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DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ SOUSEDÉ,
dovolte, abych výjimečně věnoval svůj sloupek
jen jednomu tématu, respektive jedné osobě
a ještě přesněji jedné velké OSOBNOSTI. Rád
bych se dnes za nás za všechny prostřednic-
tvím časopisu Klíč rozloučil s panem Milosla-
vem Švandrlíkem, humoristou a spi sovatelem,
který po dlouhé nemoci 26. října odešel do spi-

sovatelského nebe. Pan Švandrlík prožil téměř
celý svůj život v naší městské části „na starém“
Chodově. Je nám ctí a po těšením že u nás
vznikla téměř všechna díla, kterými dokázal po-
bavit, potěšit i rozesmát. Miloslav Švandrlík si
nejvyšší ocenění, které může městská část
svému občanu udělit – čestné občanství, kvůli
těžkému zdravotnímu stavu už bohužel nemo-
hl osobně převzít. Bylo mu ale zprostředkova-
ně předáno v ne mocnici a od osob jemu blíz-
kých vím, že mu udělalo velkou radost o to ví-
ce mě těší, že rada a zastupitelstvo naší měst-
ské části k tomuto kroku přistoupily.

Na pana Švandrlíka, Kefalína, budeme vzpo -
mínat jako na člověka, který byl milým a pří -
jem ným sousedem, a přestože toho mnoho

do kázal, nad nikým se nikdy nepovyšoval. Ja-
ko táta dvou malých dětí mám také radost, že
je ještě oslovuje například krásné dílo Sek
a Zula. Jedná se o již další a jistě ne poslední
generaci dětí, které se nad těmito příběhy ba-
ví a s úsměvem usínají, aby se jim zdály sny
„o dobrodružství“. 

Sny – to je výstižné slovo. Sny o štěstí,
lásce, spravedlnosti či sny „PTPáků“ o oby čej -
ném životě. Poezie, syrovost a opravdovost,
to je to, co jsem na Miloslavu Švandrlíkovi ob-
divoval nejen já….
Mistře, děkujeme Vám!

Dalibor Mlejnský, 
starosta

Středeční říjnový podvečer starosta městské
části Praha 11 Dalibor Mlejnský, poslanec,
pražský a jihoměstský radní Jiří Janeček a radní
Milan Pešák předali celkem deset Cen Prahy 11
a jedno čestné občanství významným osob-
nostem našeho společenského života za záslu-
hy o rozvoj naší městské části a její propagaci
nebo za činy a práci v její prospěch i celé české
společnosti. Součástí středečního podvečera
bylo i ocenění práce příslušníků městské policie
a dobrovolných hasičů a rovněž pracovníků ve
školství a kulturní oblasti v Praze 11.

Letos bylo čestné občanství uděleno spiso-
vateli Miloslavu Švandrlíkovi. Autor humoristic-
kých próz se narodil v Praze, po složení maturit-
ní zkoušky studoval na Divadelní akademii mú-
zických umění nejprve herectví a později režii.
Poté nastoupil jako asistent režie u Ves nického
divadla v Praze. V říjnu 1953 narukoval k tech-
nickému praporu PTP, kde sloužil 26 měsíců.
Krátce byl zaměstnán jako vychovatel korej-
ských dětí, posléze se však rozhodl pro dráhu
spisovatele z povolání. Období vojenské služby
ho inspirovalo k sepsání jeho nejznámějšího díla
Černí baroni, které bylo později zfilmováno.

Miloslav Švandrlík napsal i řadu povídko-
vých knih, románů, zaměřoval se však i na
dětské čtenáře. Nezapomenutelná část jeho
tvorby byla publikována v časopisech Diko-
braz a jiných, kde se podílel na kresleném hu-
moru Jiřího Wintera Neprakty. Čestné občan-

ství Prahy 11 se stalo posledním významným
oceněním v bohatém životě tohoto nezapo-
menutelného spisovatele. Bohužel několik dní
po slavnostním ceremoniálu v Brožíkově síni,
kterého se ze zdravotních důvodů nemohl zú-
častnit, zemřel ve věku 77 let.

Cena Prahy 11 byla udělena PhDr. Jiřímu
Bartoňovi. Jiří Bartoň je od roku 1994 kroniká-
řem městské části Praha 11. Pedagog, nyní dů-
chodce, publicista zaměřený na regionální his-
torickou vlastivědu. Podílí se na přípravě vlas-
tivědných a informačních publikací i we bových
stránek městské části, CD nosičů atd. Rovněž
připravuje expozice pražských čtvrtí a různých
obcí v naší republice, zejména pak v Jižním
Městě, kde bydlí již třicet let. Usiluje o za -
chycení měnící se tváře Prahy 11, proměny je-
jí podoby a života v ní shromažďováním foto-
grafií, textů a dalších dokladů. Vyhledává pa-
mětníky a přátele regionální historie, přednáší,
vystupuje na besedách, připravuje vycházky. 

Sopranistka Národního divadla v Praze Ale-
na Míková byla oceněna Cenou Prahy 11.
V roce 2008 obdržela Cenu Thálie za celoživot-
ní operní mistrovství. Alena Míková byla angažo-
vána do Národního divadla v Praze roku 1957
a stala se tam představitelkou především vel-
kých dramatických rolí. Ztvárnila například hlavní
ženské postavy v Libuši, Daliborovi, Dvou vdo-

vách, v Tosce či Aidě, ale i role Šárky, Foerstero-
vy Evy, Kaťuši z Cikkertova vzkříšení, Elektory ne-
bo Senty z Bludného Holanďana… Odborníky
i publikem byla Alena Míková po pěvecké i he -
recké stránce vždy vysoce hodnocena, a to jako
umělkyně s mi mořádným a vytří beným hlaso-
vým fondem a představitelka tvořivého herectví.

Ing. Jiří Zajíc byl dalším, kdo převzal Cenu
Prahy 11. Na Jižním Městě žije od roku 1988.
Od roku 2000 je členem klubu seniorů Křejp-
ského a předsedou Rady seniorů Centra soci-
álních služeb, od roku 2004 je přísedícím
u Obvodního soudu pro Prahu 4. Je předsedou
bytového druž-
stva, které se ak-
tivně zapojilo do
soutěže regenera-
ce domů, od roku
2007 je rovněž
členem Sociální
a zdravotní komi-
se Rady MČ Praha
11. Letos se stal
předsedou Komi-
se seniorů Rady
MČ Praha 11.

Naše městská
část udělila Cenu
Prahy 11 i MUDr.
Dagmaře Paclto-
vé. Od roku 1979
pracuje nepřetržitě
jako praktická lé -
kařka pro děti a do-
rost, od r. 1993 ja-
ko privátní dětská
lékařka v Praze 11,
ulice Anny Drabí-

kové. Je členkou Komise péče o rodinu a dítě
městské části Praha 4. Podílí se rovněž na 

Pokračování na str. 6

Slovo 
starosty

VÝZNAMNOU SPOLEČENSKOU UDÁLOSTÍ ŽIVOTA NA JIŽNÍM MĚSTĚ JE JIŽ TŘETÍM RO-
KEM PŘEDÁVÁNÍ ČESTNÝCH OBČANSTVÍ A CEN PRAHY 11. TENTO  SPOLEČENSKÝ AKT SE
USKUTEČNIL 21. ŘÍJNA A SLAVNOSTNÍ ATMOSFÉRU PODTRHOVALY PROSTORY BROŽÍ-
KOVY SÍNĚ NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI. 

Městská část udělila čestné
občanství a Ceny Prahy 11

Čestné občanství pro Miroslava Švandrlíka
převzala výtvarnice Jarmila Růžičková.

Poslanec Jiří Janeček blahopřeje Aleně Míko-
vé k Ceně Prahy 11.

Jiří Zajíc (vpravo) přijímá
gratulaci od starosty Da-
libora Mlejnského.

Jiří Bartoň (vpravo) přebírá Cenu Prahy 11 od
poslance Jiřího Janečka (uprostřed) a radního
Milana Pešáka.

Dagmaře Pacltové gratu-
luje radní Milan Pešák.
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BROUCI, STONOŽKY, 
ŠKORPIONI. Další z ekologických pořadů určený 

pro děti z jihoměstských základek je v tomto školním roce 
zaměřen na hmyz. Cizokrajné brouky předvádí a zajímavě popisuje 
v Domě dětí a mládeže v Šalounově ulici zoolog František Šusta.

