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NIKDO NENÍ ZBYTEČNÝ NA SVĚTĚ,
kdo ulehčuje břemeno druhému. Tak zní mot-
to z kalendáře „pro Klokánek“ (citace Charle-
se Dickense), ke kterému je zbytečný jakýko-
liv komentář. Jsem velice rád, že naše měst-
ská část měla příležitost podpořit takový pro-

jekt, jakým je kalendář pro Klokánek, na jehož
přípravě se podílely děti z FOD Klokánek Lás-
kova. Nemám ani tak na mysli rovinu finanční
podpory, jako rovinu lidskou. Sounáležitost
a spolupráce lidí na tomto projektu byla obdi-
vuhodná. Vstřícnost všech umělců, kteří se
podíleli na nahrávání pohádek, kreativita
a nasazení studentů ze střední odborné ško-
ly Multimediální a grafické tvorby, grafického
studia a zaměstnanců našeho úřadu… svěd-
čí o tom, že se lidé z různých odvětví, různých
sociálních i věkových vrstev dokáží nadchnout
pro věc, která má smysl a která pomůže těm
nejmenším a nejzranitelnějším z nás. A za to

jim patří velký dík. Výtěžek z kalendáře, který
pokřtíme 6. prosince na Mikulášské nadílce
v Top Hotelu, půjde přímo do Klokánku, který
sídlí u nás na Jižním Městě v Láskově ulici
a který pomáhá týraným, zanedbávaným,
zneužívaným a jinak sociálně ohroženým dě-
tem rodinnou péčí. Jedno arabské přísloví ří-
ká, že děti jsou křídla lidstva…. Doufám, že
prostřednictvím tohoto projektu těmto čtyři-
ceti „malým párům kří-
del“ alespoň trochu po-
můžeme. 
Váš Dalibor Mlejnský,
starosta 

Slovo 
starosty

Tu letošní připravila Střední odborná škola
Multimediální a propagační tvorby, sídlící ve
Stříbrského ulici, společně s městskou částí
Praha 11. Mikuláš se svými anděly a čerty při-
nese i tentokrát opravdu bohatou nadílku,
která bude navíc spojena s velmi hezkou
a hlavně prospěšnou akcí – křtem ojedinělého
díla, kterým je kalendář na rok 2010. Ten je pl-
ný kreseb dětí z Klokánku a výtěžek, který se
podaří získat z jeho prodeje, půjde právě dě-
tem z FOD Klokánek Láskova.

Součástí každého kalendáře je také CD
s klasickými pohádkami pro nejmenší, které
namluvily (nutno podotknout, že bez nároku
na honorář) známé osobnosti naší kulturní
scény, jakými jsou například: I. Chýlková, J.
Korn, M. Issová, N. Boudová nebo J. Kraus.
CD bude vydáno pouze k tomuto projektu
a nebude v běžném prodeji. Městská část
Praha 11 podpořila tuto akci grantem
a záštitu nad ní převzal její starosta Dalibor
Mlejnský. Kalendáře budou v prodeji také ve

všech informačních centrech, KC Zahrada či
Chodovské tvrzi. Program Mikulášské nadíl-
ky zpestří představení iluzionisty a kou -
zelníka Pavla Kožíška, vystoupení zpěváka
Ondřeje Rumla, dětského pěveckého sboru
s vánočními koledami a chybět nebude ani
sladké občerstvení a na závěr diskotéka pro
děti.  

Mikulášská nadílka je určena pro děti
z Jižního Města. Pokud máte zájem, aby
i vaše dítě dostalo nadílku, vezměte označe-
né balíčky pro Mikuláše s sebou. Info na tel.:
739 448 621. Program je samozřejmě pro
všechny zdarma.

Dana Foučková

TAK TU MÁME ZASE PROSINEC. VÁNOCE JSOU UŽ ZA DVEŘMI, ALE JEŠTĚ DŘÍV, NEŽ NA
NĚ ZAKLEPOU, MÁME PRO VÁS ZAJÍMAVÉ AKCE, KTERÉ S SEBOU ZAČÁTEK POSLEDNÍHO
MĚSÍCE V ROCE PŘINESE. JEDNOU Z NICH, NA KTEROU BYCHOM VÁS RÁDI POZVALI, JE
TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 6. PROSINCE, KTERÁ SE USKUTEČNÍ OD 15 HODIN V T0P
HOTELU PRAHA V BLAŽIMSKÉ ULICI.

Ještě něco z Mikuláše…
Těšit se můžete 5. prosince také na Čer-
tovský karneval, který se uskuteční
v Domě dětí a mládeže v pobočce Květ-
nového vítězství od 15 do 17 hodin. Po
jeho skončení můžete přijít na mikuláš-
ský průvod, který bude vycházet v 18
hod. od Komunitního centra Matky Tere-
zy a bude pokračovat přes Centrální
park na Opatov.      

Akci bude provázet živá muzika, oh-
ňová šou, čerti, andělé a samozřejmě
Mikuláš. Mikulášské veselí bude pokra-
čovat od 20 hod. v KC Zahrada koncer-
tem kapely Fast Food Orchestra. Průvod
pořádá Kulturní Jižní Město, o. p. s., a je
určen pro širokou veřejnost. Podrobněj-
ší informace k mikulášským akcím najde-
te průběžně na webu městské části
www.praha11.cz v aktualitách a v sekci
školství.

Kresba, 
která se objeví na kalendáři, 
je dílem dětí z jihoměstského Klokánku.

Letošní Vánoce 
na Jižním Městě

budou bohaté
Těšit se můžete na živý betlém, vá-
noční koledy, zvonohru, výlov kapří-
ků, horký punč zdarma a společně

vypustíme lampiony štěstí.
Bohatý program se soutěžemi pro

děti pro Vás bude připraven  
22. prosince od 15.30 

v Centrálním parku u Komunitního
centra Matky Terezy.

A pokud bude vhodné počasí, ke slo-
vu přijdou i sněhová děla… 

Mikuláš bude nadělovat i křtít
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ZASEDÁNÍ PARLAMENTU. Na začátku listopadu se v Centru SISI
sešel na svém dalším zasedání Parlament mládeže Prahy 11. Příto-

men byl i místostarosta naší městské části Jan Meixner, který
s členy parlamentu diskutoval o různých tématech a vyslechl 

jejich podněty a připomínky k životu 
na Jižním Městě. 

OPRAVA VOZOVKY. 
V listopadu se prováděla oprava povrchu 

křižovatky Na Jelenách–Kunratická spojka–Roztylská, 
což mělo za následek určité dopravní komplikace. Povrch 
vozovky však zde byl již ve velmi špatném stavu, a proto 

byla oprava, kterou financovala TSK hl. m. Prahy, velmi zapotřebí.

TŘI DĚTSKÁ 
HŘIŠTĚ V NOVÉM. Ve vnitroblocích 
obytných domů v ulicích Kloboukova, Hrdličkova, Blatenská
a Babákova pokračovala v listopadu přestavba tří dětských hřišť.
Již dříve byly odstraněny původní nevyhovující betonové prvky
a hřiště dostanou mimo jiné nový mobiliář a herní prvky.

DÝŇOVÉ POSVÍCENÍ. 
V Mateřské škole Hroncova se 10. listopadu konalo 

Dýňové posvícení. Děti si mohly za přítomnosti svých rodičů, 
sourozenců ale i babiček nazdobit skřítka Podzimníčka z dýní

a různých materiálů, např. kaštanů, žaludů, jeřabin, větviček atd.

PROMĚNA VCHODU. 
Tři vchody do objektu úřadu městské části 
ve Vidimově ulici se dočkaly jednotícího vzhledu. Prostřední 
vchod, do původního objektu, se vcelku jednoduchou úpravou 
přiblížil oběma dostavěným částem a přicházející vítá důstojně.

MARCIPÁNOVÉ TŘICETINY. 
ZŠ Mikulova slavila 11. listopadu v KC Matky Terezy 

30. výročí založení školy. Žáci se svými učiteli připravili bohatý
program a rodiče atmosféru dokreslili vlastnoručně zhotoveným

občerstvením, mezi kterým dominovala nádherná marcipánová
kniha, kterou převzal ředitel školy Radek Pulkert.
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Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové 16. 12.
Bachova 1593 15. 12.
Bachova–Mikulova 1. 12.
Blažimská–Klapálkova 15. 12.
Brandlova (za Startem) 8. 12.
Brodského 1671 8. 12.
Divišovská–Šternovská 1. 12.
Doubravická–Jažlovická 2. 12.
Hlavatého–Mejstříkova 9. 12., 22. 12.
Hněvkovského 1374 1. 12.
Chomutovická 2. 12.
Konstantinova–Metodějova 9. 12.
Kosmická–Anny Drabíkové 29. 12.

Kryštofova–Kazimírova 22. 12.
Křejpského 1514 2. 12., 16. 12.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 15. 12.
Majerského–Samohelova 29. 12.
Matúškova (u Blankytu) 15. 12.
Metodějova (parkoviště) 22. 12.
Michnova–Podjavorinské 8. 12.
Mnichovická–Tatarkova 2. 12., 16. 12.
Modletická–Ke Škole 9. 12.
Mokrá–Zimákova 1. 12.
Plickova 880 9. 12.
Radimovická 1424 (parkoviště) 29. 12.
Rujanská–Donovalská (u TS) 8. 12.
Schulhoffova 794 22. 12.

Stachova–V Hájích 1. 12.
Štichova 640 (parkoviště) 16. 12.
Tererova (u ZŠ) 16. 12.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 8. 12.
Ženíškova–Květnového vítězství 15. 12.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 7. 12.
Gregorova–Hrudičkova 7. 12.
Hrdličkova–Blatenská 7. 12., 21. 12.
Krejnická (za OC Chrpa) 21. 12.
Nechvílova 1826–29 14. 12.
Petýrkova 1953 21. 12.
Vojtíškova (za prodejnou potravin) 14. 12.

INFORMACE ÚMČ

Velkoobjemové kontejnery – prosinec 2009
Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, telefon: 267 902 367/320/514.
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Na tiskové konferenci, která se konala 2. listo-
padu, zástupci Prahy 11 novinářům představi-
li kamerový systém městské části, Dohledové
centrum a nově vzniklou bezpečnostní mapu.
Ve zmiňované mapě lze dohledat například in-
formace o rizikových místech z pohledu kráde-
ží a vloupání, jsou zde vyznačeny také páteřní
komunikace a místa s největším počtem do-
pravních nehod nebo třeba přechody a pod -
chody, kde je potřeba zvýšené opatrnosti.
V mapě jsou i bary, herny, restaurace, lokality
se zvýšeným rizikem požáru, ale také napří-
klad přehled hydrantů, kontakty na bezpeč-
nostní složky a mnoho dalších důležitých infor-
mací. „Tuto mapu budeme pravidelně každého
čtvrt roku aktualizovat. Doufáme, že z ní ne-
bezpečná místa budou jedno po druhém mi-
zet,“ řekl starosta Dalibor Mlejnský. Součástí
mapy jsou již i informace o prevenci a opat -
řeních, které městská část činí pro vylepšení
bezpečnostní situace na Jižním Městě.

