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TÉMA

Městská část na trend rostoucího počtu seni-

orů reaguje a je na něj připravena. Důkazem 

může být například výstavba nového domova 

pro seniory, který se začal budovat na jaře to-

hoto roku v Janouchově ulici. Jeho výstavba 

se plánovala a připravovala tři roky a nabízet 

by měl své služby od října tohoto roku. Fi-

nančně se na výstavbě podílí pražský magis-

trát i Praha 11, provozovat jej bude Jihoměst-

ská sociální, a. s. Nový dům seniorů vznikne 

přístavbou čtvrtého pavilonu již existujícího 

ošetřovatelského centra a bude mít 50 míst. 

Mimo to městská část disponuje i dostatkem 

malometrážních bytů pro seniory, kterých je 

jinde v republice velký nedostatek.

 Společnost Jihoměstskou sociální založi-

la městská část na konci roku 2007 a prá-

vě ona je hlavním prvkem 

v péči o seniory v Praze 11. 

Poskytuje zejména sociální, 

ošetřovatelské, pečovatel-

ské a odlehčovací služby 

a má ve své správě napří-

klad dva domy s pečova-

telskou službou, ošetřova-

telské centrum, stravovací 

centrum. Společnost nabízí 

v rámci pečovatelské služby 

seniorům mimo jiné donáš-

ku nákupu a obědů, úklid, 

podávání léků, praní prádla, 

ale dokáže vyhovět i jiným 

požadavkům. V neposlední 

řadě mohou senioři využít 

i sociálního poradenství 

a sociálně aktivizačních 

služeb. A paleta nabídky společnosti by 

se měla dále rozšiřovat: „Chtěli bychom 

rozvíjet aktivity seniorů vedoucí k propo-

jení se společností. Rádi bychom napří-

klad také realizovali napojení obyvatel 

domů s pečovatelskou službou na noč-

ní dispečink pro zavolání první pomoci,“ 

řekl ředitel Jihoměstské sociální Jan Ga-

briel. 

 Společnost zastřešuje a pořádá i vol-

nočasové, kulturní a společenské aktivity 

seniorů a v jejím rámci fungují i čtyři seni-

orské kluby. Jednou z nejvýznamnějších 

společenských akcí jsou bezesporu Spor-

tovní hry seniorů. Letos se 20. května 

uskuteční již 12. ročník. Během roku se 

pro seniory pořádají pravidelně dva až tři 

výlety na zajímavá místa hrazené městskou 

částí. Pravidelně Jihoměstská sociální zajišťu-

je i rekreační pobyty, v tomto roce to bude 

v Hrdoňově, v minulosti senioři strávili pří-

jemný týden na Sečské přehradě nebo v Ján-

ských Lázních. Druhým rokem jsou také pro 

ně pořádány taneční večery a vždy dvakrát 

do roka se koná společenské setkání seniorů 

se starostou Prahy 11.

 Jižní Město také jako jediná městská část 

zřídilo Radu seniorů jako ofi ciální komisi rady 

městské části, jež působí jako poradní orgán. 

„Rada seniorů vznikla proto, aby nám pomohla 

dívat se na svět očima seniorů, a tak nám při-

blížila problémy, se kterými se potýkají, nebo 

přání, která mají,“ řekl zástupce starosty Jan 

Meixner. To, že městská část myslí na jiho-

městské seniory, dokazuje i výsledek prvního 

ročníku průzkumu Město přátelské seniorům, 

který uspořádalo v minulém roce Centrum 

pro aktivní stárnutí. Naše městská část se 

v anketě umístila na třetím místě ze všech 

pražských městských částí.

Daniel Potocký

POČET SENIORŮ NA JIŽNÍM MĚSTĚ STOUPÁ RYCHLEJI NEŽ JINDE A TÍM I POPTÁVKA 

PO SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PÉČI O SENIORY. JE TO PŘIROZENÝ DEMOGRAFICKÝ JEV, 

NEBOŤ KDYŽ JIŽNÍ MĚSTO PŘED 30 LETY VZNIKLO, PŘISTĚHOVALI SE DO NĚJ PŘEDEVŠÍM 

LIDÉ VE VĚKU MEZI 30 AŽ 40 LETY. DNES DOSAHUJÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU.

Žák, Rudolf Kraj a další. Program pro mladé 

sportovce „z ulice“, který je zároveň preven-

cí kriminality, zaštítil a podporuje už zmíněný 

Daniel Landa. 

 Už jen pár dní nás také dělí od slavnost-

ního otevření multifunkční sportovní haly 

v Markušově ulici, která jako jediná ve střední 

Evropě bude splňovat všechny parametry pro 

turnaje box lacrossu. To, že naši lacrossisté 

bodují v nejvyšších soutěžích a reprezentují 

na jedničku nejen Jižní Město, je věcí víc než 

známou. Trénovat zde budou moci samozřej-

mě i sportovci z jiných odvětví. A když už jsem 

zmínil úspěchy našich lacrossistů, nemůžu 

se nezmínit o dalších medailistech, resp. me-

dailistkách, protože se jedná o dámy. Naše 

jihoměstské fl orbalistky z klubu Tigers SJM 

letos na jaře opět vyhrály extraligu. Píši opět, 

protože tento veliký úspěch se jim podařil čty-

řikrát za sebou. V rámci republikového fi nále 

Asociace školních sportovních klubů České 

republiky získalo i družstvo ZŠ Campanus zla-

tou medaili. Uspět v konkurenci 1 200 druž-

stev je opravdu veliký úspěch. Gratulujeme! 

Jedenáctá městská část podporuje sportovní 

kluby a další organizace nejen granty a dary, 

ale zejména koncepční politikou v oblasti 

sportu. Vytváříme také podmínky pro aktivní 

trávení volného času na veřejně přístupných 

venkovních sportovištích a hřištích. Například 

výstavbou nového Parku u Chodovské tvrze 

jsme vytvořili podmínky pro trávení volného 

času celým rodinám od dětí až po seniory 

(minigolfové hřiště, venkovní posilovna, dět-

ské hřiště, dráhy pro cyklisty i bruslaře…). 

Posledním dubnovým víkendem také odstar-

toval projekt Nedělní odpoledne v parku. Kaž-

dou neděli v jednom z našich dvou největších 

parků na Jižním Městě (budou se střídat ob 

víkend – Centrální park a Park u Chodovské 

tvrze) můžete strávit příjemné sportovně-rela-

xační odpoledne. Je pro vás připraven kroket, 

petanque, badminton, 

dětský koutek, mini-

golf, občerstvení a dal-

ší aktivity. 