VANDALOVÉ. V předvečer zahájení říjnové výstavy děl žáků ZŠ a MŠ Chodov neznámý vandal poničil 
již nainstalované dýňové výtvory. Zhatil mnohohodinovou práci dětí. V Křtinské ulici zase 

nenechavec v tom samém týdnu vylomil dopravní značku a pohodil ji 
pod okna panelového domu.

PREZIDENT.
Vernisáž výtvarníka Adolfa Borna navštívil 

Václav Klaus. Na Chodovské tvrzi tak slavnostně uvedl Bornovu 
výstavu, která potrvá celý listopad a prosinec až do 3. ledna 2010. Ve velké 

galerii tvrze je k vidění mnoho Bornových originálů a grafik, z nichž je velká část
prodejní. Určitě si nenechte tuto výtvarnou lahůdku na Chodovské tvrzi ujít. 

NOVÝ CHODNÍK. Od frekventované autobusové za-
stávky Háje vede od druhé poloviny října chodník 
k nově otevřenému finančnímu úřadu. 

NEDOŽITÉ JUBILEUM. 
Paní Anna Kostínková byla asi nejstarší chodovská 

rodačka, kterou jsme mohli potkávat. Dožila se více
jak 99 roků. Byla milou rádkyní rodinám svých dcer, do-
čkala se svých pravnuků, bai prapravnoučat. Umožnila
ze svých vzpomínek čerpat také kronikáři. Letošního

13. října nás ale opustila navždy. 

KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

4 www.praha11.cz
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Dětské hřiště v Láskově ulici za domem č. p. 1811,
které mělo být zrušeno, projde výraznými změnami.
Brzy bude v rámci likvidace betonového mobiliáře na

Jižním Městě II odstraněno, neboť nesplňuje bezpeč-
nostní normy pro vybavení dětských hřišť. Vedení MČ
Praha 11 vyslyšelo připomínky místních občanů, a tak
již na jaře vznikne na stejném místě moderní hřiště pro
nejmenší děti. 

Počítá se s následujícími úpravami: 
■ výstavba nového pískoviště cca 4 x 4 metry 
■ vymezení prostoru hřiště nízkým oplocením, které

bude rozšířeno i o prostor pod vzrostlými stromy
(tam, kde byly původně sušáky na prádlo) 

■ úprava vzrostlé zeleně – odstranění proschlého
stromu, nahrazení nízkých keřů přiléhajících ke
hřišti trávníkem 

■ doplnění hřiště novými herními prvky (pro děti do
6 let) a mo biliářem
Ti nejmenší se už teď mohou začít těšit na nové

dětské hřiště. red

27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11
dne 15. 10. 2009 mj.:
SCHVÁLILO:
● Rozpočtové opatření č. 111/09 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009
o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 102
tis. Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů.
● Rozpočtové opatření č. 121/09 – navý-
šení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 
o 1 620 tis. Kč na úpravu prostor v ZŠ Do-
novalská 1684 pro potřeby umístění místní
lidové knihovny.
● Rozpočtové opatření č. 118/09 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 o 2 250
tis. Kč na vybavení dislokovaného pracoviš-
tě MŠ Blatenská v ulici Babákova 2149.
● Grantový program MČ Praha 11 na rok
2010 v oblasti kultury určený pro fyzické
a právnické osoby.
Rada MČ Praha 11 dne 26. 8. 2009 na své
23. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:

● Příkaz k inventarizaci majetku a závazků
MČ Praha 11 v roce 2009.
● Rozpočtové opatření č. 94/09 – přesun fin.
prostředků ve výdajích rozpočtu MČ Praha
11 na rok 2009 ve výši 709 tis. Kč na sta-
vební úpravy v ZŠ Pošepného náměstí 2022
pro potřeby MŠ.
Rada MČ Praha 11 dne 1. 9. 2009 na své
24. schůzi mj.:
VZALA NA VĚDOMÍ:
● Zprávu o hospodaření MČ Praha 11 za 
1. pololetí 2009.
Rada MČ Praha 11 dne 9. 9. 2009 na své
25. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
● S rozpočtovým opatřením č. 98/09 – zvý-
šení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 ve
výši 10 tis. Kč o druhou část fin. daru od Na-
dace Partnerství na realizaci projektu Praž-
ské cyklozvonění.
● S rozpočtovým opatřením č. 100/09 – pře-
sun fin. prostředků v běžných výdajích rozpo-
čtu MČ Praha 11 na rok 2009 ve výši 1 190

tis. Kč na položku informační centrum JM na
analýzu podnikatelského prostředí na území
MČ Praha 11.
Rada MČ Praha 11 dne 23. 9. 2009 na své
26. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
● S grantovým programem MČ Praha 11 na
rok 2010 v oblasti kultury pro fyzické a práv -
nické osoby.
SCHVÁLILA:
● Rozpočtové opatření č. 103/09 – přesun
fin. prostředků v běžných výdajích rozpočtu
MČ Praha 11 na rok 2009 ve výši 600 tis. Kč
na zajištění „Projektu Bezpečné JM – preven-
ce kriminality“. 

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

Vážení podnikatelé, 
živnostníci a obchodníci,
Úřad městské části Praha 11 zřídí portál pro
podnikatele, živnostníky a ob chod níky, na kte-
rém se budete moci ZDARMA prezentovat. Ob-
čané tak získají jednoduše a rychle dostupné infor-

mace o na bídce služeb a obchodů na území
městské části. Z tohoto důvodu bude celý li-
stopad probíhat analýza podnikatelského
prostředí na území městské části Praha 11.

V případě oslovení vás prosíme o spolupráci. 
Kontaktní osoba: Jakub Ježek, e-mail: 

jezekj@p11.mepnet.cz,  tel.: 267 902 278.

Městská část Praha 11 připravila pro uživate-
le webu www.praha11.cz novinku. 

Občané mohou prostřednictvím MMS zpráv
a e-mailu zasílat na adresu mms@praha11.cz
fotografie s upozorněním na nedostatky, které
se na území Prahy 11 vyskytují.

Aby mohl být problém úspěšně vyřešen, je
třeba k fotografii napsat co nejpřesnější loka-
lizaci a popis problému (rozbitý chodník, po-
škozené herní prvky apod.). Přijatá fotografie
bude v rubrice MMS Praha 11 umístěna na
web s textem, který bude uveden ve zprávě
odesílatele (fotografie však nesmí porušovat

zákon na ochranu osobních údajů, tj. identifi-
kaci osoby).

Možnosti, jak odeslat MMS
1) Pořízení fotografie za pomoci digitální-

ho fotoaparátu
2) Pořízení fotografie mobilním telefonem
3) Odeslání MMS přímo z mobilního tele-

fonu
4) Odeslání MMS přímo z našich stránek
Co se bude s MMS dál dít?
K zaslané fotografii uvede pracovník měst-

ské části datum přijetí a odbor Úřadu měst-
ské části Praha 11, který je za řešení problé-

mu odpovědný. V případě, že není Úřad měst-
ské části  Praha 11 příslušný k řešení problé-
mu, bude zde uvedena organizace, která pří-
pad řeší, resp. která byla na potřebu řešení
problému upozorněna (např. nefungující veřej-
né osvětlení, úklid komunikací, které nejsou ve
správě městské části). Stav požadavku může-
te sledovat na webu Prahy 11  v sekci MMS.
Naší snahou je, aby obyvatelé v co největší
míře mohli přispívat k odstraňování nedostat-
ků a řešení problémů, které se na území měst-
ské části Praha 11 vyskytnou. Zároveň chce-
me, aby obyvatelé, kteří na nedostatek upo-
zorní, věděli, jakým způsobem se bude na ná-
pravě pracovat. red 

Mělo se zrušit, teď bude nové

MMS – upozorňujte na nedostatky

Hřiště 
v Láskově ulici projde příští rok 

na jaře výraznými proměnami. FOTO: MARTIN HAVEL

INFORMACE ÚMČ
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Slovo 
poslance

PRAHA POSÍLILA DOPRAVU 
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ    
Mnozí čtenáři mi jistě dají za pravdu, že cesto-
vání Prahou je dnes pro řadu tělesně postiže-
ných problematické. Zajít k lékaři, na úřad, na-
koupit či jen navštívit přátele nebo s nimi vy-
razit za kulturou přitom k životu patří. Dnes
už mají lepší vyhlídky, aby se člověk jen kvůli
zdravotnímu stavu v pohybu omezoval. 