Městská část rovněž disponuje rozšiřují-
cím se kamerovým systémem. K 383 kame-
rám v 26 objektech (bytových domech, škol-
kách, školách) v těchto dnech přibývají další

v Majerského ulici. Předpokládaný konečný
počet kamer v systému bude přibližně 850.
Kromě bezpečnostního hlediska přinášejí ka-
mery, jejichž výstupy se shromažďují v tak -
zvaném Dohledovém centru, i značné úspory
finančních prostředků dříve vynakládaných na
opravy vandaly poničených objektů. Všechny
záznamy z kamer jsou k dispozici i městské
policii a Policii ČR. Prostřednictvím Dohledo-
vého centra se také řídí spotřeba energií
v mateřských a základních školách městské
části. red

V loňském ro-
ce začala opra -
va a přestav-
ba objektu
V Be nát kách
1750 pro po-
třeby centra
zub ní péče.
Z Mi  nister stva
zdravotnictví
ČR byla na tu-

to akci poskytnuta investiční dotace ve výši
10 mil. Kč. Finanční náklady v roce 2008 čini-
ly bezmála 14 mil. Kč a letos více než 13 mil. Kč.
Byla provedena rekonstrukce střechy včetně
zateplení, dokončena výměna oken a stihlo se
i celkové zateplení objektu. V pří štím roce se

počítá s vnit řními úpravami objektu, budou
například odstraněny stávající krytiny, oprave-
ny omítky a obklady v hygie nic kých zařízeních
a ku chyň kách, počítá se s no vou vzducho-
technikou. 

Takto upravený objekt bude ve výběrovém
řízení nabídnut pro provozování zubní péče,
přičemž jednou z podmínek bude zajištění
preventivních prohlídek chrupu dětí školou po-
vinných. „Chceme tak reagovat na zjištění sto-
matologů, kteří upozorňují na výrazné zhorše-
ní stavu chrupu u dětí, ke kterému došlo po
zrušení povinných preventivních prohlídek
školních dětí,“ říká místostarosta Jan Meixner.
Přidanou hodnotou tohoto projektu by měla
být pomoc rodičům, kteří tyto prohlídky ne-
zvládají z důvodů časových. red

Chceme snížit nedostatek
zubních lékařů

Městská část vydává bezpečnostní
mapu a vylepšuje kamerový systém

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Co bude se starou
vyhořelou poštou?
Budova bývalé pošty v Mikulově ulici u Cent -
rál ního parku je již delší čas terčem stížností
občanů kvůli svému stavu. V prosinci minulé-
ho roku zde navíc vypukl požár a objekt se
stal i ne bezpečným. Městská část se snažila
i v mi nulosti nějak situaci řešit, ovšem poze-
mek i zchátralá budova je ve vlastnictví Čes-
ké pošty a úsilí nepřineslo žádný efekt. Po
prosincovém požáru se stav budovy zhoršil
natolik, že stavební úřad vydal demoliční vý-
měr a majitel tedy musí objekt staré pošty
zbourat.

Nynější vedení radnice z popudu starosty
Dalibora Mlejnského již před požárem i demo -
ličním výměrem zahájilo intenzivní jednání s ře -
ditelstvím pošty. Městská část má totiž zájem
získat pozemek do svého vlastnictví a zá mě -
rem je celý tento prostor zrevitalizovat a za -
členit do okolí tak, aby sloužil občanům. Pokud
budou jednání dovedena do úspěšného konce
a městská část pozemek získá, toto nevzhled-
né a nebezpečné zákoutí zmizí.

Důkazem, že nynější stav budovy staré
pošty s okolím obyvatelům Jižního Města
opravdu vadí, je i iniciativa Parlamentu mlá-
deže Prahy 11. Jeho prostřednictvím děti
a teenageři z jihoměstských škol sepsali pe-
tici, ve které vyjadřují přání, aby na pozemku
bývalé pošty vyrostlo dětské hřiště a zázemí
pro sportovní vyžití. Petice je podpořena
932 podpisy a zástupci parlamentu ji chtějí
doručit ředitelství České pošty i zástupcům
Prahy 11. Daniel Potocký

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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AKTUALITY

K čemu nám jsou další byty, když počet oby-
vatel Jižního Města neustále klesá? Proč
vlastně potřebujeme pro méně obyvatel stá-
le více bytů? Jakou to má logiku?

Na tyto otázky si někteří odpovídají sami,
aniž by si to uvědomovali: „Byty se staví pou-
ze pro spekulanty, ve skutečnosti nejsou po-
třeba a konečný zisk jde do kapes investorů“.
Všímáte si té absence logiky? Jak mohu
s něčím spekulovat, nebo s něčím obchodo-
vat a zároveň na tom vydělávat, když o to ne-
ní zájem. Takže jak to vlastně je:

Dluhy v bytové výstavbě  
Byty se na území Prahy staví, lidé je kupu-

jí a investoři na jejich stavbě vydělávají. Tako-
vá jsou fakta. Je to proto, že postupně začí-
náme splácet obrovský zděděný dluh
v bytové výstavbě. Jistě si mnozí z vás pama-
tují dobu, kdy získání bytu nebylo otázkou je-
ho koupě, jako spíše toho, čeho všeho byl ob-
čan členem, jak se zalíbil nejrůznějším důvěr-
níkům, nebo jak často chodil na oslavy 1. má-
je. Potom mu byl po mnoha letech čekání, po-
měrně ponižujícím způsobem přidělen byt, se
kterým však nemohl volně nakládat. Jedna
z mála věcí, co nový uživatel bytu mohl, bylo
ubytovat u sebe další členy rodiny, kteří ne-
měli to štěstí a doposud nebydleli ve svém.
Nebylo žádným výjimečným jevem, že v bytě
2 + 1 žili společně i tři generace a byt svým
hemžením připomínal větší mraveniště.  

Počet osob v jednom bytě se průběžně
snižuje

Situace se pomalu začala měnit teprve ve
druhé polovině 90. let minulého století, kdy
se celé věci začíná chápat bankovní sektor
a stavebním spořením začíná pomáhat i stát.
A lidé začínají kupodivu byty kupovat i přes je-
jich vysoké ceny. Začíná se utvářet trh s byty,
respektive trh s novými byty. Čechům slouží
ku cti, že jakmile to bylo jen trochu možné, by-
la koupě bytu pro mnoho rodin tou nejdůleži-
tější investicí. Privatizace bytů z konce deva-
desátých let minulého století a prvních roků
nového tisíciletí řešila až na nepatrné výjimky
pouze změnu vlastnických vztahů stávajících
uživatelů bytů a nové byty nepřinesla. Děti se
začínají daleko dříve osamostatňovat
a dochází k věci před tím málo vídané. Brzy
opouští byty svých rodičů a poměrně záhy si
začínají utvářet svůj vlastní život. Kupodivu si

dávají načas s povitím prvního potomka, vdá-
vadlo mladých dívek není až tak na pořadu
dne a mladí chtějí žít samostatně. K tomu po-
třebují někde bydlet. Chvíli to jde vydržet
v podnájmu, ale touha po bytu začíná mít na-
vrch. Tak se z Jižního Města stěhují především
mladí, i když se jim tady dříve pěkně žilo. Na
Jižním Městě pro ně byty k dispozici nejsou
a tak se stěhují tam, kde se nové byty staví. 

Obsazenost bytů klesá
Věci výrazně pomohlo, že na trh s byty

vstupují banky s nabídkou hypoték a ve vel-
kém se začíná rozjíždět bytová výstavba.
Všimněte si statistických dat, i když nejsou
zrovna aktuální (poslední sčítání domů, bytů
a obyvatel bylo v roce 2001, to je před více
než osmi roky). Zatímco okolo roku 1991 (rok
sčítání lidu) na Jižním Městě převažují byty
s obsazeností 3 a více osob v jednom bytě,
tak již v roce 2001 převažuje obsazenost by-
tů ve prospěch 3 a méně osob v jednom by-
tě a toto číslo bude nadále klesat. Byty se
stávají postupně jednogeneračními. Tam, kde
se v Praze byty staví, roste počet obyvatel.
Tam, kde počet bytů stagnuje, nebo roste jen
zvolna, počet obyvatel klesá. Takový je
i případ Jižního Města, kde od roku 1991 do
roku 2007 ubylo více než 7 500 obyvatel
a počet neobsazených bytů se nijak dramatic-
ky nezvýšil. Prostě na Praze 11 se moc no-
vých bytů nestaví. 

Musíme změnit strukturu bytové
výstavby

Taková jsou nepřehlédnutelná fakta. Naše
městská část nové byty potřebuje, ale záro-
veň potřebuje také postupnou přeměnu cha-
rakteru sídlištní zástavby ve prospěch obcho-
dů a služeb. Proto bychom do budoucna mě-
li omezit výstavbu čistě bytových domů
a začít stavět tzv. polyfunkční domy, ve kte-
rých sice funkce bydlení převažuje, ale hlavně
ve spodních podlažích nalezneme například
směs malých obchodů, služeb, kaváren, gale-
rií, případně místa i pro jiné aktivity. Otázka
proto nezní, zda stavět či nestavět nové by-
ty, protože odpověď je jasná: Stavět! Úplná
a vyčerpávající odpověď je trochu delší: Nové
byty stavět, pokud možno v polyfunkčních do-
mech. Jak toho dosáhnout, jak přinutit privát-
ní investory, aby jejich záměry byly v souladu
se záměry městské části? Přiznám se, že
v současné době k tomu potřebné nástroje
nemáme. V této věci vkládáme naděje do
změny územního plánu č. Z1000, která by
snad od konce listopadu měla začít platit.
V jejích regulativech je totiž oproti stávajícímu
územnímu plánu u všech polyfunkčních území
stanovena podmínka: „Jako výjimečně pří-
pustné bude posuzováno i umístění některé
z obecně přípustných funkcí ve všeobecně
smíšeném funkčním využití v podílu celkové
kapacity vyšším než 60 %.“ To znamená, že
po nabytí účinnosti změny Z1000 bude mít
městská část velký vliv na to, aby nová vý-
stavba měla rozmanitější podobu a nabídku
využití. Pro lokality jako je Jižní Město se jed-
ná o možnou cestu k zatraktivnění bydlení na
sídlištích a tím i zamezení odlivu svých obyva-
tel. 

Dalibor Mlejnský, starosta

Jižní Město potřebuje nové byty Cvičná likvidace
požáru a evakuace
V obytném domě v Bajkonurské ulici 5. listopa-
du hasiči zasahovali při simulovaném požáru.
Celou akci organizovala naše městská část
společně s pražskými hasiči. Přesně v 15.00
ostraha obytného domu oznámila na l. 150
požár a během pěti minut již hasiči ze Stani-
ce 4 na Chodově likvidovali ohnisko požáru
a evakuovali figuranty i obyvatele domu.
Průběh cvičné akce přibližují fotografie níže.

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Zastupitelstvo dne 13. 10. 2009
SCHVÁLILO:
● Doplnění vnitřních řádů městské části –

Spisového a skartačního řádu a Organi -
začního řádu městské části.

● Sazebník úhrad za informace poskytované
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

● Uzavřít s firmou PRE distribuce, a. s., bu-
doucí smlouvu o zřízení věcného břemene
na  pozemku parc. č. 283/1.