Váš Dalibor Mlejnský
starosta MČ Praha 11

Městská část myslí i na seniory

Slovo 

starosty

JEDENÁCTKA FANDÍ SPORTU

Před třemi týdny jsme společně s primátorem 

hlavního města Prahy Pavlem Bémem a zpě-

vákem Danielem Landou slavnostně otevřeli 

Centrum bojových sportů na Opatově. Nej-

větší centrum svého druhu v Praze nabízí 

širokou škálu sportovního vyžití. Od klasické 

posilovny s kondičním tréninkem, přes bojové 

sporty a box až po thai box. Tělocvična je ote-

vřena pro širokou veřejnost, ale můžete v ní 

potkat při tréninku i největší šampiony a borce 

ze dvou klubů – Hanuman Gymu a Pražského 

rohovníku. Trénují zde mistři světa a Evropy 

i olympionici jako například Pavel „Hakim“ Ma-

jer, Patrik Junger, Ondřej „Spejbl“ Hutník, Jiří 

V minulém roce se senioři podívali 

i na Červenou Lhotu 

a do Deštné. 

V Janouchově ulici se v tomto 

čase staví nový dům 

seniorů. 

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Páreček. Prvními občánky letošního roku jsou Anička Čermáková 

a David Řehák. Oba se narodili 1. ledna a oběma 

přejeme, aby je v životě čekalo 

jen to dobré. 

Zatočit a jít. Pálení čarodějnic patří ke konci dubna stejně jako nápadité 

pohádkové masky. Na čarodějném odpoledni na zahradě základky 

Donovalská si kluci, holky i rodiče užili spousty legrace. Třeba 

u soutěže zatoč se kolem kůlu a jdi rovně. Málokterá

 čarodějka obstála, ale nevadí, let na koštěti 

zvládly všechny☺

Rokoko. 
Na hravost a originalitu si 

potrpí nejen tento umělecký sloh 

z 1. poloviny 18. století, ale také žáci ze Základní 

školy Campanus, kteří si na zdi ve společenské místnosti 

vytvořili hravou a nápaditou rokokovou výstavu. Na zdi jsou umístěny 

postavy v dobových kostýmech a zajímavosti vztahující se k této době.

Zelené oživení. Společnost Skanska Reality, a. s., právě vysadila 

pětatřicet krásných nových vzrostlých stromů při Novomeského 

ulici. Stromy jsou součástí náhradních výsadeb uložených 

společnosti jako náhrada za vykácení dřevin 

v rámci výstavby Obytného souboru 

Milíčovský háj jih a východ, která 

probíhá nedaleko 

odsud. 

KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

Bezohlednost. 
Dva stromy 

v nové aleji u mi-

líčovského statku 

poničil neznámý 

vandal. Okolí 

stromů je rozjež-

děné a poško-

zené jsou také 

kmeny. Škoda, 

kterou způso-

bil, dosahuje 

téměř 100 tis. 

korun. V sou-

časné době je 

podáno trestní 

oznámení. Dou-

fáme, že viník 

bude po zá-

sluze za svoji 

bezohlednost 

potrestán.

Sáblíková 
na Chodově. 
Od 21. dubna 

je ve druhém 

patře OC Cho-

dov vystavena 

kombinéza 

olympijské 

vítězky Martiny 

Sáblíkové. 

Spolu s ní je 

ve skleněném 

boxu i závodní 

kombinéza 

jediného české-

ho automobilo-

vého závodníka, 

který dojel 

letošní Rally 

Dakar, Jiřího 

Janečka.



Neobvyklá akce přilákala 21. dubna do parku 

mezi ulicemi 7. května, Lažanského, Skřivano-

va a Švabinského množství lidí. Uskutečnilo 

se tady slavnostní odhalení cedule nového 

jihoměstského náměstí, které nese jméno 

známého humoristy a spisovate-

le Miroslava Švandrlíka, který žil 

na starém Chodově dlouhá léta. 

Také on patřil mezi čestné občany 

Prahy 11.

 Mezi hosty byla také Jarmila 

Růžičková, kolegyně Miroslava 

Švandrlíka, a režisér Zdeněk Troška. 

Během odpoledne na zesnulého 

spisovatele zavzpomínal PhDr. Jiří 

Bartoň, kronikář Prahy 11, a nej-

známější Švandrlíkova díla připo-

mněl doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc., 

spisovatel a člen komise seniorů 

Prahy 11. Pro všechny, kteří se přišli podívat, 

bylo připraveno stylové občerstvení v podo-

bě dvou druhů gulášů (Troškova a Švandrlíko-

va) a jihoměstského piva.

 red

Během února se pracoviště Pražské správy 

sociálního zabezpečení (PSSZ) přestěhovalo 

z Holušické ulice v Praze 11 do nové budo-

vy v Praze 3, vzniklo tak Územní pracoviště 

PSSZ – III Praha 3, Olšanská 3. K přestěho-

vání došlo především kvůli úsporám a zefek-

tivňování služeb i díky nárůstu agendy v sou-

vislosti se zrušením místní příslušnosti a také 

s novým zákonem o nemocenském pojištění. 

Do nových prostor v Olšanské ulici byla po-

stupně sestěhována čtyři územní pracoviště 

a určité změny budou pokračovat. Městská 

část nemá bohužel možnost tento proces ni-

jak ovlivňovat.

 K vyřízení svých záležitostí mohou ob-

čané využít kterékoliv územní pracoviště 

PSSZ. Seznam územních pracovišť včetně 

údajů o úředních hodinách najdete na adrese 

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/, všechny 

potřebné formuláře jsou k dispozici na adrese 

http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/.

red

Jedenáctka má nové 
náměstí, Švandrlíkovo

Sociální správa slučuje svá pracoviště

INFORMACE ÚMČ

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 

na objemný odpad budou ve 2. čtvrtletí 

2010 přistaveny na Jižním Městě v níže 

uvedených termínech ve stanovený den 

nejpozději do 14 hod. Odvezeny budou ná-

sledující den s tím, že v případě přeplněnos-

ti kontejneru bude odvoz uskutečněn dříve.

Jižní Město I 

A. Malé–E. Hyblerové 19. 5., 23. 6.

Bachova–Mikulova 8. 6.

Blažimská–Klapálkova 18. 5., 22. 6.

Brandlova 1641 (za Startem) 15. 6.

Brodského 1671 15. 6.

Doubravická–Jažlovická 9. 6.

Hlavatého–Mejstříkova 16. 6.

Hněvkovského 1374 8. 6.

Konstantinova–Metodějova 16. 6.

Kosmická–Anny Drabíkové 26. 5.