V cestování po Praze se totiž před více
než půl rokem odehrála jedna zásadní změna,
kterou ocení celá škála zdravotně postiže-
ných Pražanů. 

Hlavní město ve spolupráci se společností
Societa zřídilo nový druh přepravy. Princip je
velice jednoduchý, stačí se objednat na pře-
dem stanovený den a hodinu a přistavený
mikrobus, včetně ochotného řidiče, dopraví
zájemce z domova na místo určení. Cesty, ja-
ko jsou návštěvy lékaře a úřadů, jsou navíc
bezplatné. 

Praha tímto způsobem doplnila autobuso-
vé linky pro handicapované a současně uleh-
čila i celé řadě seniorů, pro které je vyřízení
různých úředních záležitostí nebo návštěv
u lékaře kvůli zdravotnímu stavu komplikova-
né. Vzhledem k tomu, že o tuto službu je me-
zi Pražany obrovský zájem, docházelo k pro-
dlužování čekací doby při objednávkách této
přepravy. 

Hlavní město Praha proto uvolnilo ve pro-
spěch posílení přepravy další finanční pro-
středky k nákupu dvou nových vozidel. Od říj-
na tak organizace zajišťuje tuto službu místo
s osmi s deseti vozidly. Slibujeme si od toho,
že se tím doba čekání pro klienty sníží. Pokud
bude ale o přepravu ze strany Pražanů
a třeba i obyvatel Prahy 11 i nadále zájem
stoupat, budeme uvažovat ještě o dalším roz-
šíření. O velkém zájmu svědčí i fakt, že se za
šest měsíců provozu této služby podařilo pře-
vézt přes 10 000 klientů.

Bližší informace o podmínkách přepravy
nabízí organizace na svých internetových
stránkách  www.societa.cz. Jinak objednávka
převozu je velice jednoduchá, stačí kontakto-
vat dispečink na zelené lince 800 141 756
(zdarma) nebo na mobilním telefonním čísle
722 166 799 a dispečeři se vším ochotně po-
radí. Všichni klienti musí mít kartičku ZTP ne-
bo ZTP/P, popřípadě potvrzení lékaře, že po-
třebují převoz do zdravotnického zařízení.

Jiří Janeček

V polovině listopadu odvysíláme:

■ Bezpečné Jižní Město
■ „Akce slon“ - slavnostní předání šeku 
■ 12. ročník festivalu "Jižní Město hraje,

zpívá, tancuje"
■ „Art of Livin“ v Zahradě
■ Jihoměstské nedělní odpoledne v parku

Televizní Aktuál ve vysílání

Dokončení ze str. 3
klinickém výzkumu ve spolupráci s 1. lékař-
skou fakultou UK. Za třicet let své práce pe-
čuje již o druhou generaci dětských pacientů.

Cena Prahy 11
byla udělena i Rad -
ce Červinkové, kte -
rá má bohaté pro-
fesní zkušenosti
v oblasti styku s ve -
řejností, propaga-
ce a reklamy. Ty ny -
ní využívá při čin-
nosti v oddíle mo-
derní gymnastiky
TJ Jižní Město Cho -
dov. V letoš ním roč -

níku významné mezinárodní soutěže Chodov
Cup přijala funkci generální manažerky a svojí
činností výrazně přispěla k vysoké kvalitě pres-
tižního závodu, který počtem více než stovky
závodnic z 12 zúčastněných států patří k nej-
větším v České republice.

Cenu Prahy 11 převzali také manželé Ale-
na a Jaroslav Klempířovi. Klempířovi se již ví-
ce než 16 let zabývají vědeckou prací v obo -
rech sociální geografie, etnografie, historie,
kulturologie a klimatologie na území Grónska.
Jsou členy České geografické společnosti, kde
vedou sekci polární svět. V roce 2006 získali
čestné uznání ministra životního prostředí za
šíření povědomí o životním prostředí a kultuře
ČR ve světě, za výzkumnou činnost v Grónsku
byli v roce 2007 oceněni audiencí u dánské
princezny Marty. V roce 2006 uspořádali na
Chodovské tvrzi výstavu Kouzlo polárního svě-
ta. V současné době mají expozici mezinárod-
ního významu Kouzlo polárního světa – Grón-
sko, země mizejícího ledu v KC Zahrada. Na
svých cestách propagují i Prahu 11.

Josef Selichar byl dalším, jenž byl oceně-
ný Cenou Prahy 11. Josef Selichar podniká od
roku 2006 v Praze 11 v oblasti poradenství
zdravotních pomůcek. Jeho firma má rozsáh-
lou zkušebnu a výdejnu zdravotních pomůcek,

kanceláře a sklady a od roku 2008 také vzdě-
lávací středisko pro nelékařské profese ve Fi-
lipově ulici. V roce 2005 se pan Selichar stal
jedním ze Zaměstnavatelů roku za zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením.

Cena Prahy 11 byla udělena MUDr. Ví těz -
slavě Zikmundové, která vystudovala fakultu
dětského lékařství v Praze. Ro ku 1979 nastou-
pila na dětské středisko Háje, dva roky pak pra-
covala ve školní ordinaci Základní školy K Mi lí -
čovu a od r. 1983
opět na dět ském
středisku Háje. Na
pod zim roku 1993
založila soukro-
mou praxi – ordi-
naci pro děti a do -
rost. Kromě prů-
běžného lékařské-
ho vzdělávání v ro -
ce 1992 úspěšně
ukončila kurz aku-
punktury.

Cena Prahy 11 putovala i do rukou MUDr.
Věry Francové. Narodila se v Olo mouci jako tře-
tí dcera českobratrského evangelického faráře.
V ro ce 1950 se rodina přestěhovala do Pra-

hy-Braníka. Stu do -
vala na střední
zdra votnické škole
a po maturitě ab-
solvovala Fakultu
dětského lékařství
UK. Od února 1983
až dodnes pracuje
jako praktická lékař-
ka pro děti a do rost
na Hájích, od roku
1994 jako sou -
kromá lékařka.

Držitelkou Ceny Prahy 11 se sta la rovněž
Mgr. Zuzana Drtinová. Vy studovala Pedago-
gickou fakultu UK v oboru český jazyk – hu-
dební vý chova. Od roku 1990 je zástupkyní ře-
ditele ZUŠ Jižní Město ve Křtinské ulici. Díky
její osobní iniciativě zde vzniklo několik dět-
ských sborů. Již v roce 1989 byla založena
Pražská kantiléna, která se pod její taktovkou
stala renomovaným tělesem mezi pražskými
sbory. Od roku 1991 se datuje vznik dalších
sborů – Kuřátka a Koťátka pro malé děti, star-
ším je pak určena Kantilénka. Díky Zuzaně Dr-
tinové má sborové zpívání na Jižním Městě již
více než dvacetiletou tradici. Mgr. Drtinová
získává pěvecké zkušenosti a inspiraci ve sbo-
ru Iuventus paedagogica. red

Radní Pešák předává Cenu Prahy 11 Zuzaně
Drtinové. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Městská část udělila čestné občanství
a Ceny Prahy 11

Za Radku Červinkovou
převzal její Cenu Prahy 11
Daniel Holý.

Starosta Dalibor Mlejnský předává Cenu Pra-
hy 11 manželům Klempířovým.

Věře Francové gratuluje
k Ceně Prahy 11 poslanec
Janeček.

Josef Selichar přijímá gratulaci k Ceně Prahy
11 od radního Milana Pešáka.

Cenu Prahy 11 přibírá z ru -
kou starosty Mlejnského
Vítězslava Zikmundová.

TÉMA
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MAXŮV MOKREJ ČUMÁK 
Ještě jsem nedopsal ani první větu a už si mi
lehl na nohu a pohledem zkontroloval, jestli je
všechno v pořádku. A v tu chvíli mě to napad-
lo…

„No, že to ale trvalo. Dovolte, abych se
představil, jmenuji se Max, věk 4 a půl měsí-
ce, barva srsti černá, rasa Labrador, povaha
veselá a družná. Svoji rodinu jsem si vybral
sám, i když oni si možná myslí něco jiného.
Když si tenkrát k našim pro mě přijeli, byl jsem
první, kdo vylezl s pelíšku a šel se na ně mrk-
nout. Vzali mě na ruku, nechali si olíznout je-
jich čumáky a nevadilo jim, že jsem je umazal
packama od hlíny. 