● Nákup malotraktoru VARI za celkovou
částku 61 530 Kč.

● Přijetí nového člena kontrolního výboru.

Zastupitelstvo dne 10. 11. 2009
SCHVÁLILO:
● Plnění rozpočtu za I.–III. čtvrtletí, úpravy

rozpočtu k 11/2009 a návrh rozpočtu na
rok 2010.

● Prodej částí pozemku parc. č. 265/337 za
předem stanovených podmínek.

● Finanční příspěvky v celkové výši 100 000 Kč
na nákup věcných darů pro školy a školky,
které navštěvují děti z naší městské čás-
ti.

● Zastupitelstvo projednávalo připomínky ke
konceptu nového územního plánu HMP. 

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední
desce, informačních vývěskách a na webo-
vých stránkách úřadu. 

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4-Újezd

Slovo starosty
Pro rodiče dětí před-

školního věku, kteří se
na nás obracejí s čas -
tými dotazy na výstav-
bu mateřské školy,
mám následující infor-
mace: 6. února 2007
zahájila městská část
přípravné práce na rea-

lizaci Mateřské školy s domem služeb a se
služebnou městské policie.  Po více než dvou
a půl letech jsme se dočkali vydání stavební-
ho povolení. Tento dlouhý časový úsek byl
způsoben mimo jiné i odvoláním některých
účastníků řízení. K současnému vydanému
stavebnímu povolení se opět někteří účastní-
ci řízení odvolali. Dojde tak k další časové pro-
dlevě v zahájení samotné výstavby. Městská

část se začátkem listopadu letošního roku vy-
jádřila k podanému odvolání. Kompletní spis
zpracuje odbor výstavby Úřadu MČ Praha 11
a zašle ho na Magistrát hl. m. Prahy, který po-
soudí oprávněnost odvolání účastníků řízení. 

I přesto, že má městská část k dispozici na
výstavbu finanční prostředky od Magistrátu
hl. m. Prahy ve výši 14 mil. Kč a v rozpočtu
městské části je na příští rok navržena ke
schválení částka ve výši 3 mil. Kč, musím vel-
mi nerad konstatovat, že zahájení školního ro-
ku 2010 je v nové mateřské škole nereálné.
Celkové zdržení do zahájení výstavby předpo-
kládám 12 měsíců. Bohužel se tak stavba
i prodraží. Ale především jde o naše děti, kte-
ré se budou ve školním roce 2010/11 uchá-
zet o zápis do školek v Praze 11. Před dvěma
lety jsem doufal, že již rodiče nebudou mít
problémy s umístěním svých dětí, neboť vy-
budujeme svoji mateřskou školku.         

Václav Drahorád, starosta

Policie kontroluje
dodržování rychlosti
V rámci zvýšení bezpečnosti silničního provo-
zu a prevence nehodovosti požádala městská
část Praha-Újezd Policii ČR o provádění na-
mátkových měření rychlosti na území naší
městské části. Že tato žádost nezůstala bez
odezvy, dokládá snímek i chování řidičů, kteří
jezdí nyní výrazně ohleduplněji.

Pavel Staněk

V říjnu letošního roku zaměstnanci údržby pan
J. Váňa a Vl. Grznár prováděli čištění spojova-
cího chodníku mezi Újezdem a Průhonicemi.
Tento chodník byl zrealizován v rámci rozšíření
D1 na tři jízdní pruhy. Spojovací chodník využí-
vají obyvatelé naší městské části, kteří dochá-
zejí do Průhonic do zaměstnání. Ve stejném
měsíci byla zaměstnanci údržby uklizena zeleň
podél I. etapy zemního ochranného valu včet-
ně odvodňovacího příkopu. Pavel Staněk

Pracovníci údržby vyčistili chodník
i odvodňovací příkop

Oprava vedlejších komunikací
v sídelní části Kateřinek
V průběhu listopadu opraví firma Technická
správa komunikací hlavního města Prahy, ob-
lastní správa Jih, nejpoškozenější místa povr-
chů ulic Vodnická, Proutěná, Krajanská
a U Pramene. Pavel Staněk

Pozvání na rozsvícení
vánočního stromu
Nejkrásnější svátky
v roce se již blíží
a rádi bychom při-
spěli k jejich příjem-
nému prožití. Zveme
všechny občany a sou -
sedy na již tradiční
předvánoční setkání
v sobotu 12. pro -
since od 13.30 hodin
na Kateřinském ná-
městí. Přijďte s dět -
mi společně ozdobit
a rozsvítit vánoční
strom. 

Filip Ranoš

Křižovatka ulic 
Krajanská–Vodnická. FOTO: PAVEL STANĚK

Chodník spojující 
MČ Praha-Újezd s obcí Průhonice. 

FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD

FOTO: PAVEL STANĚK

Policisté 
v akci při měření rychlosti 

na Formanské ulici. FOTO: PAVEL STANĚK
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Pedagogicko-psycholo -
gická poradna v novém
Pedagogicko-psychologická poradna se no-
vě nachází v objektu Základní školy praktic-
ké a Praktické školy, Kupeckého 567, Pra-
ha 4, a od listopadu je k dispozici klientům. 
Kontaktní telefon: 272 918 682.
Otevřeno: po, st 7.30–18.00

út, čt 7.30–16.00
pá 7.30–15.00

Již druhým rokem se žáci prvního i druhého
stupně Základní školy Chodov seznamují se
základy ekonomické gramotnosti. Je to jediná
škola v Praze 11, která toto vzdělávání žákům
poskytuje. Pro žáky prvního stupně je uvede-
né vzdělávání formou kroužku, pro druhý stu-
peň byla zvolena forma volitelného předmětu
s jednou vyučovací hodinou týdně. Ti mladší,
devíti až jedenáctiletí, se formou her a pes -
trých pracovních listů seznamují se základy
fungování trhu a získávají praktické doved-
nosti jak nakládat se svým kapesným, jak si
založit dětské bankovní konto a bezpečně
používat platební kartu. Ani operace na burze
a druhy cenných papírů nejsou našim malým
školákům cizí. Na besedě s burzovním maklé-
řem si hrou vyzkoušeli obchodování na burze
s cennými papíry.

Na druhém stupni se děti pustily i do fi-
nanční matematiky. Již žáci 7. tříd zvládají úlo-
hy s úroky, na praktických příkladech porovná-
vají výhodnost půjček s různou výší půjčených

částek. Ti šikovnější
řeší úlohy na výpočty
RPSN či leasingu na
auto.  Velký důraz kla -
deme na sepětí výu-
ky s problémy každo-
denního života. A tak
se naši žáci sezna-
mují i s ro din ným roz-
počtem a s ná klady na
bydlení.

Co chystáme pro
stávající školní rok?
Besedu s finančním
poradcem, návštěvu
banky a samozřejmě
hodně tvůrčích aktivit
z praktického života. 

Z našich žáků má-
me radost a přejeme jim, aby ve svém snaže-
ní vytrvali.

Ivana Venclová, ZŠ Chodov

Malí ekonomové z Chodova

Klub Hornomlýnská, zabývající se pomocí ro-
dičům s dětmi s postižením, uspořádal teď na
podzim benefiční akci na podporu Centra Fili-
povka. V duchu kouzel a magie přišel akci nav-

štívit Mgr. Kelly, následně celý sál roztančil Ji-
ří Helekal se svou dcerou. Dokázali vytvořit
úžasnou atmosféru, kterou ocenila hlavně
dětská část publika. Bohatá tombola
a nádherné vystoupení tanečního páru Vero-
nika Menšíková – Pavel Vitošek bylo dokona-
lou tečkou programu podařené benefiční ak-
ce. Na závěr patří velký dík všem účinkujícím,
jimž jedinou odměnou byl potlesk a rozzářená
kukadla nejen těch nejmladších účastníků.
Hlavní poděkování patří jednotlivým sponzo-
rům, kteří nám pomohli tento usměvavý
a prospěšný večer uspořádat. Podařilo se zís-
kat podporu v hodnotě 150 tis. Kč.

Vladislava Tačnerová, 
Klub Hornomlýnská

Benefiční akce pro Filipovku 
se podařila

Grantový program pro oblast kultury se
v roce 2009 realizoval tradičně ve třech vý-
běrových kolech. Celkově bylo podpořeno 86
projektů ve výši 2 500 000 Kč, což bylo o 20
projektů více oproti minulému roku. Vyhláše-
no bylo pět tematických okruhů, z toho jeden
nový – Podpora vzdělávacích programů
v oblasti kultury. V Grantovém programu pro
oblast sportu a tělovýchovy bylo letos rozdě-
leno rovněž 2 500 000 Kč. Celkově bylo pod-
pořeno rekordních 217 projektů, což bylo
o 52 projektů více než loni. Kromě výše zmí-

něných programů vyhlásila městská část
i zcela nový Grantový program pro oblast
školství, který byl určen na podporu logope-
die a na výuku cizích jazyků v mateřských
školách. 

Tyto grantové programy významně napo-
mohly k realizaci mnoha kulturních a spor -
tovních aktivit. MČ Praha 11 napomohla fi-
nančně jak obecně prospěšným společnos-
tem, tak i velkému počtu občanských sdruže-
ní, OSVČ, základním a mateřským školám
i fyzickým osobám. Mezi nejvýznamnější pro-

jekty, které byly podpořeny grantem, patří
například výstavy Grónsko – země mizejícího
ledu, výstava Adolfa Borna a Italiano Vero,
hudební festivaly Zahrada písní 2009, Doby-
tí Jižního pólu IX., Hudba mezi bloky atd. Kro-
mě podpory sportovních akcí pro celou rodi-
nu, rozdělila naše městská část finance i na
uskutečnění celé řady turnajů, zápasů
a závodů. Zapomenout nesmíme zejména na
podporu MČR juniorek v moderní gymnasti-
ce, MČR ve squashi a ME smíšených týmů
v curlingu. red

Grantové programy městské části přispěly 
na kulturu, sport i školství 

Mateřská škola, 
Praha 4, Křejpského 1503,

vás srdečně zve na
Vánoční výstavu

Na Vánoce, dlouhý noce…
30. 11.–4. 12. vždy od 13.00 do

17.00 hod. (po tel. dohodě
i dopoledne, tel.: 246 037 824).

Veselé Vánoce

V podkrovních 
moderně vybavených multimediálních

učebnách je výuka ekonomické gramot-
nosti skutečně hrou. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Romantické 
balady nenechaly nikoho v klidu 
sedět a roztančily všechny v sále 
muzikálovými hity. FOTO: JIŘÍ BIČÁNEK

KL_20_2009:Sestava 1  11/26/09  12:42 PM  Stránka 8



KLÍČ 20/2009 I

PROSINEC 2009

Folklorní festival, který pořádala začátkem li-
stopadu Základní umělecká škola Jižní Město
v Top Hotelu Praha, byl přehlídkou lidové hud-
by a tanců jihovýchodní Evropy. Ve spoluprá-
ci s Daktravel jsme na letošní přehlídku pozva-
li soubory z bývalé Jugoslávie, říká ředitel po-

řádající umělecké školy a zároveň ředitel celé-
ho festivalu František Hlucháň. Celkově se na
festivalu představilo 58 souborů z 9 zemí, do-
dává. Návštěvníci mohli vidět vystoupení folk-
lorních souborů z Chorvatska, Makedonie,
Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Ru-

munska, Maďarska, Slovenska
a samozřejmě také z České repub-
liky. Letošní 12. ročník zahájila mís-
tostarostka Prahy 11 Eva Štampa-
chová a nechyběla ani konzulka
Srbské republiky v ČR Suzana Boš-
kovič-Prodanovič, která dokonce na
jednom z koncertů vystoupila. Ve
dvou festivalových dnech se kona-
ly kromě tanečních přehlídek cel-

kem 4 koncerty. Zahajovací koncert natáčela
televize Prahy 11 a televize z Bosny
a Hercegoviny. Jsme rádi, že se nám letošní
ročník vydařil a že jsme návštěvníkům festiva-
lu mohli díky účinkujícím přiblížit kulturu jiho-
východu Evropy, dodal Hlucháň. 

