všechny že-
ny
Vyhlášení výsledků: po doběhu posledního
závodníka
Ceny: věcné ceny pro první tři v každé kate-
gorii v hodnotě 13 000 korun. 

Podmínkou pro udělení ceny je účast
alespoň 3 závodníků v kategorii, jinak se ce-
ny redukují, nebo se kategorie sloučí. 

Upozornění: všichni závodníci svým při-
hlášením ke startu současně stvrzují, že jsou
zdrávi a běží na vlastní nebezpečí.

Info: Květa Valentová tel.: 604 896 122,
222 962 771,  980 580 423,

valentova@hzs.mepnet.cz

Athletic veteran club ČR 1982 pořádá pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy
s přispěním finančního grantu MČ Praha 11

14. ročník závodu MALÁ KUNRATICKÁ

Nápověda:
OASIS, MS,
RAKE, URU
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● 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
● 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.
● 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, AEG, ARISTON, INDESIT.
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 VEŠKERÉ STAVEBNÍ a řeme-
slné práce, např. bytová jádra, obklady, vodo-
instalace, elektro, atd… i mimo Prahu. Kvalit-
ně, spolehlivě, za rozumné ceny. Tel.: 739 613
488, (604 737 154), jin60jir@seznam.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.
● SLUŽBY ADVOKÁTA. Smlouvy, nemovitosti
a převody bytů. Vymáhání pohledávek, exeku-
ce, konkursy a insolvence, rozvody a další.
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
● PROVÁDÍM VŠECHNY INSTALATÉRSKÉ
práce a údržbu topení. Tel.: 606 131 621.
● 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.
● 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).

● ZEDNICKÉ PRÁCE, VÝSTAVBA PLOTŮ,
střechy, izolace balkónů. Ondřej Rus, telefon:
777 813 700, www.artlio.cz, info@artlio.cz
● KURZY HUBNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ konzulta-
ce • skupinová setkání • semináře • e-mailem
• telefonicky • korespondenčně atd. Tel.:
607 934 136 • www.poradimevam.cz
● PSYCHOLOG POŘÁDÁ UŽITEČNÉ KRÁTKÉ
kurzy „do běžného života“ na téma: • děti
a drogy • rozhovor, který pomáhá • asertivi-
ta • partnerská komunikace apod. Telefon:
607 934 136 • www.poradimevam.cz
● PSYCHOLOGICKÁ KONZULTACE ohledně
obtížných situací a událostí, se kterými se
v životě setkáváte. Forma: individuální, párová
i rodinná. • Mgr. Petra Meisnerová • Praha 4
• tel.: 607 934 136 • www.poradimevam.cz
● ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
● DAŇOVÁ KANCELÁŘ – ÚČETNICTVÍ, mzdy,
nemocenské, všechny druhy daní, práce u vás
nebo u nás. Tel. nonstop: 272 914 821, 
603 461 849.
● PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE – PVC, KOBERCE,
plovoucí podlahy. Návštěva se vzorky
a zaměření zdarma. Tel.: 604 623 052, 
www.podlahy-blaha.kvalitne.cz
● PROVÁDÍME REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
jader, byt. a nebytových prostor. Štuk. panel by-
tů, vyřezávání a bourání příček. Zkušenost 200
realiz. byt. jader. Do konce r. 2009 15% sleva
na materiál. Tel.: 604 909 799, 723 651 289.
● PŮJČOVNA A PRODEJ SPOLEČENSKÝCH
šatů, Květ. vítězství 774/71, Praha 4 (přímo
u autobus. zast. Brechtova). Otevřeno St, Čt
16.–19. hod. nebo po tel. dohodě 724 586 364,
602 157 920.
● ZPRACUJI KOMPLETNÍ UČETNICTVÍ, MZDY
atd. malé společnosti do 10 zaměstnanců na
ŽL. Tel.: 603 809 761.
● DOUČÍM ČESKÝ JAZYK, připravím na zkouš-
ky na SŠ, přijedu i k vám. Tel.: 777 754 785.