V nové rodině jsem asi 3 měsíce a musím
říci, že zatím dobrý. Mám krásný nový pelíšek,
ale raději používám ten jejich. Papáníčko, jak
říká strejda Srstka, je bezva, ale to jejich má
úplně jinou  vůní a nejlíp chutná, když se nedí-
vají… jednou to prasklo… byl jsem rychlejší. 

Občas ale jsou trochu úzkoprsí. Zrovna tu-
hle, když jsem z nové polobotky udělal nový
sandál, bylo zle. Nebylo to tím, jak jsem si pů-
vodně myslel, že jsem stihnul jen jednu. Když
jsem totiž později podobně vylepšil jiné bot-
ky, tentokrát měly podpatek a byly dvě, do-
padlo to stejně. Mimochodem, ty podpatky
byly moc dobré a taky mi daly nejvíc práce. 

Jo a o sedačku se taky škrtí. Přitom při tro-
še dobré vůle se tam vejdeme všichni.“

Teď kecáš Maxi. Dnes ráno jsme tam byli
všichni, tys mi položil mokrej čumák do klína,
protože víš, že to mám moc rád a bylo nám
všem fajn. Problém je jen v tom, že tu sedač-
ku chceš sám pro sebe ty…!?

Jan Meixner

Sloupek 
zástupce starosty

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč
na území Prahy 11 má na starost Česká
pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. listopadu
nedostali 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.

V rámci zkvalitnění komunikace s občany, ja-
kož i zlepšení spolupráce a zapojení veřej-
nosti do rozhodovacího procesu při tvorbě
a rozvoji Prahy 11, si vás dovoluji oslovit
s touto nabídkou.

Mám zájem rozšířit Výbor pro územní
rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva MČ
Praha 11 o 2 členy právě z řad veřejnosti
tak, aby se do práce výboru mohly lépe za-
pojit občanské iniciativy, které se o územní
rozvoj a životní prostředí na Praze 11 inten-
zivně zajímají. 

Proto jsem se rozhodl oslovit i vaše
sdružení s nabídkou spolupráce na obsaze-
ní těchto dvou míst v tomto důležitém po-
radním orgánu zastupitelstva. Pokud máte
o spolupráci zájem a najdete ve svých řa-
dách, nebo i mimo ně, vhodného kandidáta
nejlépe z řad urbanistů, sociologů či archi-

tektů, zašlete jeho nacionále a spojení píse-
mně na adresu Úřadu městské části Pra-
ha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41  Praha 4,
k mým rukám  nebo elektronicky na adresu
urband@p11.mepnet.cz, a to nejpozději  do
20. listopadu.

S jednotlivými kandidáty se následně
setkám a nominace přednesu Zastupitel-
stvu MČ Praha 11, které pak rozhodne
o obsazení výboru.

Věřím, že tímto krokem napomůžeme
nejen lepší spolupráci s občanskou veřejnos-
tí, ale hlavně společně dokážeme zajistit
smysluplný a udržitelný rozvoj této části
hlavního města.

Těším se na spolupráci. 
Daniel Urban,

předseda Výboru pro územní rozvoj
a životní prostředí MČ Praha 11

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Proces příprav směřující k vybudování domu
seniorů je po třech letech příprav a hledání va-
riant u konce. Pro realizaci záměru byla vybrá-
na varianta dvou kroků. Tím prvním je dostav-
ba čtvrtého pavilonu Ošetřovatelského cent-
ra v Janouchově ulici. Zde se poskytují tzv. od-
lehčovací služby, které jsou určeny osobám se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chro-
nického onemocnění nebo zdravotního posti-
žení. Služby jsou zde poskytovány zpravidla
na dobu tří měsíců s možností prodloužení,

což nezřídka vede k tomu, že klienti zde po-
bývají déle než rok.

Kapacita tohoto zařízení se dostavbou
zvýší o více než 100 % ze současných 40 na
90 lůžek, což výrazně přispěje k pokrytí stále
rychleji rostoucí poptávky právě po této služ-
bě. Příčinou strmého nárůstu je fakt, že de-
mografický vývoj na území Jižního Města pro-
bíhal ve vlnách a v této době dochází k další-
mu vrcholu, kdy do důchodu odchází velké
množství seniorů. 

Přidanou hodnotou celého projektu je sku-
tečnost, že současné zázemí (kuchyně, prá-
delna a další obslužné provozy) kapacitně po-
kryje i zmiňovanou dostavbu, a tak personál-
ní navýšení bude minimální. To velmi výrazně
zvyšuje efektivitu celého projektu.

Zahájení provozu se předpokládá v druhé
polovině roku 2010. 

V druhém kroku se objekt v Janouchově
ulici rozšíří o pobytovou část, kterou dnes su-
plují oba Domy s pečovatelskou službou, kte-
ré svou kapacitou zatím postačují pokrýt zá-
jem seniorů Jižního Města. Jan Meixner

Kapacita ošetřovatelského
centra se dvojnásobně zvedne

Výzva občanským iniciativám, chcete
se podílet na územním plánování?

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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Budoucí tvář 
Ošetřovatelského centra 

v Janouchově ulici – vizualizace
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MŠ Blatenská ve spolupráci s rodiči uspořá-
dala 2. listopadu pro děti lampionový průvod.
Výchozím bodem byla ZŠ Pošepného náměs-
tí, kde sídlí odloučené pracoviště mateřské
školy. I přes nepřízeň počasí se světélkující
had rozsvícených lampionů vydal Jižním Měs-
tem směrem k MŠ Blatenská. Na svíčkami
rozzářené zahradě školky děti obdaroval kou-
zelný skřítek. 

Nejhezčí částí lampionové akce byla chví-
le, kdy děti společně s rodiči vypustily světel-
né balony. Při jejich vzletu mohl mít každý taj-
né přání, které se určitě splní – jistě si hodně
účastníků přálo zlepšení počasí, neboť to se
ihned vyplnilo. red

Již třetím rokem přispívá naše městská část
sponzorským darem na chov slona afrického.
V areálu zoologické zahrady předala 29. října
zástupkyně starosty Prahy 11 Eva Štampa-
chová řediteli pražské zoo Petru Fejkovi spon-
zorský šek v hodnotě padesáti tisíc korun. Ce-
lá akce byla spojena s ekologickým pořadem

pro předškoláčky. Tentokrát
se ho zúčastnily děti z Ma -
teřské školy Hroncova, které
si prohlédly pavilon Indonés-
ké džungle a dozvěděly se za-
jímavosti ze světa cizokraj-
ných zvířat.   Dana Foučková

Jihoměstské děti byly po celou dobu v zoo v bezpečnost -
ních vestičkách k nepřehlédnutí.

Pavilon Indonéská džungle děti zavedl do tropického deštné-
ho lesa jihovýchodní Asie. 
FOTO: AUTORKA

➤

➤
ZŠ Mikulova v letošním roce oslaví 30. výročí
otevření školy. Je tedy pochopitelné, že se od
začátku školního roku chystá ve škole spous-
ta akcí k této příležitosti. Jednou z nich byla
11. listopadu slavnostní akademie v Komu -
nitním centru na Hájích. Škola vydává vedle
svého čtvrtletního Bulletinu k této příležitos-

ti ještě další informační list pro rodiče. SRPŠ
při naší škole chystá společenský večer na ko-
nec listopadu, na kterém se sejdou nejen ro-
diče žáků, ale také současní a bývalí zaměst-
nanci školy.

Podařenou akcí jsou listopadové Projek-
tové dny. Každý učitel školy nabízí žákům
bez omezení jejich kmenové třídy aktivitu, na
kterou se mohou přihlásit podle svého zá-
jmu. Sestavují si tak vlastně na tyto dny svůj
vlastní rozvrh šitý na míru. Věříme, že se ná-
ročné přípravy, které s sebou tyto dny přine-
sly, vyplatí a že žáci Mikulky zažijí zajímavé
chvíle, kdy se netradiční formou naučí spou-
stu nových věcí, poznají nové kamarády
a nové formy vyučování. Třicítka je přeci ten
nejlepší věk.

Radek Pulkert, ředitel školy

Mikulka oslavuje třicetiny

Vybíráte pro své dítě
vhodnou střední školu?
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57,
Praha 4, pořádá 26. listopadu od 9.30 do
12.00 hodin pro žáky a učitele a od 17 do
19 hodin pro rodiče a žáky Den otevřených
dveří pro střední školy.