Reportáž z folklorního festivalu budete
moci vidět na www.praha11.cz v TV archivu.

Dana Foučková

Kulturní komise RMČ Praha 11 a OŠK ÚMČ
Praha 11 vyhlašují fotosoutěž s názvem
a tematickým zaměřením Jižní Město, jak je
neznáme (soutěž netradičních pohledů na
Prahu 11). Soutěž je vyhlášena v těchto kate-
goriích:

 Amatérská fotografie
a) žáci základních škol a odpovídajících

ročníků gymnázií
b) středoškoláci a dospělí

 Profesionální fotografie
Termín uzávěrky: 30. 6. 2010. Vyhodno-

cení soutěže: září 2010, výstava na radnici
v listopadu 2010.

Soutěžní fotografie zasílejte v digitální po-
době, velikost každé fotografie max. 3 MB,
v počtu nejvýše 5 kusů od jednoho autora.

Soutěžní fotografie lze zaslat buď na horako-
vam@p11.mepnet.cz (velikost jednoho e-ma-
ilu s přílohou nesmí přesáhnout 4 MB); nebo
na CD nosiči v zalepené
obálce označené hes-
lem „FOTOSOUTĚŽ –
neotvírat“ na adresu:
ÚMČ Praha 11, Ocelíko -
va 672/1, 149 41 Pra -
ha 4 (lze odevzdat pří-
mo v podatelně na uve-
dené adrese); nebo na
základě telefonické do-
mluvy (tel.: 267 902
323) osobně na odboru
školství a kultury ÚMČ
Praha 11, Vidimova
1324–5, kancelář č. 409.

K přihlášeným fotografiím uvádějte vždy:
soutěžní kategorii, jméno, adresu bydliště, věk,
telefonický (e-mailový) kontakt, u žáků a stu -

dentů i adresu školy.
Autor fotografické-

ho díla poskytuje vyhla-
šovateli soutěže nevý-
hradní bezplatnou licen-
ci k užití fotografického
díla, zejména jeho užívá-
ní ke komerčním i neko -
merčním účelům v roz -
sa hu podle autorského
zákona. 

Přihlášené fotogra-
fie budou zveřejněny na
internetových stránkách
www.praha11.cz. red

Zúčastněte se fotografické soutěže

Mikulášská noc na Jižním Městě bude už tře-
tí rok velká a živá. Jako loni a předloni se při-
pravuje mikulášský průvod. Začátek trasy prů-
vodu je v sobotu 5. prosince v 18.00 hod.
u stanice metra Háje na prostranství před Ko-
munitním centrem Matky Terezy, cíl je
u stanice metra Opatov. V Centrálním parku
bude připraveno několik zastavení a na závěr
čeká na účastníky průvodu horký čaj
a drobnosti k zakousnutí.

Milý zážitek slibuje i připravovaná Česká
mše vánoční, která v Kulturním centru Zahra-
da zazní v sobotu 12. prosince. Letos slavnou
tradiční mši uslyšíte v podání sólisty opery

Národního divadla Vladimíra Doležala nebo
sólisty Státní opery Praha Lukáše Hynka
Krämera, Orchestru Akademie věd a smíše -
ného sboru pod taktovkou Pavla Hryzáka.

Vánoční dárky na poslední chvíli pak budete
moci zakoupit na vánočním bazaru, který je
součástí celodenního programu Vánoce na Za-
hradě v sobotu 19. prosince. Pokud máte sa-
mi něco, co byste rádi prodali, můžete se obrá-
tit na Zahradu e-mailem info@kczahrada.cz.
Součástí předvánoční soboty bude i zpívání
koled a pohádka Klidné Vánoce Tondy Novot-
ného a Marky Míkové.

Jiří Sulženko

Velký mikulášský průvod 
na Jižním Městě již potřetí

Taneční odpoledne 
pro seniory 
Srdečně zveme všechny
seniory na nedělní taneč-
ní odpoledne, které pořá-
dá naše městská část ve
spolupráci s Jihoměstskou sociální, a. s. 
Taneční akce se uskuteční 13. prosince
od 14.30 hodin v restauraci U Papežů,
Starochodovská 28. 
Vstupné 50 Kč. 

Víkend plný folkloru a barev z jihovýchodu

Jedním z účinkujících 
byl soubor Abraševič Z Kraljeva
Srbsko, ten předvedl nádherné kro-
je a tance Igre iz okoline Trstenika. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Vánoční atmosféra 
v Zahradě v minulém roce. FOTO: DAVID KAŠPAR

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Z PROGRAMU V PROSINCI 2009:
5. 12.: Mikulášská sobota, dílnička, divadélko a
nadílka s Mikulášem, čerty a anděly.
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do
2 let, denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

 Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. Jar -
níkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. U Kunra -
tického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov a kolejí JM.
Internet zdarma.
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových kur-
zů, workshopy streetartových a cirkusových disciplín.

PROGRAM V PROSINCI 2009:
1. 12., 17.30: Drum circle.
2. 12., 10.00: Nejkrásnější narozeniny, Tonda No-
votný.
5. 12., 15.00: Tři příběhy ze života svatého Miku-
láše, Marka Míková a Tonda Novotný.
5. 12., 18.00: Mikulášský průvod, od Komunitní-
ho centra Matky Terezy, Háje.
5. 12., 20.00: Fast Food Orchestra, Mikulášská
SKAparáda.
9. 12., 10.00 a 14.30: Bojí se tygři?, Divadlo
DRAK Hradec Králové.
9. 12., 19.00: Dámská šatna, Studio DVA
s komedií od Arnošta Goldflama v Zahradě.
12. 12., 15.00: Andělíček Toníček, Buchty
a loutky.
12. 12., 16.00: Škola animace, přijďte si natočit
svůj první animovaný film.
12. 12. 19.00: Česká mše Vánoční Jana Jakuba
Ryby, letos s komorním orchestrem Akademie
věd.
15. 12., 20.00: Jarmila Šuláková a Fleret, Vánoce
na Valašsku.
16. 12., 10.00: O tom, co se možná stalo, Diva-
dlo Rolnička.
16. 12., 19.00: Filmový klub VŠE, ženy pro měny.
17. 12., 20.00: Jižní pól, vánoční koncert, taneční
battle, beatbox, kapely Geta, Rozhuda a další.
19. 12. 11.00: VÁNOCE NA ZAHRADĚ, vánoční
bazar, výtvarné dílny, soutěže a hry nejen pro děti.
Neopakovatelná atmosféra Vánoc v Zahradě.
19. 12. 15.00: Klidné Vánoce, Tonda Novotný
a Marka Míková.

PŘIPRAVUJEME:
21. ledna: Jablkoň, koncert.
26. ledna: Tleskač, SKAparáda.

Více na www.kczahrada.cz,
www.myspace.com/zahradakc,

www.webticket.cz

Ledvinova 9, 149 00 Praha 11
tel./fax: 267 914 831
úterý–neděle 13.00–19.00 hod., 
www.chodovskatvrz.cz
e-mail: info@chodovskatvrz.cz

PROGRAM V PROSINCI 2009:
KONCERTY:
2. 12., 19.00: Urban Quintet. Moderní jazzový
kvintet složený ze studentů Konzervatoře Jarosla-
va Ježka, který hraje jak vlastní tvorbu, tak zajíma-
vé aranže jazzových standardů. Účinkuje
v tradičním složení: Jakub Urban – klavír a klávesy,
Michael Wroblewski – saxofon, Jan Pisklák – kyta-
ra, Matěj Černý – kontrabas a baskytara, Jan Cha-
lupa – bicí.
10. 12., 19.00: MUSICA DOLCE VITA, adventní
koncert z děl českých mistrů. Soubor ve složení

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje, tel.: 272 912 124,
603 468 151, benjamin@cmail.cz

Malenická 1784, Praha 4 
tel./fax: 271 910 246, 

271 914 689
mobil: 775 242 314
zahrada@kczahrada.cz 
www.kczahrada.cz
www.kczahrada.cz/wap

KC Zahrada

Chodovská tvrz

PRAVIDELNÉ PROGRAMY: 
Ne 9.30: Bohoslužby. 
Út 19.00: Setkání nad Biblí. 
Po, út 9.00–12.00: Mateřské centrum Pramínek. 
Út, st 13.00–16.00, čt 13.00–18.00: Občanská
poradna. 

Z PROGRAMU V PROSINCI 2009: 
15. 12., 19.00: Koncert skupiny Pokus. 
24. 12., 10.00–14.00: Betlémské světlo.
24. 12., 22.00: Půlnoční bohoslužba. 

Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz.

Sbor ČCE Jižní Město 
Donovalská 2331/53
E-mail: jizni-mesto@evangnet.cz
www.jizni-mesto.evangnet.cz
Telefon: 272 659 259, 739 244 681 

Kulturní přehled

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 P11-Chodov
tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz 

Z PROGRAMU V PROSINCI 2009:
1. 12., 19.00: LURDY – pramen zázraku II. Vyprá-
vění o nevysvětlitelných uzdraveních a cestě mladé
dívky Bernadety ke svátosti. Přednáší Jan Franti-
šek Tichý, člen sekulárního františkánského řádu.
2. 12., 19.00: Hvězda Betlémská, svatý Grál
a význam Janů v české historii. Přednáší
Ing. Adolf Inneman, PhD.
3. 12., 19.00: Opouští Bůh v průběhu historie lid-
stvo? Biblické mizení Boha. Smrt Boha ve filozofii
a umění. Dojde věda ke znovu objevení Boha?
Přednáška doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.
4. 12., 19.00: Společné zpívání posvátných man-
ter, rytmických bhadžanů a písní z různých du-
chovních kultur. Doprovodí Vás zpěvem, hrou na
kytaru, tamburinu, rolničky, deštnou hůl. „Mantrov-
níci“.
8. 12., 19.00: Kompletní archivní záznamy ze ži-
vota Ramany Maháršiho na DVD. Přednáší filozof,
jogín, PhMr. Rudolf Skarnitzl.
9. 12., 19.00: Rok 2010 – velké změny ve vědo-
mí lidstva. Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová.
10. 12., 19.00: Zářivé schody k poznání 4. Du-
chovní témata nahlížená z různých úrovní poznání
Pravdy. Základní znaky nové spirituality. Přednáší
Petr Dostál.
13. 12., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mant-
ry. Zhudebněné psychologem a terapeutem H.
Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem do-
provází Richard Holický.

Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let,
po, st odpol.
Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, st do-
poledne.
Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně
v 10.15.
Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.
Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7
let, út 16.45 a 17.30.
Hrajeme a zpíváme si, kroužek pro děti od 3–6
let, zpívání, hraní na hudební nástroje, út 11.45.
Dětský aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, st
odpol.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt 16.00.
Pískání na flétnu pro děti od 3 let, po 15.30. 
Hravá montessori školička, montessori program
pro děti 3–7 let, st 9.00–12.00.
Program hravé montessori učení, přirozené
a hravé učení dětí pomocí principů založených na
využití prvků výchovy dětí dle montessori pedago-
giky pro děti od 18 měsíců do 3 let, út a čt 16.00,
pá 9.15 a 10.30. 
Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 hod.

Více na http://benjamin.webpark.cz

Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa
a Daniela Demuthová – mezzosoprán se věnuje in-
terpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylo-
vých období. V sále Chodovské tvrze v jejich podá-
ní zazní díla B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů, J.
J. Ryby, A. V. Michny a dalších. 
14. 12., 19.00:  Koncert pro Václava Švejcara –
Štěpán Rak. Kytarový virtuos, skladatel a pedagog
Štěpán Rak byl v uměleckém i přátelském kontaktu
s malířem Václavem Švejcarem, jehož památce je
věnován tento koncert. V rámci koncertu bude po-
křtěn kalendář s obrazy Václava Švejcara na rok
2010 s názvem „K hlubinám Václava Švejcara“. Vý-
těžek ze vstupného bude věnován nadaci Světluš-
ka.
16. 12., 19.00: Rebelcantissimo – Vánoce tradič-
ně netradičně. Vokálně instrumentální sextet členů
souboru Rebelcanto z Pardubic. Jako host vystou-
pí sólistka opery divadla F. X. Šaldy v Liberci Věra
Kavanová-Poláchová. Soubor zaměřený na inter-
pretaci sefardských a španělských písní přichází se
svým netradičně pojatým vánočním programem,
který dává prostor jak koledám, tak hudbě nevy-
cházející z křesťanských tradic.
22. 12., 19.00: Vánoční koncert Jaroslava Svěce-
ného. Účinkuje Jaroslav Svěcený – housle, Julie
Svěcená – housle, Markéta Cibulková – klavír. Slav-
nostní večer, který určitě navodí  tu pravou sváteč-
ní atmosféru, bude naplněn nádhernou hudbou
čtyř staletí včetně proslulých vánočních melodií.
Součástí  koncertu bude autogramiáda CD a DVD
Jaroslava Svěceného. 

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)
Velká galerie: 
28. 10.–3. 1.: Adolf BORN – Z domova až do cizi-
ny. Výstavu Z domova až do ciziny jsem koncipoval
tak, že v části jsou motivy téměř vlastenecké. Jsem
jediný, kdo dělal Tyrše, Smetanu, Dr. Holuba, K.
Havlíčka Borovského, Nerudu v situacích naprosto
překvapujících. A cizina? Mou druhou vlastí je Turec-
ko, jehož obyvatelé jsou svou mentalitou nám nej-
příbuznější. Kdo momentálně neodjíždí do Istanbu-
lu, nechť navštíví tuto výstavu,“ zve Adolf Born.
Malá galerie: 
2. 12.–3. 1.: Hana Benešová – keramika. Hana
Benešová (1930–2005), jedna z prvních absolven-
tek ateliéru porcelánu a keramiky prof. Otto Ecker-
ta na VŠUP, patřila k nejlepším keramikům své ge-
nerace a její díla jsou živá do současnosti.  

Trvalé expozice Muzea Prahy 11:
Tvrz a region v historii: stručně přibližuje starší
i nedávnou minulost městské části Praha 11.
Jižní Město na fotografiích současníků výstavby.

POHÁDKY (vstupné 70/50 Kč)
6. 12., 15.00: O tom, co se možná stalo (vánoč-
ní), divadlo Rolnička.
13. 12., 15.00: Klidné Vánoce, Tonda Novotný
a Marka Míková. 
20. 12., 15.00: Pohádky z vánočního kabátu, Ani-
ma Candida. 

Pozor, důležitá informace: Místní lidová knihovna
bude v prosinci uzavřena. Od ledna 2010 bude
opět otevřena na novém místě – v ZŠ Donovalská
(Donovalská 1684, Praha 4). 

Více na www.chodovskatvrz.cz, 
www.webticket.cz
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Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4
tel.: 272 929 545, 272 917 077, sal@ddmjm.cz
Pobočka: Květnového vítězství 2126, Praha 4
tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

Mateřské centrum 
Domeček
Modletická 1401, 149 00 Praha 4
tel.: 267 915 115, 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.cz

Z PROGRAMU V PROSINCI 2009:
Maminky z Domečku přejí všem krásný a pokojný
čas adventu a Vánoc.
3. 12., 9.00, 15.00: Mikulášská.
4. 12., 9.00:  Mikulášská, tradiční setkání našich
nejmenších s nadpřirozenými bytostmi spojené
s nadílkou. Ve čt odpoledne i s čertíkem. Nutno
zakoupit v Domečku vstupenku, 60 Kč pro dítě.
K 6. 12. definitivně končí naše působení
v Modletické ulici. Z důvodu přípravy přesunu na
nové místo se na Mikulášské s vámi uvidíme napo-
sled. Po tomto datu je Domeček pro veřejnost
uzavřen.
V lednu připravujeme: Den otevřených dveří
s karnevalem pro děti, na nové adrese: Komunitní
centrum Matky Terezy, U Modré školy 1, Praha 4
u metra Háje. Termín zahájení provozu na nové ad-
rese se dozvíte v Klíči nebo na webu.
Změna programu vyhrazena.

Více na www.mc-domecek.cz

Z PROGRAMU V PROSINCI 2009:
3. 12., 17.30: Koulování. Miniturnaj v kulečníku.
DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
4. 12., 17.00–20.00: Vánoční koncert pro rodiče.
Akademie dětí z hudebních kroužků. DDM JM,
Květnového vítězství.
5. 12., 15.00–17.00: Čertovský karneval. Karne-
val se soutěžemi a tancem určený pro děti bez ro-
dičů. DDM JM, Květnového vítězství.
12. 12., 9.30–12.30: Čekání na Ježíška. Vánoční
dílna s pohádkou. DDM JM, Květnového vítězství.
12. 12., 11.30–12.30: Vánoční pohádka. Divadél-
ko Romaneto. DDM JM, Květnového vítězství.
12. 12., 8.00–18.00: Pletařský workshop. Nové
trendy v oblasti pletení. DDM JM, Šalounova.
12. 12., 10.00–12.00: Vánoce v domě. Vánoční
dílna. DDM JM, Šalounova.
12. 12., 14.00–15.30: Odpoledne pro mě. Cvičení
pro ženy a dívky. DDM JM, Šalounova.
13. 12., 14.00–16.00: VOSA. Otevřený volejbalo-
vý turnaj. ZŠ Ke Kateřinkám.
17. 12., 17.30: Koulování. Miniturnaj v kulečníku.
DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
18. 12., 17.00–19.00: Vánoční akademie pohybo-
vých kroužků DDM JM. DDM JM, Květnového ví-
tězství.
19. 12., 9.00–13.00: Vánoční turnaj ve stolním
tenisu. Turnaj jednotlivců. DDM JM, Šalounova.
19. 12., 17.00–19.00: Vánoční akademie DDM
JM. Komunitní centrum Matky Terezy.
28.–29. 12., 11.00–16.00: Vánoční prázdniny
v Klubu Beroun. Otevřený Klub Beroun nabízí dě-
tem možnost přijít si zahrát stolní hry, kulečník, air
hokej atd. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.

Více na www.ddmjm.cz

Základní umělecká škola
Jižní Město
Křtinská 673, Praha 4
tel.: 267 900 131, fax: 267 900 134
Pobočka: J. Růžičky 1179, Praha 4
tel.: 271 070 231, fax: 271 070 245

ZUŠ KŘTINSKÁ
3. 12., 18.30: Koncert nejlepších žáků školy.
6. 12., 18.00: Koncert Pražské kantilény spojený
s křestem CD. Kostel sv. Šimona a Judy.
9. 12., 18.30: Jazzový vánoční koncert.
10. 12., 19.30: Pražská kantiléna a orchestr
Quattro. Betlémská kaple.
14. 12., 18.00: Vánoční koncert Pražské kantilé-
ny a jejích přípravných oddělení. Komunitní cent-
rum Matky Terezy.
17. 12., 18.30: Koncert žáků školy.

ZUŠ J. RŮŽIČKY
7. 12., 18.30: Koncert žáků školy. 

Klub Jižní pól, Malenická 1784, 148 00 Praha 11.
Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00.

Z PROGRAMU V PROSINCI 2009:
Téma měsíce: graffiti jako trestný čin
30. 11.–4. 12.: Výjezd na rep, klub uzavřen. 
8. 12.: Filmový klub, filmy o graffiti.
16. 12.: Vánoční klub, výroba dárků.
17. 12.: Vánoční koncert v KC Zahrada, taneční
battle, beatbox, kapely Geta, Rozhuda…
Změna programu vyhrazena.

Více na www.proximasociale.cz

Proxima Sociale
občanské sdružení
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany 
tel.: 241 770 232, 
e-mail: office@proximasociale.cz

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V PROSINCI 2009: 
na adrese Křesťanské centrum Jižní Město, Modle-
tická 1401 (pozor, od prosince na nové adrese, sle-
dujte www.cb.cz/jizni.mesto):

St 9.00–12.00: Klub maminek, setkání maminek
a cvičeníčko s říkankami pro děti. Probíhá v prosto -
rách Mateřského centra Domeček.
Pá 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní zamyš-
lení, promítání filmů.
Pá 18.00: Setkání mládeže, program pro mladé.
Ne 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba pro
všechny generace.
Ne 17.00: Besídka pro děti, program pro děti
předškolní i školní.
Angličtina: úterý 9.00 pro pokročilé 2, úterý 9.00
pro středně pokročilé, úterý 17.00 pro středně po-
kročilé, úterý 19.00 pro mírně pokročilé 2, čtvrtek
9.00 pro mírně pokročilé 1, čtvrtek 17.00 pro za-
čátečníky, čtvrtek 19.00 pro pokročilé 1.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Sbor CB Jižní Město
E-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto, tel.: 605 809 950

Mateřská škola 
Hrabákova

OD MARTINA 
DO TŘÍ KRÁLŮ 

výtvarné práce dětí od 3 do 6 let

2. 12. 2009–7. 1. 2010

Po, st: 8.00–17.30 • út, čt:
8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4. 

Tel.: 267 902 323.

P R O S I N E C 2 0 0 9

Dopravní spojení: zastávka bus U Kunratického le-
sa, spec. bus pro vozíčkáře č. 1, bus č. 122 a 177
z metra C Chodov, Opatov.