● 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.
● 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.
● HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+KK AŽ 3+1/L.
Máme zájem pouze o byt na Jižním Městě
v družstevním nebo osobním vlastnictví. Tel.:
607 896 762.
● AKCE SLEVA 10 % DO 31.10. prodej samo-
statných garážových stání do OV v nově posta-
veném objektu u metra Háje, Tatarkova 722.
Původní cena 269 000 Kč. Tel.: 737 262 114.
● 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. 
● VYMĚNÍM VELKÝ 2+1 ST., P-8, zděné jád-
ro, komora, okna-západ, škola, školka, rodinné
důvody. Tel.: 776 187 137.

● PŘENECHÁM PRONÁJEM nově zrekonstru-
ovaných prostor. Pedikúra, manikúra, solárium
i s klientelou. Cena dohodou, Praha 4, Matúš-
kova 834, Blankyt. Tel.: 724 148 864.
● KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, POHLEDNICE
i  celé knižní  pozůstalosti. Nabídněte. Telefon:
603 247 819.  E-mail: centrums.t@post.cz

INZERCI 
PŘIJÍMÁ:

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

tel.: 261 263 137
606 809 906

inzerce@sirena.cz

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

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

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

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

www.studioeggo.cz
Tel.: 267 911 180

775 718 041

EGGO 
studio

s tímto inzerátem
10% sleva na 
některé  služby

Thajské masáže
prováděné 
Thajkami
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Absolutní mistryně re pub -
liky pro rok 2009 v si lo vém
trojboji a drži tel ka českého
rekordu v bench pressu, to
je sympatická blondýnka
Jana Hrabalová, se kterou
jsme si povídaly o té to ne-
obvyklé disciplíně. 

Z jakých disciplín se
skládá silový trojboj?

Je to dřep, bench
press a mrtvý tah. Soutě-
ží se ve váhové kategorii
od 44 do 90 kg. Já jsem
v té od 60 do 75 kg. 

Co je bench press?
Je to leh na lavici, kdy

nad sebou tlačíte závaží. 

A jaké jsou vaše osobní rekordy?
Ve dřepu mám 160 kg, v bench pressu

97,5 kg a v mrtvém tahu jsem dala 162,5 kg. 

Ta čísla jsou na ženu dost vysoká, že? 
To je pravda, při zvedání zátěže musíme

mít pás a bandáže na kolena a zápěstí. Na so-

bě mám speciální dres,
který mi pomáhá dát vět-
ší výkony. 

Chystáte se v nejbližší
době na závody?

Ano, 30. října odjíždím
do Indie na mistrovství
světa. Beru to jako pozná-
vačku, je to pro mě první
světový závod a kon ku -
rence bude vysoká, ale rá-
da bych se umístila.

Děláte osobní trenérku
tady na Chodově ve fit
klubu Ludvík, takže
vlastně neustále zlepšu-
jete svojí kondici, jestli
je to ještě možné.

Samozřejmě, že je to
možné, stále je co zlepšovat a hlavně pohyb
a udržování kondice bych doporučila každé-
mu.

Díky za rozhovor a za celou redakci vám
přeji super výkony na mistrovství světa.

Dana Foučková

O silovém trojboji, mrtvém tahu
a Indii s mistryní republiky

JUDO – S námi se naučíš
bránit a získáš sebedůvěru!
Oddíl TJ Háje JUDO pořádá nábor nových čle-
nů. Přihlásit se mohou holky a kluci od 8 do
12 let. Po dohodě i mladší nebo starší. Přijď-
te každé úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin
do Základní školy Mendelova.

Adresa školy: Základní škola
Mendelova 550, Praha 4, vchod
z Hviezdoslavovy ulice. 

S sebou si vezměte tričko, tep-
láky, přezůvky a hlavně chuť cvičit.

Bližší info: Trenéři Junek tel.:
777 202 242, Rašín 602 280 185.

Oddíl házené 
TJ JM Chodov příjímá chlapce
narozené v r. 1992 a mladší.