Rodičům vycházejících žáků nabízíme
informace o možnostech středoškolského
studia v Praze. Akce se zúčastní nejméně
dvě desítky středních odborných škol (prů-
myslovek, uměleckých a výtvarných apod.),
gymnázií a středních odborných učilišť.

Info tel.: 272 927 730.
RNDr. Jan Hovorka, ředitel školy

Na kladině jim to šlo
Základní škola Ke Kateřinkám připravila na
konci října pro předškoláky i mladší děti Den
sportu pro MŠ. Akce
plné pohybu a netra -
dičních sportovních
disciplín se účastnilo
139 dětí z MŠ Mado-
linky, Jažlovické a Kon  -
stan tinovy.

Na akci přispěla
v rámci grantového
programu městská
část Praha 11.

Zveme všechny
na další setkání na
Kateřinské pouti 25.
listopadu ve školní
družině školy.
Alena Fuhrmannová

Třetí šek do ZOO Praha doputoval koncem října

Světélkující lampionový had šel Jižním Městem

Za tři desetiletí 
prošly prostory příjemnými změnami. 
Takhle vypadá venkovní atrium mezi pavilo-
ny, které je využíváno při školních aktivitách. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: ALENA FUHRMANNOVÁ

Vypuštění lampionu 
štěstí bylo nejhezčí částí večera.

FOTO: IVANA GUTHOVÁ
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Regenerační  studio krásy a zdraví PAT-
TY sídlí ve Vodnické ulici od roku 2003.
Úplný začátek v poskytování péče

o tělo jsem zahájila v roce 1994 asi v 20 m2

v centru Prahy.  Na základě přání mých zákaz-
níků jsem služby chtěla rozšířit, ale bohužel
nebylo kam. Musela jsem se stěhovat do Re-
voluční ulice, do prvního patra v pasáži Kotva.
Po několika letech mi ale i tam bylo těsno.
Dnes nabízí moje Regenerační studio daleko
více služeb. Mám také více spolupracovníků,
se kterými se v dnešní době snažíme vyhovět
zákazníkům, kteří jsou díky mnoha časopisům

informováni o stále nových metodách péče
o tělesnou schránku. Péčí o tělo pečujete
i o své duševní zdraví. 

Našim spoluobčanům seniorům bychom rá-
di nabídly speciálně pro ně upravenou péči
o nehty nohou. Ve vyšším věku se začínají ob-
jevovat především problémy se ztluštělými
nehty, které neustřihnete obyčejnými nůžkami.
Člověk se také špatně ohýbá a tak si nehty na
nohou chce zastřihnout víc, aby tato údržba
dlouho vydržela, jenže ouha, nehet začne za-
růstat.  V naší pedikúře máme pohodlná křesla

Regenerační  studio krásy a zdraví PATTY 

a profe si onální ná-
stroje i pří stroje, kte-
rými dokážeme vy-
řešit nejeden pro-
blém.  Senioři u nás
budou mít speciální
slevu 25 % z běžné
studiové ceny. Tato
cena je vázána na
dobu objednání, kte-
rá je vymezena od
pondělí do čtvrtka

od 8.00 do 12.00 hodin a nabízíme:
koupel nohou, dezinfekci pokožky, od-
stranění zhrublé kůže, snížení povrchu
zbytnělého nehtu a zastřižení délky
nehtů. Pokud jsou nehty příliš široké,
opatrně je zúžíme elektrickou frézkou.
Tento úkon, vyžaduje pravidelnou ná-
vštěvu, nestačí pouze jedno ošetření.
Vše s každým individuelně zkonzultu-
jeme. Záleží jen na Vás, zda se u nás
budete cítit dobře a uvidíte uspokoji-
vé výsledky.

Pokud bude zákazník spokojen
a bude chodit pravidelně, nabídneme
mu – při desáté návštěvě kartu stá-
lého zákazníka, kde získá seniorskou
slevu až 30 % na péči o nehty nohou. 

Senioři, kteří mají zdravotní pro-
blémy, jako např. bércové vředy ne-
bo mykózu nehtů i pokožky nohou
v pokročilém stádiu, potřebují spíše
odbornou lékařskou pomoc. Umíme
leccos: Ošetřit kuří oka, i zmírnit za-
růstání nehtů speciálními korektory
SULCI, ale některé úkony skutečně
patří do ordinace speciálního lékaře. 

Těšíme se na naše spoluobčany
seniory, kteří se chtějí nechat roz-
mazlovat. Víme, že i my budeme jed-
nou ve Vašem věku. 

Patricia Herrera a pracovní 
kolektiv Regeneračního studia

Kontakt: 
tel.: 224 815 221, 603 568 384
www.nehtypatty.cz
e-mail: info@lcn.cz
Adresa: Vodnická 303/8, Praha 11.

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

OBUV
dámská ● pánská ● dětská
Opatovská 874, metro Háje

Po–Pá 8.30–19.00   So 8.30–14.00
tel.: 272 913 824 ● www.mmobuv.cz

NADMĚRNÁ OBUV
dámská 41–46  
pánská 46–53
Kupeckého 759, metro Háje
Po–Pá 9.00–18.00   So 9.00–12.00
tel.: 608 866 230 ● www.mmobuv.cz

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!
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
NAŠLI HLEDANÉHO. Při běžné hlídkové
činnosti si odpoledne 11. října strážníci
městské policie v Türkově
ulici povšimli neznámého
muže, který překonával
zábrany na vozovce
a hrozilo nebezpečí, že
jej srazí nějaké projíždějící
vozidlo. Muže z nebezpeč -
ného prostoru vyvedli, ale následnou lust-
rací zjistili, že po něm Policie ČR vyhlásila
celostátní pátrání. Proto jej předvedli na
Policii ČR a předali k dalšímu šetření.
KRADL JÍZDENKY. V Chilské ulici u sta -
nice metra Opatov v odpoledních hodi-
nách 14. října narazili strážníci při běžné
hlídkové činnosti na běžící ženu, jež vola-
la o pomoc. Šlo o pracovnici z nedalekého
novinového stánku, která se snažila do-
stihnout neznámého muže, jenž před ně-
kolika okamžiky její stánek vykradl. Stráž-
níci se ihned dali do pronásledování po-
dezřelého a po krátké honičce jej dostih-
li. Poté, co jej omezili na osobní svobodě,
zajistili odcizené jízdenky na městskou
hromadnou dopravu v hodnotě 8 000 Kč.
Přivolaná hlídka Policie ČR si pak povede-
ného zloděje převzala k dalšímu šetření. 
PILI ALKOHOL A ROZBÍJELI LÁHVE. Ve-
čer 27. října vyslalo operační středisko
hlídku strážníků do Mnichovické ulice, kde
měla podle obdržených informací skupina
mladíků rozbíjet láhve a ničit prostran-
ství. Po příjezdu na místo strážníci zadr-
želi pět mladistvých osob, které plnými
doušky konzumovaly alkohol a navíc roz-
bíjely prázdné láhve o chodník. Protože
se jednalo o nezletilé osoby, strážníci při-
volali na místo činu jejich rodiče, kterým
podnapilé potomky předali. O celém inci-
dentu byl městskou policií ihned informo-
ván i odbor sociálních věcí Úřadu měst-
ské části Praha 11, který bude s rodiči ce-
lou záležitost dále řešit. 

SERIÁL

Jak jste se již mohli dočíst v našem seriálu
o územním plánování, je v současné době při-
pravován nový územní plán hl. m. Prahy. Kon-
cept územního plánu, což je jedna z etap poří-
zení územního plánu podle stavebního zákona,
je vystaven od 2. 11. do 2. 12. 2009 v Info -
centru rozvoje hl. m. Prahy (Jungmannova 29,
Praha 1), na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (Vyše-
hradská 57, Praha 2) a na webu pražského ma-
gistrátu www.magistrat.praha-mesto.cz v části
Územní plánování a rozvoj. 

Veřejné projednání konceptu územního
plánu se bude konat ve Velkém zasedacím sá-
le Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské náměs-
tí 2, Praha 1) dne 23. 11. 2009 od 9 hod. Sta-
noviska, náměty a připomínky je možné podá-
vat do 9. 12. 2009 na adresu MHMP – Od-
bor územního plánu, Jungmannova 29/35,
111 21 Praha 1 nebo prostřednictvím digitál-
ního formuláře umístěného na internetových
stránkách magistrátu.