PC kurzy: jsou vypsány na trimestr leden – březen
2010 a jsou určeny pro zdravotně postižené, seni-
ory, muže a ženy  na mateřské dovolené a ostatní
zájemce. Kurzy jsou vedeny zkušenými lektory pře-
vážně individuálně, pokud končí testem, počítají se
jako rekvalifikační.
Učíme: Základy PC – Windows XP a Vista, progra-
my balíčku Office XP a 2007 (Word, Excel, Power-
Point…), internetovou technologii a maily, práci
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.
Objednat se můžete i osobně do 10. 1. 2010.
Otevřeno: po-pá 10.00–19.00 hod. 

Více na www.zelenyptak.cz

Zelený pták
Počítačový klub pro zdravotně postižené

U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice
tel./fax: 271 913 590
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

15. 12, 19.00: Láska a odpuštění jsou lék. Tři kro-
ky, které nás natrvalo zbaví bolesti. Přednáší etiko-
terapeutka Zdenka Hoffmanová.
17. 12., 19.00: Předvánoční večer na téma váno-
ce z duchovního a lidského hlediska. Promlouvá
ThDr. Ivan Odilo Štampach, recitace Mgr. Alena Ry-
šanová, ve zpívání Božskému děťátku v jesličkách
v Betlémě účinkují Jana Dvorníková–Melanies
s rodinou, krásné české koledy doprovodí děti fa-
gotem, flétnami a různými rytmickými nástroji –
zvonečky vítány.
Út-ne 15.00: Vesmírná píseň. Hudebně obrazová
projekce, tvořená v každém programu vždy novým
spojením obrazů Z. Hajného se snímky z Hubble -
ova teleskopu. Ze záznamu doprovází T. Fischero-
vá a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié  Ichige.
So-ne 17.00: Putování vesmírem. Hudebně poe-
tická projekce.
Během Vánoc otevřeno: 22., 23., 26., 27., 29.,
30. 12. a od 2. 1. 2010.

Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obrazy
a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného, kte-
ré se vlivem světla stále proměňují v „Křišťálový
vesmír“ a hudba, voda, vůně navozují celkovou at-
mosféru duševní pohody. V galerii je expozice děl
českých výtvarníků Z. Čechové, M. Eremiášové, 
J. Š. Fialy, O. a M. Hudečkových, J. Kristoforiho, 
J. Nálepy, J. Skřivánka, J. Šerých, O. Zoubka
a dalších. V přízemí jsou obrazy Zdeňka Milera,
Emilie a Kateřiny Milerových doplněné hračkami
s krtečkem a kamarády.

Galerie – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA
Galerie a prodejna: út-ne 14.00–19.00.
Křišťálová čajovna: út-ne 14.00–19.00 a dle večer.
pořadů, so 19.00–22.00 vstup zdarma.

Více na www.cestykesvetlu.cz
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Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA.
Doprava ZDARMA. 
Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092

VZORKOVNA: Šircova 204/8, Praha 9-Třeboradice
(5 min. od nákupního centra Globus Čakovice)

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
• kvalita • spolehlivost • serióznost • nízké ceny
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ÚČELNÉ 
A HEZKÉ

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR

AKCE: Do konce r. 2009 vana + umyvadlo ZDARMA nebo sleva 5 % ze stav. prací
Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malová-
ní, sádrokarton, kuchyňské linky, revizní zprávy. Spolehlivě, rychle, kvalitně. Již přes
250 realizovaných koupelen na Praze 11. Nízká cena. Jádro do 7 dnů od 88 000 Kč

RENO K. Novotný • tel.: 272 912 326 • mob.: 602 292 812 • renonovotny@atlas.cz

NOVĚ: ZÁRUKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 30 MĚSÍCŮ! www.reno.wbs.cz

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

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

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG

Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •
Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou 

Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČÍME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 272 937 482, 272 928 969, 731 208 823 Praha 11-Chodov, Zakouřilova 142
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz www.auto-vranek.cz

PRODEJNA – tel. 272 916 506, Tatarkova 724, Praha 11-Háje nabízí:

e-mail: gekr@volny.cz• www.gekr.eurosignal.cz • PO–ČT 10–12, 13–18; PÁ 9–16

■ péřové i umělé přikrývky a polštáře 
(staré vyčistíme a předěláme na nové, výběr sypků)

■ šití lůžkovin na zakázku z donesených materiálů (zá-
věsy, záclony)

■ župany pánské, dámské, osušky, ručníky

ELEKTROINSTALACE

J. Tesařík, P4-Opatov, Křejpského 1529, 
tel.: 272 928 097, mobil: 602 366 740, e-mail: manzele.tesarikovi@seznam.cz

•  OPRAVY: elektrických instalací
elektrických sporáků

•  elektrické vytápění podlah DE-VI

•  rekonstrukce a revize el. instalací
•  ovládání spotřebičů telefonem
•  vystavení přihlášek k odběru 

el. energie

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

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

OTEVŘENO:
Po–Pá 14–18 hod. 

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

RS KOUPELNY – PROCHÁZKA
● Kompletní rekonstrukce
● Bytová jádra – koupelny
● Návrhy interiérů
● Plovoucí podlahy
● Sádrokartony

Tel.: 603 206 803
www.rskoupelny.com
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Domov pro seniory Praha 4-Háje 
přijme studenta/ku na spolupráci.
Požadujeme velmi dobrou znalost práce

na PC. Osobní jednání nutné. 
Informace na tel.: 271 198 403 – vedoucí

provozně ekonomického úseku.

Hrozba stávky
v dopravním podniku
prověřila krizové řízení
Při prvních zmínkách o plánované stávce za-
městnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy
zadal starosta Dalibor Mlejnský oddělení kri-
zového řízení naší městské části jednoznačný
úkol – připravit krizový plán pro případ této
nebo jiné obdobné stávky v budoucnu tak,
aby byla zajištěna doprava jihoměstských dě-
tí do škol a školek, seniorů a zdravotně hen-
dikepovaných do zdravotnických a sociálních
zařízení. Součástí krizového plánu je i pro vě -
ření fungování jednotek Integrovaného zá-
chranného systému a včasné informovanosti
obyvatel. Výsledkem zpracovaného krizového
plánu jsou pružná alternativní řešení náhradní
dopravy – od soukromých dopravců, přes mik-
robusy Centra sociálních služeb až po vozy
obecně prospěšné společnosti Societa. 

V případě stávky či jiné krizové události
(požár, únik chemických látek apod.) bude 
k dispozici naše bezplatná informační linka
800 104 300, kde budou proškolení operáto-
ři odpovídat obyvatelům Prahy 11 na infor-
mace týkající se konkrétní problematiky
a aktuál ní ho stavu. Veškerý informační servis
i náhradní dopravu bude v těchto případech
hradit městská část Praha 11, přestože jí to
neukládá žádný zákon či vyhláška. 

Andrea Wolfová, 
tisková mluvčí MČ Praha 11

Park u Chodovské tvrze je především místem
odpočinku a relaxace. Brzy v něm však přibu-
de další prvek, a tím bude Památník svobody.
Na jeho realizaci již pracuje akademický so-
chař Josef Vajce. K slavnostnímu odhalení zá-
kladního kamene památníku došlo 18. listopa-
du za přítomnosti starosty Dalibora Mlejnské-
ho i místo sta rostů Milana Česala, Jana Meix-
nera a Luď ka Zítky a dalších hostů. Vlastního
aktu poklepání na základní kámen se ujali po
proslovech starosta Mlejnský, místostarosta
Česal a rov něž Jaroslav Houška, prezident Aso -
ciace nositelů legionářských tradic, a autor bu-
doucího pomníku Josef Vajce. 

U příležitosti odhalení základního kamene
památníku starosta Mlejnský řekl: „Žijeme ny-
ní naštěstí v době, kdy svobodu můžeme po-
važovat za naprostou samozřejmost. Chce-
me si připomínat oběti bezpráví i hrdiny, kteří
za naši svobodu bojovali. Na nás je, abychom
jejich oběti nezapomněli. Jedině tím, že si je
budeme neustále připomínat, si uvědomíme,
jak křehká svoboda je a jak je hranice mezi
svobodou a nesvobodou zranitelná.“

Památník svobody, který vzniká ve spolu-
práci naší městské části s Asociací nositelů le-
gionářských tradic, bude mít v novém parku
své důstojné místo. Bude stát na místě, kam
si lidé chodí zasportovat či odpočinout, bude
tedy součástí každodenního života.

Daniel Potocký

Na Jižním Městě bude 
Památník svobody

V první polovině prosince se můžete těšit
na reportáže:

■ Prof. Knížák a jeho studenti na obhlídce
Jižního Města.

■ 25. výročí Základní školy Campanus.

■ 2. ročník „Listopadového běhání“.
■ Kateřinská pouť v ZŠ Ke Kateřinkám.
■ Slavnostní prezentace folklórních souborů

pražských ZUŠ.
■ Otevření Czech POINTU v budově finanč-

ního úřadu.
■ Praha 11 přispívá do Fondu ohrožených

dětí.
■ Mikulášská v TOP Hotelu Praha.
■ Mikulášský průvod Kulturní Jižní Město.
■ Mikulášské odpoledne ATS Domino. 

Televizní Aktuál ve vysílání

Úřad městské části Praha 11 rozhodl vyčlenit
další zhruba čtyři miliony korun na zajištění
úklidu chodníků během letošní zimy. Zatímco
v průběhu uplynulého zimního období činily
náklady na úklid přibližně 3,5 milionu Kč,
v letošním roce se vyšplhají až na 7,5 milio-
nu Kč. Městská část během sněhové nadílky
zajistí zprůchodnění celkem 70 kilometrů
chodníků, což znamená nárůst téměř o 75 %. 

Kromě chodníků ve svém vlastnictví bude
Praha 11 během letošní zimy odklízet sníh
i na přibližně osmi kilometrech chodníků vlast-
něných magistrátem. Ten na jejich údržbu ne-
má dostatek finančních prostředků. „Protože
jde o velmi frekventované komunikace, roz-

hodli jsme úklid zajišťovat na vlastní náklady,“
uvedla místostarostka Eva Štampachová.
A dále upřesnila: „Naše městská část vypra-
covala detailní mapu chodníků, které budeme
uklízet. Mapa je k dispozici na webových
stránkách www.praha11.cz, na úřadu
a informačním středisku na Hájích. Mapu bu-
deme průběžně aktualizovat tak, jak budeme
získávat zkušenosti s novou situací.“  

Letošní novela zákona o pozemních komu-
nikacích nově definovala odpovědnost za
újmu způsobenou v zimních měsících na neu-
klizeném chodníku. Dosud tuto zodpověd-
nost měli majitelé přilehlých nemovitostí, od
1. listopadu 2009 však přešla na vlastníky
chodníků, což jsou většinou obce. „Sporné
ustanovení zákona, které platilo v uplynulých
letech, padlo a vlastníci přilehlých nemovitos-

ti ztratili motivaci k úklidu
sněhu. Přesto věřím, že vět-
šina z nich nám bude nezišt-
ně s úklidem sněhu pomá-
hat i nadále,“ doplnila Eva
Štampachová.

red

Městská část bude během letošní zimy udržovat více chodníků

Více informací o zimním úklidu
chodníků v Praze 11:
■ Webové stránky www.praha11.cz
■ Bezplatná infolinka 800 104 300
■ Informační centra:

Opatovská 964/18 (objekt fin. úřadu)
Ocelíkova 672/1 (objekt ÚMČ Praha 11)
Šustova 1930 (objekt polikliniky)

Zimní úklid 
chodníků v okolí ulice Türko-
va a Litochleb ské  ho náměs-
tí (červená a zelená – úklid
zajišťuje městská část,
modrá – úklid zajišťuje Ma-
gistrát hl. m. Prahy).