Kryštofova–Kazimírova 26. 5., 30. 6.

Křejpského 1514 19. 5., 9. 6.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 22. 6.

Majerského–Samohelova  25. 5.

Matúškova 831 (u Blankytu) 18. 5., 22. 6.

Michnova–Podjavorinské 15. 6.

Mnichovická–Tatarkova 19. 5., 9. 6.

Modletická–Ke Škole 16. 6.

Mokrá–Zimákova 8. 6.

Plickova 880 16. 6.

Radimovická 1424 (parkoviště) 26. 5.

Rujanská–Donovalská (u TS) 15. 6.

Schulhoff ova 794 25. 5.

Stachova–V Hájích 8. 6.

Štichova 640 (parkoviště) 19. 5., 23. 6.

Tererova (u ZŠ) 19. 5.

Valentova (parkoviště proti č. p. 1737) 15. 6.

Ženíškova–Květnového vítězství 18. 5., 22. 6.

Jižní Město II + starý Chodov 

Dědinova–Filipova 14. 6.

Gregorova–Hrudičkova 14. 6.

Hráského–Šustova  7. 6.

Hrdličkova–Blatenská 24. 5., 14. 6.

K Dubu 7. 6.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 24. 5.

Láskova–Malenická 7. 6.

Lažanského 7. 6.

Nechvílova 1826–29 17. 5., 21. 6.

Petýrkova 1953 24. 5., 28. 6.

Pod Vodojemem 7. 6.

Vojtíškova 1783 17. 5.

Bližší informace získáte na odboru životního 

prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Pra-

ha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 

267 902 514.

Velkoobjemové kontejnery 
– 2. čtvrtletí 2010

KLÍČ 10/2010 5

Domov pro seniory Háje přijme:
všeobecnou sestru, třísměnný provoz, praxe v gerontologii vítána – nástup červen 2010

pracovníka sociální péče – aktivizace klientů – nástup červen 2010

Informace na tel. č.: 271 198 409

Chtěli bychom Vás upozornit na příjemnou 

skutečnost, a to, že zejména Vám, mla-

dým občanům do 35 let Rada MČ Praha 11 

na své 12. schůzi schválila možnost získat 

byt od MČ Praha 11. Jde o byty o velikos-

ti: 3x 0+1, 5x 1+1, 3x 2+1 a 1x 3+1, 

u nichž smlouva o nájmu bytu bude 

uzavřena na dobu neurčitou a zá-

kladní měsíční nájemné bude 

ve výši 85 Kč/m2. Šanci mají 

všichni mladí, kteří nevlastní ne-

movitost určenou k bydlení či ne-

mají vlastní byt (vyjma těch, kteří 

vlastní byt mají a odevzdají ho zpět 

MČ Praha 11), neboť výběr budoucího 

nájemce bude proveden losem. U jednoho 

z těchto bytů je povinnost odkoupit pohle-

dávku v určené výši. Uchazeč se může při-

hlásit pouze na jeden byt. 

 Rada MČ Praha 11 schválila možnost 

přihlásit se na byty o velikosti 3x 0+1 a 1x 

1+1 formou výběrového řízení, kde rozho-

duje výše prvního základního měsíčního ná-

jemného. 

 Další informace získáte přímo na byto-

vém oddělení odboru majetkoprávního 

Úřadu MČ Praha 11. 

Záměr nájmu bytu naleznete na: 
www.praha11 → radnice → rada 

MČ → usnesení RMČ → do vy-

hledávání napsat: „záměr nájmu 

bytu“. 

Přihlášky naleznete na: 
www.praha11 → tiskopisy → odbor 

majetkoprávní → přihláška.... (vybrat 

tu správnou), nebo ve všech informačních 

kancelářích úřadu nebo přímo na bytovém 

oddělení odboru majetkoprávního Úřadu MČ 

Praha 11 v Ocelíkově ulici. 

Přejeme Vám všem hodně štěstí. red

Mladí lidé 
z jedenáctky mají možnost získat bytnepřehlédněte

FOTO: DAGMAR HAVLÍČKOVÁ
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 Prvním zastavením, na které dorazili 

při své návštěvě primátor Bém, starosta 

Mlejnský a radní Janeček, byla nová, té-

měř jeden kilometr dlouhá Milíčovská alej, 

kterou primátor pokřtil. Jde o nejdelší alej 

na území Prahy za rok 2009. Příjezd byl 

stylový na koních Městské policie. „Považu-

ji Dalibora Mlejnského za jednoho z nejlep-

ších starostů v Praze. Je to starosta, který 

se stará,“ řekl primátor.

 Další zastávka byla u Základní školy Po-

šepného náměstí, která sousedí s Kunratic-

kým lesem, který v rámci oslav Dne Země 

děti uklízely. Primátor si pro školáky připra-

vil soutěž a vítězům předal knížku o Pra-

ze. „Představte si, co jednou udělal váš 

starosta: vzal si spacák, vzal si stan, ten si 

rozložil před kanceláří pražského primáto-

ra, vlezl si do toho spacáku a řekl: „Já tady 

budu spát tak dlouho, než mi pane primátore 

dáte peníze na opravu školy, která to potře-

buje.“ „A když tam spal už dva měsíce, tak mě 

přesvědčil, že ty peníze jsou nutné,“ žertoval 

Bém před školou, kde se také dětem ochotně 

podepisoval.

 V programu návštěvy nechyběla prohlídka 

nového Obvodního ředitelství městské poli-

cie Praha 11. Moderní budova, kde nechybí 

multifunkční posilovna pro strážníky, byla 

otevřena 14. dubna. Ředitel obvodního ředi-

telství Petr Schejbal provedl primátora celou 

budovou. „Viděl jsem už hodně policejních 

služeben, ale takovou jako máte u vás ještě 

ne,“ řekl po prohlídce primátor.

 Polovina návštěvy patřila zastávce v Cen-

tru bojových sportů na Opatově. V největší 

tréninkové hale svého druhu budou trénovat 

boxeři Pražského rohovníku a také šampioni 

Jak vypadal den primátora 

AKTUALITY

Čtenáři již mohou opět využívat služeb míst-

ní lidové knihovny a to v novém působišti 

na adrese Donovalská 1684. Nové prostory 

knihovny jsou umístěny v budově ZŠ Dono-

valská a jejich kolaudací se završilo stěhová-

ní z ulice V Benátkách. red

Knihovna v nových 
prostorech již slouží

Slovo 

poslance

POMOC SENIORŮM

Bydlení v hlavním městě Praze se kvůli de-

regulaci nájemného stává pro některé seni-

ory problematické. Zejména pro nájemníky 

u soukromých vlastníků. V tomto ohledu se 

osvědčuje model „pomoci“ hlavního města, 

který umožňuje žadatelům nad 65 let získat 

malometrážní byt. Začátkem dubna na zá-

kladě splněných podmínek takto získalo 

nové bydlení 75 seniorů.