Odbor územního rozvoje

Veřejné projednání konceptu
nového územního plánu

Platný Územní plán sídelního útvaru hl. m.
Prahy (dále jen územní plán) má svoji závaz-
nou a směrnou část. Při práci s územním plá-
nem rozdíl mezi nimi nepocítíte, neboť jak zá-
vazná, tak i směrná část územního plánu mu-
sí být v návazné projektové dokumentaci be -
ze zbytku dodrženy. Rozdíl se projeví v přípa-
dě, pokud obsah některé z těchto částí potře-
bujeme měnit.

Závaznou část územního plánu můžeme
měnit pouze formou změny územního plánu.
Součástí pořizované změny územního plánu
může být zároveň i úprava jeho směrné čás-
ti. Úpravou územního plánu můžeme měnit
jen jeho směrnou část. Nejčastější změnou
územního plánu je v podmínkách hlavního
města Prahy změna funkčního využití území
(laicky - změna barev ve výkresu č. 4). Nejčas-
tější úpravou je změna kódu míry využití úze-
mí (výkres č. 26 a 28).

Změna územního plánu se pořizuje přibliž-
ně ve stejném režimu jako vlastní územní
plán. V podmínkách hlavního města Prahy tr-
vá pořízení změny územního plánu několik let
a každá pořizovaná změna musí být projedná-
na s dotčenými orgány a veřejností. Každou
fázi pořízení změny územního plánu schvalu-
je Zastupitelstvo hl. m. Prahy a vydává se
opatřením obecné povahy. 

Způsob pořízení úpravy územního plánu
není stavebním zákonem ani žádným jiným
právním předpisem stanoven a záleží pouze
na pořizovateli, jaký zvolí postup pro její poří-
zení. Na území hlavního města Prahy platí po-
stup stanovený usnesením Rady hl. m. Prahy
č. 1774 ze dne 22. 10. 2002 známý jako „Me-
todický pokyn“. Úprava územního plánu se
neprojednává s veřejností a k navržené úpra-

vě se podle její povahy může vyjádřit městská
část, na jejímž území má být úprava realizo-
vána, a dotčené orgány, které určí pořizova-
tel. Úpravu územního plánu schvaluje odbor
územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy. Po-
řízení úpravy územního plánu trvá v podmín-
kách hl. m. Prahy přibližně 3 měsíce.

Režim pořizování úprav územního plánu
zanikne s doposud platným územním plánem,
neboť nový územní plán bude mít pouze zá-
vaznou část a všechny obměny jeho obsahu
bude možné provést pouze v režimu pořízení
změny územního plánu.

Čtenáři se mohou se svými dotazy obec-
ného charakteru obrátit i na odbor územní-
ho rozvoje prostřednictvím e-mailu:
uzemniplan@praha11.cz.

Odbor územního rozvoje

5. Geometrické tvary
Tentokrát vám představíme zajímavou plastiku
ukrytou nedaleko stanice chodovských hasičů
na rohu Türkovy ulice a ulice Květnového vítěz-
ství. 

Je zhotovena z kovu a jejím autorem je Jan
Bartoš. Teď na podzim ji díky ubývajícímu listí ne-
přehlédnete, jinak je ukryta ve větvích stromů.

Seriál – územní plánování (4)

Rozdíl mezi změnou a úpravou územního plánu

Pohledu z Litochlebského 
náměstí směrem ke stanici metra Opatov 
dominuje moderní budova společnosti Skanska. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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OPTIKA H & P
❐ zhotovení brýlí za hotové i na lékařský předpis
❐ opravy brýlí
❐ veškeré optické služby za výhodné ceny pro zákazníky

Otevřeno: Po–Pá 10–12, 14–18 hodin
Křejpského 1531 (100 m od prodejny DELVITA)

Praha 4, tel.: 267 915 916

PROPO podlahové studio - Josef Nykl
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu

těchto materiálů pro byty i objekty:
plovoucí podlahy, PVC, koberce, linoleum, korek, vlysy (i renovace), Flotex, čistící zóny

Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00  Praha 4
tel./fax: 272 913 518, GSM: 602 224 745

www.propostudio.cz, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt  900–1200 1400 –1700,  Pá 800–1200, 1400–1600

JAKO VÝROBCI NABÍZÍME VELMI VÝHODNÉ CENY
Zákaznický bonus    www.zlatnictviguttner.com    tel.: 272 931 093

ZLATNICTVÍ  J. Güttner
VELKÝ VÝBĚR ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

Prodej a zakázková výroba 
(možnost využití Vašeho zlata)
Snubní prsteny • Opravy, rytí, leštění, pozlacování
Výkup zlata • Baterie do hodinek

Otevřeno: Po 13–18
Út, St, Čt 10–12, 13–18
Pá 10–12, 13–16

Praha 11-Háje, Podjavorinské 1601 
(100 m od nové pošty)

VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁME, VYMĚNÍME,
PRONAJMEME Váš byt, RD, chatu, pozemek
* vyplácíme vámi požadovanou cenu (neplatíte žádná procenta)
* expresní výkup bytů (dr., OV, majitel) i s dluhem
* kompletní právní servis vč. převodu médií na naše náklady
* vypracujeme kupní a darovací smlouvy

RK JUDr. VOSYKA s.r.o.
Moulíkova 5, Praha 5-Smíchov, 150 00 (přímo u st. metra B „Smíchovské nádr.“

Jsme již 16 let na trhu s nemovitostmi...

Telefon: 257 324 295,
222 210 573

Internet: www.vosyka.cz
Mobil: 777 816 007
E-mail: info@vosyka.cz

B Y T O V Á  J Á D R A
s p e c i a l i s t é n a  J i ž n í  M ě s t o

ZAJ ISTÍ M E VŠE CO POTŘEBU J ETE:
projekt, zaměření v bytě, práce, materiál, doprava,
revizní zprávy, jednání na stavebním úřadu, plánky

Praha 4, Horáčkova 19, tel.: 241 730 387, mobil: 602 244 255, www.bytovejadro.cz

JEN U NÁS 
Z D A R M A

projekt + vyřízení stavebních 
náležitostí v ceně 5 000 Kč

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, 
bytů a nebytových prostor

■ obklady ■ dlažby ■ malování ■ štukování
■ plovoucí podlahy

■ sádrokartonářské a jiné zednické práce…
Informace na telefonu: 739 990 814
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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.czrekointer@rekointer.cz

Jažlovická 1499/38, Praha 11, tel.: 603 424 700
Otevřeno: Po–Ne 11.00–23.00 www.restauraceprazanka.cz

Restaurace Pražanka
úterý 17. 11. 2009

Restaurace Pražanka
Pojďte s námi opět zavzpomínat na staré „krásné“
časy v úterý 17. 11. 2009 v naší oblíbené restauraci

Káva (turek) 5 Kč
Rum 0,05 11 Kč
Vodka 0,05 11 Kč
Zelená 0,05 11 Kč
Fernet 0,05 15 Kč
Jablíčko 0,05 15 Kč
Jim Beam 0,05 20 Kč

Pivo Staropramen 10˚ 0,5 11 Kč 0,3 7 Kč
Točená limonáda 0,5 5 Kč 0,3 4 Kč
Bílé a červené víno 0,2 11 Kč
Pivo – plech 0,33 8 Kč (max. 50 ks na osobu)

Hovězí vývar s nudlemi 4 Kč
100 g   Maďarský guláš, houskový knedlík 33 Kč 
100 g   Smažený eidam, opečený brambor, tatarka 33 Kč 
150 g   Smažený vepřový řízek, brambor, citron 33 Kč 
100 g   Kuřecí prsa s broskví a sýrem, opeč. brambor 33 Kč 
200 g   Vepřové výpečky, housk. knedlík, zelí 33 Kč 
10 ks    Smažené sýrové nugetky, hranolky, tatarka, obloha 33 Kč 
Ceny platné pouze pro tento den od 11.00 do 23.00 hod.
Na jídla a nápoje prodávané tento den s sebou účtujeme příplatek 100 %.
Děkujeme za pochopení.
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Křížovka o knihu
Výherci tajenky z Klíče číslo 17: Andrea Tichá, Jana Koško-
vá, Michal Jasl, Martin Zach, David Kurc vyhrávají knihu z na-
kladatelství Metafora. Knihu o Praze 11 vyhrávají Marta Hoš-
ková, Jakub Kycl, Martin Hačl, Barbora Machovská, Dan Kotek.