Starosta 
Dalibor Mlejnský a sochař Josef 

Vajce při odhalení základního kamene 
Památníku svobody. FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Chcete přispět
dobré věci?
Darujte krev
s policistou
Městská část Praha 11 se připojila k projektu
Obvodního ředitelství Praha IV Policie České
republiky, které připravilo týdenní akci nazva-
nou Daruj krev s policistou. Dárci se mohou
připojit k policistům a darovat krev od pondě-
lí 7. prosince do pátku 11. prosince v Trans -
fúz ním oddělení Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, v pa vi -
lonu Y. Oddělení je otevřené v pondělí, úterý
a čtvrtek od 7 do 12 hod., ve středu od 7 do
15 hod. a v pátek od 7 do 11 hod.

Odběr 450 ml krve trvá přibližně 5–10 mi-
nut. Den před odběrem vypijte o 1–1,5 litru
tekutin více než obvykle. Nejezte tučná jídla,
vynechejte maso a mléčné výrobky. 

Před odběrem nehladovte, ráno posnídej-
te.

Každý dárce obdrží poukázku na občer-
stvení, omluvenku pro zaměstnavatele a po -
tvrzení o darování krve pro odečet z daně ve
výši 2 000 korun. K tomu ještě obdržíte dá-
rek! 

Na případné dotazy vám rádi odpoví na
tel.: 267 163 062, nebo je můžete zaslat 
e-mailem: darci@fnkv.cz.

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
ZAVOLALA NA TÍSŇOVOU LINKU. V po -
zdních nočních hodinách 28. října na l.
156 oznámila neznámá žena, že
je uzavřena v bytě
a nemůže ven. Na uve-
dené adrese v Marku -
šově ulici hlídka objevila
rozbité květináče, sklo
i poházené šaty, dveře
bytu strážníkům otevřel
strýc ženy, jež volala na tísňovou linku.
Ten poté vysvětloval, že jeho neteř není
zcela příčetná a má zranění na ruce. Pro-
to strážníci celou věc prověřili a přivolali
rychlou záchrannou službu.
GANG ZLODĚJŮ. Na l. 156 bylo 8. listo-
padu oznámeno, že v OC Chodov došlo
ke krádeži, kterou provedla organizovaná
skupina zlodějů. Po příjezdu na místo
strážníci zadrželi pět osob srbské národ-
nosti, které pro podezření ze spáchání
trestného činu omezili na osobní svobo-
dě a předali k dalšímu šetření Policii ČR.
NAŠLI DALŠÍ UKRADENÉ AUTO. Při
běžné hlídkové činnosti v noci 8. listopa-
du hlídka strážníků za pomoci speciálního
vyhledávacího zařízení, zakoupeného MČ
Praha 11, nalezla v Šustově ulici odcize-
né vozidlo. Proto jej zajistila a předala ce-
lou věc k dalšímu šetření Policii ČR.
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CelestePrague

CELESTE PRAGUE, spol. s r. o.
Rehabilitační míče a rehabilitační potřeby
Bowlingové příslušenství
Dovoz, prodej i jednotlivcům

POHODLNÉ 
A BEZPROBLÉMOVÉ 

PARKOVÁNÍ
STANICE METRA C – HÁJE

Nabízíme pronájem krytých garážových
stání v atraktivní lokalitě za překvapivé

ceny!

AKCE
1x MĚSÍČNĚ RUČNÍ MYTÍ AUTA

ZDARMA!!!

Akce trvá do zaplnění volných parkovacích míst. 

Volejte ještě dnes na telefonní číslo
777 598 856

Provozovatel: Arkalycká, s. r. o.

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

Pořádáme:
každou středu ŘÍZKOMÁNIE TIP – vepřový řízek s kaší 49 Kč.
V nepravidelném čtvrtku akce SNĚZ KOLIK MŮŽEŠ
z vybraného menu za 149 Kč. Můžete sníst co 
opravdu zvládnete, espresso + dezert od 25 Kč. 
Country večery a oldies párty.

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

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

Ke Mlýnu 1
149 00 Praha 4

Újezd u Průhonic

Tel.: 272 690 002
Fax: 272 690 248

Mobil: 777 336 805, 777 333 899

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

Výrobna uzenin RADEV:
Maso – vepřová krkovice s k. 70 Kč
Kuřecí prsa 85 Kč
Uzená krkovice bez kosti 85 Kč
Hovězí přední bez kosti 88 Kč
Uzenina – papriková klobása 65 Kč
Anglická slanina 75 Kč
Turistický salám 85 Kč
Šunka dušená 85 Kč
Anglický bok 85 Kč

Zveme vás k ochutnání 
tradiční české kuchyně 
a vybraných specialit. 

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

GALERIE VÁŽKA - Brandlova 1641, P-4

nabízí originální a cenově dostupné dárkové
zboží = čaje, hračky, keramiku atd. 

Přijďte si vybrat skvělý vánoční dárek!

bus č. 165 od metra Háje, zastávka Mikulova
(průchodem u Tesca)

Otevřeno: 
Po, St: 10–17
Út, Čt: 10–18
Pá: 10–15

akce od 1.–20. 12. 2009
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PODĚKOVÁNÍ 
PANÍ MUDR. EVĚ RŮŽIČKOVÉ A CELÉ PSYCHOSOMATICKÉ 
KLINICE ESET PRAHA 11 ZA VYNIKAJÍCÍ PÉČI O KLIENTY. 

ING. E. TRNKOVÁ

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.
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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
● 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.
● INSTALATÉRSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE, vý-
měna kuchyňských desek a dřezů. Telefon:
272 952 166, 602 649 359.
● 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 DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, ve-
dení účetnictví, daňové evidence. Docházka na
úřady. Tel.: 604 618 298, 222 364 018.
● KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,
nová dvířka na vaši kuch. a vest. skříně, šuplí-
ky pod linku, skříňky na míru, výměna prac. des-
ky. Vrba 603 438 707. www.vrbakuchyne.cz
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Ta-
petování pestruktou, úklid, barvy dle vzorníku
– kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon: 
603 475 667, www.123malovani.cz
● MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
● PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKÁTA. Rozvody,
převody bytů a nemovitostí, smlouvy, vymá-
hání pohledávek, exekuce, trestní právo.
JUDr. Břetislav Kunc, tel.: 602 190 800.
● DÁMSKÁ KREJČOVÁ ODBORNĚ PORADÍ
s přihlédnutím k postavě, věku, materiálu… Šití
na míru, opravy. J. Majerová, tel.: 272 929 597.
● 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.
● ELEKTROINSTALACE, opravy rozvodů
v bytech. Provede rychle Vladimír Odcházel,
tel.: 272 920 084, 602 215 428.
● STŘÍHÁNÍ – ÚPRAVA PEJSKŮ. Telefon:
272 928 543, 604 557 903. V Průčelí
1653/8, Praha 4-Chodov JM. 
www.ostrov-victoria.wz.cz
● INSTALATÉR ,,U CHODOVSKÉ TVRZE“,
V. Škapa, Ledvinova 1713. Tel.: 728 386 419.
● MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ, LAKÝRNICKÉ
PRÁCE. Tel.: 606 227 390.
● PROVÁDÍME VEŠKERÉ STAVEBNÍ
a řemeslné práce, např. bytová jádra, obklady,
vodoinstalace, elektro, atd… i mimo Prahu.
Kvalitně, spolehlivě, za rozumné ceny. Tel.: 739
613 488, (604 737 154), jin60jir@seznam.cz.
● ODVOZ JAKÉHOKOLIV ODPADU LEVNĚ.
Odvoz z P4, P10, jiné lokality dle dohody,
možný odvoz a dovoz sutí, staveb. materiálu,
nábytku, spotřebičů apod. Tel.: 777 207 227.
● NABÍZÍM ZAJÍMAVOU PRÁCI PRO SŠ 
a VŠ. Tel.: 603 702 799.

● 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.
● 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
● 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
● DAŇOVÁ KANCELÁŘ – ÚČETNICTVÍ, mzdy,
nemocenské, všechny druhy daní, práce u vás
nebo u nás. Tel. nonstop: 272 914 821, 
603 461 849.
● BYTOVÁ JÁDRA, ZEDNICKÉ a obladačské
práce, malování, štukování, plovoucí podlahy.
Škutchan František, tel.: 720 391 187, e-mail:
skutchan@seznam.cz
● 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.
● MYTÍ OKEN. Telefon: 725 779 971.
● OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH zákazní-
ků, oprava dál. ovladačů a jiné elektroniky na
dílně. Servis všech mobilních telefonů (vytope-
ných), odblokování + zálohy dat. Kůs telefon:
602 832 751. WWW.TELEMOBIL.CZ
● VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ZA PŘÍZNIVÉ CENY.
Tel.: 602 395 493, 777 156 107.

● 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.
● 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.
● PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťoven
sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po
celé Praze, i nezařízené. Tel.: 603 194 333.
● HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+KK AŽ 4+1/L.
Máme zájem pouze o byt na Jižním Městě
v družstevním nebo osobním vlastnictví. Tel.:
607 896 762.
● KOUPÍM BYT MENŠÍ V PRAZE 11. Velikost
1+kk nebo 2+kk, event. s lodžií (není podmín-
kou). Na stavu bytu nezáleží. 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.
● GARÁŽOVÉ STÁNÍ DO OV V NOVOSTAVBĚ
u metra Háje, ul. Tatarkova. AKCE-SLEVA 10 %
z původních 269 000 Kč platí do 15. 12. 2009.
www.mao.cz , tel.: 737 262 114.
● PRONAJMU SAMOSTATNĚ UZAVŘENOU
garáž v 2 patře garážového domu Holušická
2253/1, Praha 4. Nájemné 1200 Kč/měsíc.
Telefon 271 913 848, večer.

● 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.
● PŘENECHÁM OBCHOD 30 M2, ulice Hrás-
kého, P4, 500 m od OC Chodov, 50 m od po-
likliniky v ul. Šustova. WC+umyvadlo v sute ré -
nu. Tel.: 777 207 227.
● HLEDÁME KANCELÁŘ NEBO OBCHODNÍ
prostor k dlouhodobému pronájmu na Jižním
Městě. Nerušící činnost. Tel.: 721 216 018.
● KOJENECKÉ PLAVÁNÍ NA JIŽNÍM MĚSTĚ
– Vydrýsek – Areál MŠ Chodov, Květnového ví-
tězství 1748, Praha 4. Tel.: 605 218 971,
pí. Podlipná, www.vydrysek.info
● NABÍZÍM PRONÁJEM KANCELÁŘE se sa-
mostatným vchodem a příslušenstvím o roz-
loze 25 m čtver. – dlouhodobě, volné ihned.
Tel.: 724 146 212.
● KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, POHLEDNICE
i  celé knižní pozůstalosti. Nabídněte. Telefon
603 247 819. E-mail: centrums.t@post.cz

INZERCE

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

Jak se k nám dostanete:

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

AMBULANCE 

● odborné vyšetření očním
lékařem na nejmoderněj-
ších přístrojích

● diagnostika a léčba očních
chorob

● měření zraku a předpis brýlí

OPTIK

● zhotovení brýlí dle lékař-
ského předpisu

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

● MOŽNOST OBJEDNÁNÍ DĚTÍ

Inzeru j te
v  Kl íč i !  