 Celkem hlavní město do tohoto režimu 

vyčlenilo přes 700 bytů a každoročně ten-

to počet navyšuje. Z uvolněných nájemních 

bytů totiž ročně zařazuje přibližně 30 malo-

metrážních bytů do této koncepce pomoci 

seniorům kvůli deregulaci. Zvolený systém 

zohledňuje všechny seniory, kteří se dostali 

do problémů ohledně placení nájemného ne-

jen v městských, ale i soukromých bytech.

 Pro ty, kteří bydlí v obecních nebo měst-

ských bytech, je nabídka pomoci ještě širší. 

Většina městských částí se zapojila do celo-

městského projektu zaměřeného na směnu 

bytů. Senioři žijící ve velkých bytech tak mají 

příležitost svůj byt vyměnit za menší a ceno-

vě pro ně dostupnější. 

 Navíc se snažíme změnit nedokonalý 

zákon připravený a přijatý za vlády sociál-

ní demokracie o jednostranném zvyšování 

nájemného, který seniory v mnoha smě-

rech poškozuje a způsobuje nemalé životní 

problémy. Hlavní jeho změnou by mělo být 

zařazení specifi kace sociálního bydlení, pro 

koho je určeno a jaké nájemné se v těchto 

bytech bude platit. Společně s tím chceme, 

aby vznikla po úplném uvolnění cen nájem-

ného jasná pravidla, podle kterých se bude 

stanovovat nájem v daných lokalitách. Jsem 

přesvědčen, že na základě těchto změn je 

možné vytvořit daleko účinnější mechanismy, 

aby senioři mohli prožít klidné stáří.   

Jiří Janeček

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ A MHMP
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bojových sportů z Hanuman gym. Primátor 

dostal svou vlastní boxerskou rukavici, kterou 

si vyzkoušel úder do pytle. „Vidím tady obrov-

skou dřinu, ale také radost, máte mou úctu. 

Je fantastické, že tady jsou holky a kluci, kteří 

by normálně mohli být někde na ulici, sport 

a bojová umění je učí disciplíně a vnitřnímu 

pořádku,“ pozdravil profesionální i začínající 

boxery Pavel Bém. 

 Druhá polovina vedla do klubu seniorů Jiho-

městské sociální na zahradní party. Senioři při-

pravili pro Béma překvapení v podobě velkého 

dortu. „Na Základní škole Pošepného náměstí 

jsem vyprávěl historku s panem starostou 

Prahy 11 a jeho odstěhováním na magistrát 

se stanem a spacákem. Kromě peněz na re-

konstrukci školy po mně žádal peníze na další 

velký projekt Dům pro seniory Janouchova,“ 

pozdravil seniory Prahy 11 primátor Pavel 

Bém. Loni přispělo hl. m. Praha na provoz 

Jihoměstské sociální patnácti miliony korun.

 Od seniorů se jelo do polikliniky v Šusto-

vě ulici. Tady primátor se starostou Mlejn-

ským a radními Janečkem a Pešákem za-

hájil přestřihnutím pásky provoz Lékařské 

pohotovosti pro dospělé. 

 Jen kousek od polikliniky je Obchodní 

centrum Chodov, které Bém také navštívil. 

Před vchodem se rozdávaly sazenice stro-

mů, které s sebou primátor přivezl. V centru 

měli lidé možnost si s primátorem o čemko-

li popovídat. 

 Zakončením návštěvy byla zastávka 

v novém Jihoměstském pivovaru. „Říká se, 

že nejkrásnější Praha je Praha 1. Já říkám, 

že pro mě jedna z nejhezčích Prah je ta, kte-

rá má dokonce dvě jedničky,“ připil na úspě-

chy Prahy 11 primátor Pavel Bém.  red

Pavla Béma na Praze 11

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Slovo 

zástupce 

starosty

NEJEN CHLEBEM ŽIV JE SENIOR

Služby pro seniory jsou stále častěji disku-

tovaným tématem. Na spoustě konferencí, 

seminářů a školení se každoročně vedou více 

či méně kvalifi kované diskuse sledující proble-

matiku z pohledu sociálního, ošetřovatelského 

či zdravotního. Osobně si myslím, že pouhé 

zajištění základních potřeb (donáška nákupu, 

oběda, úklid domácnosti, případně podání 

léků) nestačí. Je potřeba mnohem více po-

zornosti věnovat i smysluplnému naplnění 

volného času seniorů tím, na co je většina 

lidí po celý život zvyklá, aniž by o tom zvlášť 

uvažovala. Jsou to prožitky. Jakékoli, malé, 

velké, významné i zanedbatelné. Někdo si bez 

prožitků život neumí představit, jiný je až tak 

nepotřebuje. Dosažení prožitků se může s vě-

kem a zdravotním stavem snižovat a často se 

úplně vytrácí.

 Společnost Jihoměstská sociální (dříve 

CSS) tento úhel pohledu registruje již řadu let 

a pro své klienty připravuje mnoho společen-

ských, kulturních i sportovních akcí.

 S jejich nabídkou akcí určených pro senior-

skou veřejnost se můžete seznámit na strán-

kách časopisu Klíč na webových stránkách: 

www.praha11.cz nebo www.jmsoc.cz. 

 Z těch úplně nejbližších mohu nabíd-

nout Sportovní hry seniorů Jižního Města – 

20. 5. od 11.00 hodin a Taneční odpoledne 

pro seniory – 30. 5. od 14.30 hodin. Obě akce 

naleznete na tradiční adrese: Kluby seniorů, 

Křejpského 1502, Praha 11.

 Po posledním tanečním odpoledni mi jed-

na z účastnic řekla, že se na podobné akce dva 

týdny těší a další dva na ně vzpomíná a druhá 

dodala, že je to určitě mnohem lepší než se 

bavit o nemocech. A o tom to celé je.