Správné znění tajenky: ...zle se říjen tváří.
V dnešní tajence na vás čeká listopadová pranostika: LISTO-
PADOVÉ SNĚŽENÍ... Na pět výherců čeká kniha z naklada -
telství Columbus a Slovart, na pět dalších kniha o Praze 11.
Odpovědi zasílejte do konce listopadu na adresu re dakce Klíč
– Ocelíkova 672, e-mailem: klic@praha11.cz,
nebo osobně do redakce. Nezapomeňte uvést
jméno a kontakt na vás.
www.columbus.cz      www.slovart.cz

Nápověda:
UBE, MÉ,
APA, ATER

1. kategorie – děti 3–6 let 
Zvítězila Kamila Srbová, 5 let.

Dárky pro radost získávají Janička 
Jeřábková, Vojta Kropík, Josífek 
Bartoň, ZŠ Ke Kateřinkám, 3. B.

2. kategorie  – děti 7–10 let
Zvítězila Alice Rychtářová, 7 let.

Dárky pro radost získávají Hanka
Vovsíková, Kája a Jaroslav Bělákovi,
Daniel Srba, Adélka Antošová.

Redakce vyhlašuje výsledky
podzimní Klíčové soutěže 
s VANDOU A STANDOU

Z došlých prací se v lednu uskuteční v budově úřadu v Ocelíkově ulici výstava

slovart

slovart
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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.
● 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.
● 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
● 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.
● DAŇOVÁ KANCELÁŘ – ÚČETNICTVÍ, mzdy,
nemocenské, všechny druhy daní, práce u vás
nebo u nás. Tel. nonstop: 272 914 821, 
603 461 849.
● INSTALATÉRSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE, vý-
měna kuchyňských desek a dřezů. Telefon:
272 952 166, 602 649 359.
● DÁMSKÁ KREJČOVÁ ODBORNĚ PORADÍ
s přihlédnutím k postavě, věku, materiálu… Šití
na míru, opravy. J. Majerová, tel.: 272 929 597.
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Ta-
petování pestruktou, úklid, barvy dle vzorníku
– kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon: 
603 475 667, www.123malovani.cz

● SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Te-
lefon: 272 761 234, 602 366 328.
● MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
● STŘÍHÁNÍ – ÚPRAVA PEJSKŮ. Telefon:
272 928 543, 604 557 903. V Průčelí
1653/8, Praha 4-Chodov JM. 
www.ostrov-victoria.wz.cz
● MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ, LAKÝRNICKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 227 390.
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK. I o ví ken -
dech. Pravidelné úklidy domů a kanceláří. Tel.:
223 010 365, 737 566 189.
● MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE – fa
AMALNOV – J. Novotný. Rychle, kvalitně, lev-
ně i o víkendu. Telefon: 606 556 547,
www.amalnov.cz, e-mail: amalnov@atlas.cz
● BYTOVÁ JÁDRA, ZEDNICKÉ a obladačské
práce, malování, štukování, plovoucí podlahy.
Škutchan František, tel.: 720 391 187, e-mail:
skutchan@seznam.cz
● ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
● PROVEDU MALÍŘSKÉ PRÁCE OD 15 KČ 
na m2. Mobil: 603 590 428.
● KVALITNÍ SOUKROMÉ DOUČOVÁNÍ. Indi-
viduální kurzy pro děti i dospělé. Jazyky, mat.
+ fyz. Výborná cena, zkušení  lektoři!
www.agentura-hermes.cz,  tel.: 739 667 891.

● 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.
● 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.

● PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťoven
sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po
celé Praze, i nezařízené. Tel.: 603 194 333.
● RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1 v Pra -
ze, v osob. či družstev. vlastnictví. Rychlá plat-
ba, na stavu bytu nezáleží. Tel.: 604 150 450.
● KOUPÍM 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. 
● 3+KK/L 109 M2 + GARÁŽOVÉ STÁNÍ do OV
v novostavbě přímo u metra Háje, ul. Tatarko-
va. Cena 6 399 000 Kč, www.mao.cz, tel.:
737 262 114.
● VYMĚNÍM 3+KK/L ZASKL., ZDĚNÉ jádro,
63 m2, v OV na P-4 JM s doplatkem za větší
byt v DV/OV, tel.: 731 423 931.
● GARÁŽOVÉ STÁNÍ DO OV V NOVOSTAVBĚ
u metra Háje, ul. Tatarkova. AKCE SLEVA 
10 % do 30. 11. z původních 269 000 Kč,
www.mao.cz, tel.: 737 262 114.

● VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ, PREVENCE, 
REKONDICE JEŠTĚ PRIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY.
Telefon: 736 164 647, www.ordinace-majer-
skeho15.com
● HLEDÁM PEČOVATELKU k nemocné dů-
chodkyni, starý Chodov, informace na telefo-
nu: 603 572 817.      
● HLEDÁME ČAJOVNICI ČI ČAJOVNÍKA na ŽL
na Praze 4-Chodov. Mobil: 736 609 641.
● PRO PRACOVITÉ MOŽNOST SPOLUPRÁ-
CE. Oddlužení, přefinancování, likvidace exeku-
cí, úvěry, půjčky. Kontaktujte nás na telefon
774 141 316.
● BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodává-
me: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace po-
zůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na universitním
statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 603 865 336,
274 779 716.

KADEŘNICTVÍ
➨ Dámské ➨ Pánské ➨ Dětské

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

CELESTE PRAGUE, spol. s r. o.
Rehabilitační míče a rehabilitační potřeby
Bowlingové příslušenství
Dovoz, prodej i jednotlivcům
ZŠ Mikulova 1594, 149 00 Praha 4
Tel./fax: 267 912 475, 272 916 263
GMS: 602 364 582, 608 716 716
www.celeste.cz, e-mail: celeste@celeste.cz

NABÍZÍME MÍSTA PRO PARKOVÁNÍ 
osobních automobilů na non-stop hlídaných parko-

vištích na Chodově. Tel.: J. Cinko – 602 391 477
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Pro příznivce sportu jsou tady dvě akce, které
ve spolupráci z naší městskou částí připravuje
Sportovní Jižní Město, o. p. s., na 28. listopad. 

První z nich je: Podzimní fotbalový turnaj
Prahy 11. Začátek od 12 hodin Hrabáko-
va–Po šep ného.

Druhou je: Pohyb pro celou rodinu. Celo-
denní akce zaměřená pro rodiny na Praze 11,
sportování, dovednostně-kulturní aktivity. Za-
čátek od 10 hodin Hrabákova–Pošepného.

Bližší informace k oběma akcím najdete na
www.sportovnijiznimesto.cz

Bronzový tým z Evropského florbalového
poháru 2009 Herbadent Tigers SJM vás zve
na utkání ligy žákyň 28. listopadu v 18 hod.
Tigers SJM – SK Florbal Sloane Park Benešov
(SH Děkanka).

Zveme všechny mladé zájemkyně o florbal
na otevřené tréninky každou středu od 16.30
do 18 hodin v tělocvičně ZŠ Ke Kateřinkám.

Kontakt: K. Šatalíková, tel.: 608 508 967,
e-mail: karol.satalikova@tigers-praha.cz. Info:
www.sportovnijiznimesto.cz a www.tigers-
praha.cz red

Už zase hledají paní učitelky výtvarné výcho-
vy a také někteří žáci hezky barevné listy, opa-
dané ze stromů, aby si je odnesli na malová-
ní. Začíná čas, vhodný na stará vyprávění. Ve
Formanské ulici u našich sousedů v Pra-
ze-Újezdě stojí několik domů, které připomína-
jí starou historii, ale zároveň skrývají tajemství. 

Dnešní Formanská ulice kdysi procházela
téměř volnou krajinou. Když se po ní směřo-
valo do Újezda, nacházel se vlevo od cesty
ovčín průhonické vrchnosti. Ovcí tam bylo nej-
spíš několik stovek. Stará milá pověst, kterou
stojí zato udržet v paměti, vypráví, že
v ovčíně žili dobří lidé. Stalo se, že cestou k
Průhonicím hrčel rychle kočár. Kočí se snažil
jet rychle, ale zároveň ohleduplně. Uvnitř vo-
zu byla už hodně těhotná maminka, paní hra-
běnka nebo, také se někdy říkává, že komte-
sa. Nedojeli ale, žena poznala, že přichází ta
pravá chvíle. Právě se blížili k ovčínu a ten se

tak stal místem narození dcerky urozené mat-
ky. Ženy z ovčína pomáhaly dítěti i mamince
překonat porod v dobrém. Když to opravdu
šťastně dopadlo, všichni si odpočinuli a kočár
pak odvezl maminku i dítě do zámku. Dcerka
při křtu dostala jméno Kateřina. A maminka
přemluvila pana hraběte, aby ovčín nechal
rozdělit na drobná území, zrovna tak na jeden
domek a nevelké pole u něj. V řádce kolem
cesty vyrostla brzy stavení, ve kterých žili bý-
valí ovčáci a jejich pomocníci i další rodiny.
A dětí tu bylo hodně. Místu se říkalo Kateřina.