Přihlásit se můžete: každé
úterý 16.30–17.30 hod. v hale
TJ JM Chodov, Mírového hnutí
2137, Praha 11, u trenéra:
p. Kvá še, tel.: 608 345 346.
Mladý sportovec

Tréninky: středa 17–18 hod.,
sportovní hala TJ JM Chodov.

Info: pí Zdráhalová, telefon:
724 002 921.
Moderní gymnastika

Nábor dívek a info: pí. Ivana
Holá, tel.: 602 302 068.
Fotbal

Stálý nábor nových členů.
Info: pí. Lodinová, telefon:

732 411 615.
Cvičení pro seniory

Cvičí se každé úterý a pátek
od 10 do 11 hod. ve sportovní
hale TJ JM Chodov specifické

cviky, jejichž účinnost byla klinic-
ky testována a výzkumy proká-
zaly zlepšení zdravotního stavu.
Cvičení je nenáročné, informace:
pí. Pajková, tel.: 272 928 273.
Specializované cvičení pro děti

Společnost Úspěšné dítě,
o. p. s., připravuje na podzim již
11. cyklus cvičení a v po řadí 
2. cyklus cvičení rodičů s dětmi
vycházejícího z programu MUDr.
Kleplové. 

Info: Hana Malá, telefon:
777 038 293,
www.uspesnedite.cz, 
email: info@uspesnedite.cz
Zdravotní a rehabilitační cvičení

úterý 10–11 hod., středa
19–20 hod.

Info: pí. Freyová, telefon:
736 437 022.

Info o TJ JM Chodov: www.
tjjmchodov.cz.

Sportovní vyžití pro každého!

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Pět Tibeťanů je tu pro vás
Přijďte si vyzkoušet nový program cvičení PĚT TIBEŤANŮ
a spolu s námi si protáhnout tělo, uvolnit mysl, zmírnit stres
a posílit imunitu před přicházejícím podzimem a zimou. 

Vybrali jsme pro vás velmi jednoduché cviky z TAO a Čchi-
Kung a ze cvičení pocházejících z Tibetu, které můžete cvičit
sami doma. Cvičíme v pondělí od 19.30 hod. a čtvrtek od
18.30 hod. v KC Zahrada na Chodově. 

Přihlášky: dasa@byu.cz nebo na tel.: 602 584 478. 

Jihoměstská nedělní
odpoledne v parku
Začínáme v neděli 18. října 2009 a budeme
pokračovat každou následující neděli stří-
davě v Centrálním parku u metra Opatov
a v Parku u Chodovské tvrze.

14–18 hod. V těchto hodinách si budou
moci návštěvníci parku užít sportovní od-
poledne s bohatým doprovodným progra-
mem.

Půjčovna: petanque, kroket, freesbee,
badminton, lukostřelba, koloběžky, grill, ka-
rimatky na cvičení, minigolf.

Kdy: 19. 10. 2009
V kolik: 16.00–18.30
Místo: Sportovní hřiště U Je ze -
ra, Praha 11
PROGRAM: 
16.00 – zahájení
● pro děti – skákací loď se sklu-
zavkami, dětský koutek s ma lo -
váním

● pro dospělé  – turnaj ve volej-
balu smíšených čtyřčlenných
družstev, pro všechny zúčast-
něné klobáska na grilu a limo -
náda zdarma
18.30 – předpokládané ukon-
čení

Slavnostní otevření sportovního
hřiště U Jezera

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

Modré školy), Praha 4-Jižní Město
Háje

KYSLÍKOVÁ 
TERAPIE

ROLLETIC 
MASSAGE

CROSS
TRAINING

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
ZA HODINU VAŠE TĚLO
PROVEDE
1152 stahů v hýždích

348 pohybů v bocích
1920 rotačních pohybů

248 sklapovaček
480 zanožení
766 relaxačně tonizačních

pohybů dolních končetin

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

stavu
✔ odstranění bolesti zad

a kloubů

Při cvičení se neunavíte, stoly
cvičí za vás.
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DREAM
HEALTHER
TRAINING
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