Jan Meixner, zástupce starosty

15. května
 Novinky v Centrálním parku 

 Sportovní odpoledne pro veřejnost 

& pálení čarodějnic

 1. minigolfový turnaj s osobností

 Juniorské běžecké štafety v rámci Prague 

International Marathonu v Centrálním parku 

24. května
 BLOX Dočasné centrum umění by Touax

 Veřejné projednávání Vize Jižního Města 

 Pietní akt na Chodovském hřbitově

 Sportovní hry seniorů Jižního Města

Na jaká témata re-
portáží se můžete 
těšit ve vydáních 
TV Praha 11 vy-
sílaných v druhé 
polovině května?
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ŠKOLSTVÍ

EDUCAnet gymnázium Praha, sídlící v Základní škole Campanus, je čtyřletá nezávislá střední 

škola. V polovině dubna ji navštívili v rámci projektu Edison studenti z několika kontinentů. Ptá-

te se, co je Edison? Jeho vznik hledejme na půdě mezinárodní studentské organizace AISEC, 

jež působí na 1 100 univerzitách ve 101 zemích. Jejím cílem je rozvíjet mladé lidi pomocí za-

hraničních stáží. Ty jsou určeny pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol. Ti mají díky 

tomu možnost porovnat životy, kulturu a zvy-

ky mezi osmi rodnými zeměmi vyslanců 

AISECu a Českou republikou. Všechny 

aktivity jsou v angličtině. Zahranič-

ní lektoři pocházejí z nejrůznějších 

koutů světa, z Číny, z Iránu, z Itálie, 

z Brazílie, z Mexika, z Řecka a z Ru-

munska. V průběhu projektového 

týdne studenti pracují ve skupinách 

pod odborným vedením lektorů, kteří 

jim neformálními způsoby, hrami, tancem, 

sportovními aktivitami, divadlem, kvízy, worksho-

py představují geografi i, historii a zvyky jejich rodné země. 

Z celého projektu vytvoří studenti prezentace, ty nejlepší 

najdete na webu školy (www.educanet.cz/Praha). 

red

Dvanáct družstev z 8 mateř-

ských škol se utkalo na tra-

dičním fl orbalovém turnaji 

v Základní škole Mendelova. 

Turnaji vládla sportovní atmo-

sféra (1) a jak je vidět na stří-

dačce to děti prožívaly taky 

naplno (2).

Výsledková listina školek:

1. Sulanského 2. Sulanského 

3. Křejpského 4. Stachova 5. 

Chodov, Janouchova, Jažlo-

vická, Konstantinova, Mado-

linka. red

Přijďte podpořit 
malé sportovce!
Velké klání kluků a holčiček s názvem Celo-

pražské sportovní hry mateřských škol se 

uskuteční 2. června od 9 hodin na sportov-

ním hřišti Základní školy Campanus na Jí-

rovcově náměstí.

 Patronkou projektu je olympijská vítěz-

ka Kateřina Neumannová, záštitu nad akcí 

převzal starosta Dalibor Mlejnský. Městská 

část přispěla organizátorům dvacetitisíco-

vým darem. Zveme všechny rodiče, babičky 

i dědečky, brášky i sestřičky, pojďte s námi 

fandit.

Jaká je myšlenka projektu Edison? Velký fl orbalový 
turnaj pro mrňousky

FOTO: DANA FOUČKOVÁ.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ.

Prezzavento Giuseppe Salvatore 

z Itálie zaujal svým barvitým 

vyprávěním o místních 

specialitách.

1. června.
Den dětí můžete také navštívit v ZŠ Cam-

panus, kde je od 14 do 18 hodin připraven 

zábavný program. Ten je určen pro děti, pro 

děti z Klokánku i pro širokou veřejnost.

6. června
YMCA Praha – MC Domeček, U Modré ško-

ly 1, Praha 4, připravila Balonkovou oslavu 

ke Dni dětí pro širokou veřejnost v Komunit-

ním centru Matky Terezy. 

10. června
V Základní škole Mikulova na vás čeká od 16 

hodin Sportovní odpoledne s otevřením no-

vého školního hřiště.

Kde budou ještě děti slavit☺

Městská část pro vás připravila v Centrálním parku u metra Opatov na 1. června od 13 do 18 hodin bez-

va program. Ten bude s kapelou zpívající dětské písničky, občerstvením, soutěžemi v přetahová-

ní lanem, lukostřelbou, skákáním v pytli a samozřejmě sladkými odměnami pro výherce.

Nebude chybět lezecká stěna, hod na cíl nebo skákací boty, kluci můžou vyzkoušet elek-

trické motorky a autíčka nebo modelování. Pro holky bude kreslení a třeba hádanky a pro 

úplně všechny nafukovací hrad, bungee trampolíny 4 v 1, aerotrim a bungee running.

Tak nezapomeňte, na první červnový den už máte program!

Kluci a holky, přijďte s námi oslavit Den dětí

Kolektiv mateřské školy Praha 4, Hroncova 1882, 
ve spolupráci s MČ Praha 11 

Vás srdečně zve na oslavu 25. výročí otevření školy. 
Oslava se koná ve čtvrtek 20. května od 15.30 hodin 

na zahradě mateřské školy.

Těšit se můžete na:

• taneční vystoupení kroužku DOMINO 

• divadelní představení • skákací hrad 

• soutěže s odměnami • tvořivé dílničky 

• hudební doprovod skupiny NANOVO 

• občerstvení zajistí kavárna ROSA

...a my se těšíme na Vás!

25
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Působí sympaticky a nenápadně. Hned ze za-

čátku rozhovoru vás však na něm zaujmou 

chytré oči a zajímavý klidný projev. Řeč je 

o autorovi nového vzhledu Polikliniky Opa-

tovská architektovi Patriku Hoff manovi. Vy-

studoval architekturu na ČVUT, fakultě archi-

tektury, a své zkušenosti sbíral v Izraeli, ale 

také v italských Benátkách, které prý mají té-

měř stejný počet stálých obyvatel jako jede-

náctka. Izrael ho naprosto okouzlil. S přáteli 

podnikl cestu kolem světa po světových me-

galopolích /velkých městech/, byl to prý ne-

zapomenutelný zážitek. Z jeho pohledu byla 

svým způsobem inspirativní všechna města 

pro své dobré i stinné stránky. S rodinou žije 

v klidné části Prahy a jeho nápady a projekty 

vznikají spolu s týmem kolegů v jeho ateliéru 

Hoff man. 

Jste autorem všech tří variant, z nichž vze-
šel vítězný barevný projekt polikliniky, jak 
to začalo?
 Ano, vytvořili jsme tři varianty, jednu svět-

lou, jednu tmavou a jednu barevnou. Na ví-

tězném barevném projektu, o kterém rozhod-

li v anketě obyvatelé Prahy 11, jsme použili 

symbol kříže. Byl to momentální nápad, jak 

by poliklinika mohla vypadat. Chtěli jsme 

moderní vzhled tak, aby zapadl do okolního 

prostředí, ale zároveň byl osobitou, samo-

statnou a hlavně čitelnou budovou. Symbol 

kříže se v různých barevných variacích prolí-

ná a na jednom místě zřetelně vystupuje tak, 

aby bylo srozumitelné jeho poselství na bu-

dově. 