Tahle známá pověst má reálné jádro. Kate-
řinky, jak se osídlení nakonec začalo říkat, urči-
tě vznikly rozdělením území – rozparcelováním
ovčína. Lze to doložit ze starých zápisů. Děv-
čátko jménem Kateřina a její maminku však za-
tím ne, i když se zdá, že by to mělo být jedno-
dušší než zjišťování stavby skromných domků.
Snad se ale někdy zdaří i tohle tajemství od-

halit. Mezitím ale mizí před očima stopy po
starém ovčíně. Stával v sousedství starého
dubu s vysokým kmenem a jeho území pak by-
lo rozděleno na dvě usedlosti. Dnes už ovčín
nic zvlášť nepřipomíná. I přiložená fotografie,
předjímající nastávající zimu, zachycuje ve sku-
tečnosti stav před pěti roky. Jiří Bartoň

Tajnosti za humny (16)

Kterápak Kateřina?

Zelený pták pro
zdravotně postižené 
Občanské sdružení Křižovatka.cz, projekt
vás zve na další lednové počítačové kurzy,
které se budou konat v prostorách klubu. 

PC kurzy jsou vypsány na trimestr LE-
DEN–BŘEZEN 2010 a jsou určeny pro
zdravotně postižené, seniory, muže a ženy
na mateřské dovolené a ostatní zájemce.

Kurzy jsou vedeny zkušenými lektory
převážně individuálně, pokud končí testem,
počítají se jako rekvalifikační.

Učíme: Základy PC – Windows XP
a Vista ● Programy balíčku Office XP
a 2007 (Word, Excel, PowerPoint….) ● In-
ternetovou technologii a e-maily ● Práce
s fotoaparátem a PC ● Úpravu fotek v PC

Cena kurzu: ZTP/P, ZTP, TP 100 Kč ●

Děti, senioři a ženy na mateřské 450 Kč ●
Ostatní 1 000 Kč

Kontakt: U Zeleného ptáka 1158, Pra-
ha 4-Kunratice ● Tel.: 271 913 590 ● E-ma-
il: zelenyptak@zelenyptak.cz

Osobní objednání do 10. 1. 2010 
Otevřeno: v po–pá od 10 do 19 hod. 

Nevíte, co dělat ve volném čase? Chcete
se dorozumět s neslyšícími? 

Pevnost - České centrum znakového jazy-
ka, o. s., připravila pro všechny zájemce

INTENZIVNÍ KURZY ČESKÉHO ZNAKO-
VÉHO JAZYKA ZIMA 2010

Více informací na www.pevnost.com, 
tel./fax: 283 892 700, mobil: 728 586 857.

Ve středu 7. října odpoledne se v Centrálním
parku JM na Opatově konal již 14. ročník tra-
dičních závodů Podzimní cyklokros, které kaž-
doročně pořádá náš oddíl. Přes větrné pod-
zimní počasí se na startu sešlo více než čtyři-
cet závodníků. S mladšími dětmi dorazili
i jejich rodiče, někteří z nich si potom sami za-
závodili v již tradiční kombinované kategorii
Rodinná štafeta. Trať doznala na jaře výraz-
ných inovací a na podzim zůstala nezměněna,
takže travnatá cílová rovinka následovala

opět hned po oblíbeném terénním výjezdu.
Nejnabitější byla letos na podzim kategorie
Žáci II. Všichni vítězové obdrželi diplomy
a pěkné ceny v podobě cyklistických doplňků
(tachometry, nářadí, světla, láhve apod.).
Kompletní výsledky a fotografie ze závodu si
můžete prohlédnout na našich webových
stránkách www.oddilufo.estranky.cz.

Všem účastníkům gratulujeme! Současně
bychom rádi poděkovali sponzorovi závodu
Cyklosportu KERN, který daroval ceny pro vítě-

ze, městské části Praha 11, kte-
rá akci podpořila grantem a vlast -
níkům pozemků, na kterých se
závod konal.

Děkujeme všem za účast
a těšíme se opět na viděnou na
Jarním cyklokrose ve středu 
12. května 2010 ve stejný čas
na stejném místě.

Jiří Kukačka, oddíl UFO

Cyklisté si změřili síly v Centrálním parku

Konec listopadu bude ve znamení sportu

Letošnímu 
podzimnímu cyklokrosu přálo
počasí. FOTO: JIŘÍ KUKAČKA

Domy 
u Formanské ulice. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ
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BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY na tel.: 272 953 160

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 

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

DREAM
HEALTHER

ZA HODINU VAŠE TĚLO
PROVEDE
1152 stahů v hýždích

348 pohybů v bocích
1920 rotačních pohybů

248 sklapovaček
480 zanožení
766 relaxačně tonizačních

pohybů dolních končetin

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

stavu
✔ odstranění bolesti zad

a kloubů

Při cvičení se neunavíte, stoly
cvičí za vás.

ŠUMAVA – PENZION
HRÁTKY U OBCE SRNÍ
Ubytování cena 400 Kč 
včetně polopenze. 

Tel.: 739 046 601, Tel.: 739 046 601, 
376 323 410 376 323 410 

www.penzionhratky.unas.czwww.penzionhratky.unas.cz

Distribuce knih Pavel Dobrovský BETA, s. r. o. 
nabízí prodej knih pro veřejnost se slevou 15 %
na adrese: Květnového vítězství 332/31, Praha 4, 149 00                   

všední dny od 7.30 do 15.30, 
prosincové soboty 8.00–14.00, 
prosincové neděle 9.00–13.00

Tel.: 272 910 733, fax: 272 913 830, e-mail: info@dobrovsky.cz, web: www.dobrovsky.cz 

Nabízíme knihy všech žánrů, které je též možné objednat přes náš 
internetový obchod www.knihycz.cz a objednávku si následně osobně vyzvednout.

Gymnázium 
Omská 1300 
100 00 Praha 10-Vršovice

Gymnázium v Praze 10, Omská 1300, zve zájemce o vzdělávání v gymnáziu
pro školní rok 2010/2011 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se ko-
ná ve středu 2. 12. 2009 a 13. 1. 2010 vždy od 16.00 hod. 

Ve školním roce 2010/2011 otevře Gymnázium Omská celkem 3 třídy –
2 třídy osmiletého gymnázia pro žáky 5. tříd základních škol a 1 třídu čtyř-
letého gymnázia pro absolventy 9. třídy ZŠ a odpovídajících ročníků vícele-
tých gymnázií. Zřizovatelem školy je hlavní město Praha.

Informace o vzdělávání a o škole, podmínky přijímacího řízení, vzdělávací programy,
výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. jsou k dispozici na oficiálních
webových stránkách školy – www.omska.cz.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 267 311 317, příp. e-mail:  info@omska.cz.

Pro volné chvíle

Absolutní hit poslední doby! Bezkonkurenčně
nejpříjemnější způsob, jak se zbavit, nebo ales-
poň eliminovat řadu zdravotních problémů
a potíží, včetně nepříjemné celulitidy. O co jde?
Tím „zázrakem“ je andulační (kmitočtová) ma-
sáž s infračerveným hlubokým prohříváním sva-
lů a kůže. 
Terapeutické masážní programy zmírňují bolest,
uvolňují svaly, redukují stres, posilují imunitu
a nabíjejí novou energií. Umožňují zmírnit nebo
odstranit mnoho různých bolestí, jako např. hla-
vy, kloubů, bederní páteře, stimulovat lymfatic-
ký systém, zmírnit revma, odstranit křeče atd.
A dobrou zprávou je i to, že působí na rozpou-
štění podkožního tuku, takže hubnete, a navíc
příjemně! 

Najdete nás:
Anežky Malé 768/5,

(vchod od Modré školy), 
Praha 4-Jižní Město

Háje

Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech poháněných elektromotory
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