SIRÉNA, 
spol. s r. o., 

Jihlavská 70/828,

140 00 Praha 4

tel.: 261 263 137,

fax: 261 263 138,

e-mail:
inzerce@sirena.cz
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RELAX

Jan Tříska je fenomenální herec. Žije se svou
ženou Karlou Chadimovou v Los Angeles, ale
pravidelně se vrací i do Prahy. Naposledy
kvůli představení Bouře na Letních shakes-
pearovských slavnostech. Při svých cestách
Jan Tříska hlavní město dobře vnímá. Stačil
zaregistrovat i změny, k nimž v průběhu ča-
su dochází v Praze 11. „Je neuvěřitelné,“ ří-
ká, „jak zdejší radnice dokázala s vkusem
a energií původní čtvrť panelákové šedi pro-
měnit v pří jemné místo k životu. Člověka mu-
sí těšit, když vidí nádherně upravenou Cho-
dovskou tvrz, příjemné nákupní centrum,
upravené parky a práce českých výtvarníků,
které zdobí nejeden kout vaší čtvrti. Mám
z toho radost. Každá taková příznivá promě-
na musí člověka, který v Praze má své koře-
ny, potěšit.“   

Letos oslavíte 41 let v manželství s Vaší
paní Karlou Chadimovou. Jak silné musí
být svorníky, které udrží dva partnery tak
dlouho při sobě?

Láska. Děti. Tolerance. Respekt. Přátel-
ství. Obdiv. Valeriánský čaj. Třezalkový čaj.
(Valeriana officinalis, Hypericum perforatum.
Jak říkáme my latiníci.) Ale láska především.

Jaká je Vaše paní – v jakém ohledu pro
Vás zůstává dodnes obdivuhodná?

Všichni a všude ji mají rádi. Je skromná, pra -
covitá a optimistická. Také má smysl pro hu-
mor. Vždycky milovala pohádky. Říká o sobě,
že je „Chytrá Horákyně“.

Vybavíte si nějaký silný moment v životě,
kdy jste si naplno uvědomil, že je to mimo-
řádná žena a Vy jste za Váš vztah velmi rád?

Dáváte mi příliš složité otázky. Tahle se ho-
dí na pověstný psychoanalytický gauč. Asi
Vám budu říkat Dr. Sigmund Freud.

Velice často v rozhovorech hovoříte o své
práci, které jste nepochybně velmi oddán.
Přesto jste zjevně úspěšný i v osobní rovi-
ně života. Jak moc jsou pro Vás, Honzo,
v životě důležité porozumění a láska?

Mluvím nejčastěji o práci, neboť jsem na ni
nejčastěji tázán. Musím Vám na tomto gauči
prozradit, že mi na lásce a porozumění velice
záleží. Každá neshoda a nedorozumění mne
trápí. I to zdánlivě nejdrobnější. Neumím nad
hořkostmi denního života jen mávnout rukou,
otřepat se a jít dál.

Dovedete být tolerantní?
Mít vlastní názory a být tolerantní je

mnohdy těžké. Tomu je třeba se učit. Učím se
být tolerantní. Učím se to každý den.

A poslední otázka k tomuto tématu – Va-
še paní v rozhovoru pro časopis Reflex
před časem řekla, že za každým slavným
mužem stojí jeho žena. Uvědomujete si
hloubku této pravdy?

Samozřejmě, že je to pravda. Je to často
citovaná pravda v mnoha jazycích. Také se ří-
ká: Ve dvou se to lépe táhne. A také se říká:
Každý chvilku tahá pilku. Je to velmi správné.

Svůj osobní život jste prožil mezi třemi že-
nami. Tvrdíte o sobě, že jste pedant
a perfekcionista. Jak se perfekcionistovi
vůbec žije ve společnosti tří žen?

Když byly holky malé a žily s námi, bylo jim
samozřejmě vše odpuštěno. Teď jsou obě dvě
spořádané a dobře zorganizované. Obě jsou
dobré kuchařky a zahradnice po mamince.

Máte pocit, že jste je dokázal ovlivnit? Po-
kud ano, tak čím, jakým způsobem?

Tak jako můj tatínek ovlivnil mne, předpoklá-
dám, že jsem ovlivnil moje dcery. Na detaily

však přijdou po letech. Každým rokem na sobě
shledávám další rysy svého otce. Shledávám je
s překvapením – a s nostalgickou láskou.

A naopak, jak moc Vaše ženy ovlivnily Vás?
Inu, doktore Freude: velmi, velmi, velmi…

Jste za to případně vděčný – nebo máte
pocit, že i ony Vám? Co ta vzájemná život-
ní symbióza vnesla do Vašich životů?

Pane doktore, prosím Vás, směl bych
vstát z gauče a jít se trochu proběhnout?

Zpátky na gauč! Máte v Americe přátele?
Dobrého životního přítele?

Ano, přátele z profese i mimo ni. Některá
přátelství jsou stará třicet let. Naše holky cho-
dily do dobrých škol a mají obdivuhodně pev-
né vztahy se starými spolužačkami. A z nás
rodičů – se stali také přátelé.

Redakce ve spolupráci s časopisem 55+

Člověče, jsi vlastně šťastnej…

FOTO: ONDŘEJ PÝCHA PRO ČASOPIS 55+

Chceš si vylovit svého
vánočního kapra? 
Stačí, když vymaluješ barevně tohoto 
namalovaného kapříka podle vlastní 
fantazie, podlepíš jej tvrdým 
papírem a vystřihneš. 

V úterý 22. prosince 
v 16.00 hod. se bude 
u Komunitního centra Matky 
Terezy konat tradiční výlov kaprů. 

Prvních sto dětí si bude moci vyměnit svého 
papírového kapříka za živého. Z papírových kaprů 
se vytvoří velký jihoměstský vánoční řetěz na 
vánoční strom. 
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Nákup za stravenky: Restaurant, GASTRO, Jídelní Ceny platí do vyprodání zásob

Obslužný pult: denně čerstvé maso, uzeniny, saláty, sýry, ryby a rybí výrobky
Otevřeno: Po–Pá: 7.00–20.00 hod., So: 7.00–12.00 hod.

Stanice Metra Opatov – vestibul

AKCE PROSINEC:
Kunratická sekaná – František Dolejš 1 kg 95 Kč

Šunka standardní – Jan Prantl 1 kg 109 Kč

Debrecínská pečeně – Leco 1 kg 149 Kč

Uzená plec - šálky – Jan Prantl 1 kg 99 Kč

Turistický salám – Masna Příbram 1 kg 129 Kč

Vepřové panenky – Leco 1 kg 179 Kč

Šunkový salám – Jan Prantl 1 kg 89 Kč

Kladenská pečeně – Leco 1 kg 129 Kč

Vídeňské párky – Masna Příbram 1 kg 129 Kč

Učňovské párky – Rabbit Čáslav 1 kg 109 Kč

Šunkové koleno – Leco 1 kg 114 Kč

Anglická slanina – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Slovenský točený salám – Masna Příbram 1 kg 68 Kč

Vysočina salám – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Uzená žebírka – Leco 1 kg 39 Kč

Bramborový salát – Jan Třešňák 1 kg 59 Kč

Vlašský salát – Jan Třešňák 1 kg 78 Kč

Finská pomazánka – Jan Třešňák 1 kg 139 Kč

Pikantní toust. pomazánka – Jan Třešňák 1 kg 139 Kč

Bufet :
■ 5 druhů polévek, guláše
■ kolena: ovarová, pečená, uzená
■ sekaná, řízek, krkovice, rolády 
■ grilované kuře a bok

Přijďte na naši specialitu –
dršťkovou polévku!

Otevřeno: Po–Pá 7.00–19.00 hod.

Arašídy neloupané IBK
150 g 8,90 Kč
Giana sardinky
125 g 12 Kč
Spak majonéza 250 g
+ tatarka 250 g 24,50 Kč
Nestlé Maggi těstoviny
500 g 17,50 Kč
Viva okurkové řezy
720 g 17,50 Kč
Nowaco játrové knedlíčky
300 g 33,50 Kč

INZERCE
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KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod. NIC NENÍ PROBLÉM…!
✗ ✗

rekointer@rekointer.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.

Dílů, přileb, doplňků, rotopedů, pneu a duší i na kočárky – výplety,
odrážedla, koloběžky ● Metro C – Háje, Kosmická 744 u ČS. 
Otevřeno: Po–Pá 10.00–12.30, 13.00–18.00 hod.; So: 9.00–12.00 hod.
Tel.: 272 931 689  ● www.kolasara.cz  ● Založeno v r. 1991

AUTHOR bike centrum – KOLA ŠÁRA
SERVIS a PRODEJ kol, ELEKTROKOL
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Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

MASO – UZENINY KK MILOŠ KŘEČEK
Hezké dárky pod stromeček, taky dobré masíčko –
to nejlepší dodá Křeček a přeje Vám zdravíčko.

MASO – UZENINY – DRŮBEŽ, Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 272 950 281

N O V Ě  t a k é   n a   C h o d o v ě : Zdiměřická 1412, Praha 4-Chodov, tel.: 272 941 299
Akční ceny PROSINEC
Vysočina  . . . . . . . . . . . . . .149,90  . . . 99,90 Kč
Kladenská pečeně  . . . . . .134,90  . . . 99,90 Kč
Játrová zavářka  . . . . . . . . .69,90  . . . 49,90 Kč
Šunka Mandolína  . . . . . .185,00  . . 165,00 Kč
Sekaná pečená mini  . . . . .95,00  . . . 75,00 Kč

Mandlová paštika  . . . . . . .94,90  . . . 74,90 Kč
Zabíjačková klobása  . . . . .96,90  . . . 79,90 Kč
Vepř. krkovice s k. . . . . . .109,90  . . . 89,90 Kč
Kuřecí křídla  . . . . . . . . . . .37,90  . . . 19,90 Kč
Husa  . . . . . . . . . . . . . . . . .139,90  . . 109,90 Kč

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
Brdská klobása ........................... 199,90 Kč

Kuřecí jemný salám ................. 39,90 Kč

Slovenský točený salám ......... 39,90 Kč
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Zrealizujeme 
vaše sny

■ Rekonstrukce bytů
■ Koupelen
■ Bytových jader

■ Kompletní servis

■ Projekt

■ Stavební povolení

■ Dozor

■ Kolaudace

Dále nabízíme

■ Kuchyňské linky
■ Vestavěné skříně
■ Dveře
■ Podlahy

■ Grafický návrh
■ Cenová kalkulace
■ Zaměření
■ Poradenství
■ Doprava
■ Montáž

BYTOVÁ JÁDRA

Praha 4, Křejpského 1523
Praha 8, Lešenská 535/7

tel.: 272 657 912
praha@panelreko.cz

SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

ROLLETIC 
MASSAGE
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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.

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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