Jaké máte jako architekt nároky na bydlení? 
 Já osobně preferuji městský styl bydlení, 

město mám rád a k životu ho potřebuji, stej-

ně jako množství zeleně. Líbí se mi hlavně 

kvalitní architektura, je jedno, jestli je historic-

ká nebo moderní či současná. Nebo jestli má 

rovnou nebo šikmou střechu.

Třeba Jan Kaplický a jeho projekty?
 Ano, třeba Jan Kaplický, například jeho Tis-

kové centrum na kriketovém stadionu v Lon-

dýně či obchodní dům Selfridges building 

v Birminghamu nebo projekt nové knihovny 

na Letné, ale i práce dalších, např. Renzo Pia-

na, Petera Zumthora, Herzoga & de Meurona 

a mnoha dalších, v jejichž tvorbě je obsažena 

svoboda, krása, elegance, inovace a inspira-

ce.

Vy sám jste spoluautorem Nové poštovny 
na Sněžce, ale také například továrny na sví-
tidla Černoch tady nedaleko v Kolodějích. 
 Ano, Nová poštovna na Sněžce byla ote-

vřena v roce 2007, za stavbu továrny na sví-

tidla jsme byli navrženi za Českou republiku 

na Cenu Evropské unie za současnou archi-

tekturu – Cena Miese van der Rohe. Teď prá-

vě pracujeme na projektu majáku v Libicích 

nad Vltavou. Bude to první maják v Čechách.

Hledáte při navrhování společnou řeč se za-
davatelem a investorem?
 Určitě, dialog je velmi důležitý a jak já ří-

kám, bez něho to nemůže nikdy dobře dopad-

nout. 

Co vás jako architekta osloví tady na jede-
náctce?
 Stoprocentně množství zeleně, vzrostlé 

stromy mezi obytnými domy, ale také velko-

rysé veřejné prostranství. To jsou věci, které 

rozhodně zvyšují kvalitu bydlení.  

Na závěr nějaké poselství pro Prahu 11?
 Popřál bych jí, aby správu města měli 

v rukou rozumní a moudří lidé, kteří dokáží 

vytěžit z lokality ty pozitivní věci a potlačit ty 

negativní. A přál bych i správě města rozum-

né a moudré občany, kteří dokáží rozlišit mezi 

tím pozitivním a negativním.

Dana Foučková

V březnovém Klíči číslo 5 jste mohli 

nalézt anketní lístek a tři podoby bu-

doucího vzhledu Polikliniky Opatov-

ská. Každý tak měl možnost svým 

hlasem ovlivnit budoucí tvář moder-

nizované budovy zdravotnického 

zařízení. Hlasovat se mohlo nejen 

prostřednictvím anketních lístků, ale 

také na webu městské části.

 A jak dopadlo hlasování? Svůj 

hlas do ankety poslalo celkem 

2 179 lidí. Vítěznou se stala barev-

ná varianta, kterou podpořilo 1 011 

lidí. Na druhém místě se umístila 

bílá varianta, pro kterou hlasova-

lo o téměř 200 lidí méně, a tmavá 

varianta se líbila nejmenšímu počtu 

hlasujících.

red

Jak dopadla anketa o nové podobě polikliniky?

ROZHOVOR

ING. ARCH. PATRIK HOFFMAN

FOTO: DANA FOUČKOVÁ.

Mám rád městský život,
říká architekt a autor nového vzhledu Polikliniky Opatovská 
Patrik Hoff man.
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Planeta Země slavila 
a my u toho nechyběli

Jak vypadají sportovní narozeniny

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Den Země poprvé oslavili před 30 lety američtí studenti. Od roku 1990 slavíme Den Země 

i u nás v České republice. Letos se do něho zapojilo více jak 500 milionů lidí z celého kontinentu. 

Ani Praha 11 nezůstala stranou a připravila spousty akcí. 

Svátek Země oslavily školy, školky a každý po svém. A jak? Podívejte se s námi.

Oslava Dne Země u metra Opatov, akce městské části, tady se stříhaly ovce , děti zblízka 

viděly kolovrátky  a spřádání vlny. Děti ze základky na Pošepného náměstí zasadily 3 lípy 

a uklidily část Kunratického lesa. Modré pytle plné odpadků nasbírali čtvrťáci.  Mrňouskové 

z jihoměstských mateřských školek stejně jako každý rok posílili Milíčovský les o nové stromky, 

tentokrát doubky.  Dana Foučková

Důležitým datem pro dnešní TJ Jižní Město 

Chodov byl rok 1924, kdy se narodila. Teh-

dy byl založen oddíl kopané Sportovní klub 

Rudá hvězda v Chodově. Zakládajících členů 

bylo dvacet osm. 

 Během následujících osmdesáti pěti let 

jednota několikrát změnila své jméno, sdru-

žovaly se v ní oddíly různých sportů, v his-

torii naší jednoty měl místo oddíl ledního 

hokeje, karate, dokonce i oddíl jachtingu. 

 Tělovýchovná jednota vzešla z vesnic-

kého fotbalového oddílu a po vybudová-

ní Jižního Města najednou zabezpečovala 

sportovní vyžití pro stotisícové sídliště. 

 Oddíly vznikaly a zanikaly, lidé přichá-

zeli a odcházeli, ale každý z nich poponesl 

pomyslnou sportovní pochodeň o kus dál. 

Stále jsme na stejné cestě, na kterou před 

více než 85 lety vykročili naši předchůdci. 

Stejně jako oni věnujeme svým sportům 

svůj čas, svou práci. Dokonce ani nedošlo 

na okázalé oslavy výročí, za nás úspěchy 

nejlépe vyjádřili naši svěřenci. Nejdelší tra-

dici má samozřejmě fotbal, dnes nás repre-

zentuje šest týmů. Úspěchy slaví fl orbalisté 

a fl orbalistky, kteří hrají pravidelně nejvyšší 

soutěže v ČR. Mezi letošní největší úspěchy 

patří semifi nálová účast v play off .

 Moderní gymnastky dosáhly mnoha 

vítězství a podiových umístění ve všech 

kategoriích na pohárových závodech v ČR 

i v Evropě. 

 Oddíl házené se může pochlubit sedmi 

družstvy, muži A postoupili do celostátní 

1. ligy, muži B obsadili ve spol. regionální 

lize 4. místo.

 Z individuálních sportů nás potěšily 

úspěchy mužů kulturistů, kteří se na Mi-

strovství Evropy dokázali probojovat až 

do semifi nále.

 V silovém trojboji si skvěle vede Jana 

Hrabalová, která má 6. místo z Mistrovství 

světa v Indii 

Děkujeme sportovcům, trenérům a všem, 

jejichž zásluhou bylo úspěchů dosaženo. 

Jsou zárukou toho, že naše jednota se stov-

ky dožije – má přece správně našlápnuto…

Helena Hrabalová

SERIÁL

10. Den, noc a čas
Na náměstíčku u kina Galaxie v blízkosti 

metra Háje můžete vidět dvě postavy 

na kruhovém podstavci. Jsou zlacené 

vrstveným cínem a jejich autorem je Ol-

bram Zoubek. Znázorňují den, noc a čas.

ROZBIL DVEŘE. Večer 18. března bylo 

na operační  středis-

ko  městské  po l i -

cie oznámeno, že 

do bytového domu 

v Podjavorinské ulici 

vniká neznámá osoba 

a rozbíjí vchodové dve-

ře. Po příjezdu strážníci 

zadrželi podnapilého muže při rozbíjení vý-

plně vchodových dveří. Jelikož tak vzniklo 

důvodné podezření ze spáchání trestného 

činu, předali dotyčného Policii ČR.

ZADRŽELI HLEDANÉHO. Při běžné hlíd-

kové činnosti v Ledvinově ulici si strážníci 

28. března všimli muže, jenž odpovídal 

popisu osoby, po které bylo vyhlášeno 

celostátní pátrání Policií ČR. Lustrace 

podezření strážníků potvrdila, proto jej 

předvedli na Policii ČR.

ČMÁRAL NA ZEĎ. Odpoledne 29. března 

při běžné hlídkové činnosti spatřili strážní-

ci u kruhového objezdu v ulicích Mírového 

Hnutí a Pod Chodovem muže, jak malu-

je štětkou na zeď pod podjezdem silnic. 

Jakmile si mladík povšiml přijíždějící hlídky, 

dal se ihned na útěk. Po krátké honičce 

strážníci mladíka zadrželi a pro podezření 

ze spáchání přestupku podali na dotyčné-

ho výtečníka návrh na zahájení správního 

řízení Úřadu MČ Praha 11. 

AROGANTNÍ PANIČKA. Ženu, která neu-

klidila výkaly po svém čtyřnohém miláčko-

vi, spatřili 31. března odpoledne strážníci 

v Horčičkově ulici. Majitelka psa odmítla 

uklidit po svém psu i po upozornění, stráž-

níci tedy kvůli podezření ze spáchání pře-

stupku podali podnět na zahájení správní-

ho řízení Úřadu MČ Praha 11. Paničce nyní 

hrozí pokuta až 20 000 Kč.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje 

Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká 

pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 17. května 

nedostali do schránek, nebo byl pohozen 

na zemi, napište nám prosím do redakce 

na e-mail: klic@praha11.cz a uveďte ulici 

a číslo popisné. Můžete volat i na bezplat-

nou linku 800 104 300.

FOTO: DAGMAR HAVLÍČKOVÁ A DANA FOUČKOVÁ.
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KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,

KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

Z D A R M A

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ 
Při realizaci koupelny a kuchyně SLEVA na kuchyň!
Obyvatelé P11 – 5% sleva na koupelnu po celý rok

telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
48 MĚSÍCŮ

Ukončení slevové AKCE 10 % 
proběhne 15.1. 2010. 

KOJENECKÉ PLAVÁNÍ NA JIŽNÍM MĚSTĚ
VYDRÝSEK

Květnového vítězství 1738, areál MŠ Chodov, Praha 4

www.vydrysek.info
tel.: 605 218 971 pí. Podlipná

Nově otevřená ambulance PNEUMOLOGIE (onemocnění průdušek a plic)
laboratoř pro funkční vyšetření plic a poradna pro odvykání kouření  DAWON. s.r.o.

vedená MUDR. Romanou Davidovou
budova polikliniky Jižní město II, 3. patro, Šustova 1930/2, Praha 11 – Chodov. 

 Přijímáme nové pacienty. Vyšetření možné bez doporučení. 
Telefonické objednávky: 296 506 170, 723 233 735

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 ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 272 937 482, 272 928 969, 731 208 823
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově
S 
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AZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certifikováno

Kvalita – nízká cena

mobil: 777 151 205 nebo zdarma 844 158 746
Balkonsystém, s.r.o., www.balkony.cz

CESTOVNÍ AGENTURA
       www.nubis.cz
Zájezdy od 150 českých a německých 
cestovních kanceláří do celého světa.

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 222 365 747 
Po–Pá   9,00–19,00 777 755 714

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50Z A J I S T Í M E  V Š E  C O  P O T Ř E B U J E T E :
projekt, zaměření v bytě, práce, materiál, doprava,
revizní zprávy, jednání na stavebním úřadu, plánky

JEN U NÁS
Z D A R M A

projekt + vyřízení stavebních
náležitostí v ceně 5 000 Kč

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

AZ - Reko

www.az-reko.cz

Amonit inzerce 88x30 2.indd   1 23.4.2010   16:58:07
ANGLIČTINA
A NĚMČINA V LÉTĚ

U METRA C HÁJE 
www.skolalinda.cz,  mobil:  728 282 285

Bytová jádra 
Modernizace bytů

PANELREKO s.r.o.
Pobočka: Křejpského 1523, Praha 4

zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových 
jader, kompletní servis – projekt,  
stavební povolení, dozor, kolaudace.

Kuchyňské linky, vestavěné skříně,  
dveře, podlahy – grafické návrhy,  
cenová kalkulace, zaměření,  
poradenství zdarma, cena včetně  
montáže a dopravy, široká škála  
povrchových materiálů.

9 let na trhu      více než 1100 zákazníků      
studio na ploše 250 m2      naši práci 
vám rádi ukážeme
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Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

(dále jen TSK) zahájila v dubnu blokové čiště-

ní komunikací na území městské části Praha 

11. Jedná se o komplexní strojní i ruční úklid 

vozovek spojený s případným odtahem auto-

mobilů.

 Podrobné informace o blokovém čištění 

v dané lokalitě je možné také nalézt na in-

ternetových stránkách TSK na adrese http://

www.tsk-praha.cz přímo na hlavní stránce 

webu v odkazu „Čištění komunikací“.

 Přímo v ulicích bude sedm dní před plá-

novaným čištěním umístěna značka zákaz 

zastavení s příslušným datem a časovým 

úsekem. 

 Anežky Malé + parkoviště + spojka do ul. 

Kupeckého 26.7., 19.8. • Anny Drabíko-
vé 21.7., 13.9. • Arkalycká 26.7., 19.8. • 

Augustinova (úsek Gregorova – Ryšavého) 

22.7., 14.9. • Augustinova (mimo úsek Gre-

gorova – Ryšavého) 12.7., 7.9. • Babákova 

29.6., 2.9. • Bachova 30.6., 23.8. • Bajko-
nurská 20.7., 10.9. • Benkova + parkoviště 

26.7., 19.8. • Blatenská 29.6., 2.9. • Bohá-
čova + parkoviště 28.7., 26.8. • Bohúňova 

1.7., 30.8. • Borošova + parkovací záliv 27.7., 

1.9. • Brandlova + parkoviště 14.7., 31.8. • 

Brehmova 29.6., 2.9. • Brechtova + parko-

viště 28.7., 26.8. • Brodského + parkoviště 

9.7., 6.9. • Cyprichova 20.7., 10.9. • Černoc-
kého 28.6., 17.8. • Dědinova (úsek Filipova 

– Ryšavého) 22.7., 14.9. • Dědinova (úsek Fi-

lipova – Hrabákova) 12.7., 7.9. • Donovalská 

(úsek Benkova – Ke Stáčírně) + parkoviště 

9.7., 6.9. • Donovalská (úsek Benkova – sle-

pý konec) 26.7., 19.8. • Doubravická 1.7., 

30.8. • Dubnova + parkoviště 28.7., 26.8. 

• Emílie Hyblerové 26.7., 19.8. • Filipova 

22.7., 14.9. • Gregorova + parkoviště 22.7., 

14.9. • Hekrova + parkoviště 28.7., 26.8. 

• Hlavatého (úsek Štichova – K Milíčovu) 

27.7., 1.9. • Hlavatého (úsek Štichova – sle-

pý konec) 20.7., 10.9. • Hněvkovská 29.6., 

2.9. • Hněvkovského + parkoviště 14.7., 

31.8. • Holušická 22.7., 14.9. • Horčičkova 

15.7., 24.8. • Hrabákova 12.7., 7.9. • Hrás-
kého 19.7., 8.9. • Hrdličkova 29.6., 2.9. • 

Hroncova 19.7., 8.9. • Hrudičkova 12.7., 7.9. 

• Hviezdoslavova (úsek Prašná – Výstavní) 

21.7., 13.9. • Hvožďanská 22.7., 14.9. • Cha-
lupkova 14.7., 31.8. • Chomutovická 13.7., 

16.8. • Janouchova + parkoviště 15.7., 24.8. 

• Jarešova 21.7., 13.9. • Jarníkova 19.7., 

8.9. • Jašíkova 28.6., 17.8. • Jažlovická 1.7., 

30.8. • Jeřábkova 28.6., 17.8. • K Jezeru 

21.7., 13.9. • K Milíčovu (úsek Domov dů-

chodců – slepý konec) 27.7., 1.9. • Kahovská 

26.7., 19.8. • Kaplanova (úsek Kloknerova – 

Česká pojišťovna) 22.7., 14.9. • Kaplanova 

(úsek Kloknerova – Hrdličkova) + parkoviště 

29.6., 2.9. • Ke Kateřinkám – parkoviště + zá-

liv při č.p.1403 – 1406 13.7., 16.8. • Ke ško-
le 13.7., 16.8. • Klapálkova 22.7., 14.9. • 

Klírova 8.7., 18.8. • Klivarova 27.7., 1.9. • 

Kloboukova 29.6., 2.9. • Kloknerova 22.7., 

14.9. • Komárkova 29.6., 2.9. • Konstanti-
nova + parkoviště 28.6., 17.8. • Kosmická 

15.7., 24.8. • Koštířova + NN 4248 22.7., 

14.9. • Krejnická 22.7., 14.9. • Křejpského 

+ parkoviště 28.6., 17.8. • Křtinská 27.7., 

1.9. • Kulhavého 20.7., 10.9. • Kunínova 

+ parkoviště 26.7., 19.8. • Kupeckého + 

parkoviště + propojka do Anežky Malé 26.7., 

19.8. • Květnového vítězství (úsek Türko-

va – Markušova) + parkoviště 7.7., 25.8. • 

Láskova 19.7., 8.9. • Lečkova 28.6., 17.8. 

• Ledvinova + parkovací záliv 26.7., 19.8. • 

Leopoldova (úsek Brechtova – Ke Stáčírně) 

28.7., 26.8. • Leopoldova (úsek Ke Stáčír-

ně – Mírového hnutí) + parkoviště 9.7., 6.9. 

• Machkova 7.7., 25.8. • Majerského + par-

koviště, 9.7., 6.9. • Malenická 19.7., 8.9. • 

Mandova 21.7., 13.9. • Markušova 7.7., 

25.8. • Matúškova + parkoviště 28.7., 26.8. 

• Mejstříkova 27.7., 1.9. • Mendelova 15.7., 

24.8. • Metodějova + parkoviště, 28.6., 17.8. 

• Michnova + parkoviště, 30.6., 23.8. • Miku-
lova + parkoviště, 30.6., 23.8. • Mnichovická 

20.7., 10.9. • Modletická + parkoviště, 13.7., 

16.8. • Nad Opatovem 28.6., 17.8. • Nad 
Úpadem 21.7., 13.9. • nám. Kosmonautů 

15.7., 24.8. • Nechvílova 19.7., 8.9. • Ne-
šporova 15.7., 24.8. • Novomeského 20.7., 

10.9. • Ocelíkova 20.7., 10.9. • Otická 27.7., 

1.9. • Petýrkova 12.7., 7.9. • Plickova 15.7., 

24.8. • Podjavorinské + parkoviště 30.6., 

23.8. • Radimovická + parkoviště 1.7., 30.8. 

• Rašova včetně slepých ulic 27.7., 1.9. • Sa-
mohelova 9.7., 6.9. • Schulhoff ova + přileh-

lá parkoviště 14.7., 31.8. • Stachova 21.7., 

13.9. • Staňkova 21.7., 13.9. • Steinerova 

20.7., 10.9. • Stříbrského 20.7., 10.9. • 

Sulanského 20.7., 10.9. • Šalounova 28.6., 

17.8. • Štichova (úsek Janouchova – Hlavaté-

ho) + parkoviště, 27.7., 1.9. • Štichova (úsek 

Janouchova – Opatovská) + parkoviště, 15.7., 

24.8. • Šustova + parkoviště + slepý úsek, 8.7., 

18.8. • Tatarkova 20.7., 10.9. • Tererova 

1.7., 30.8. • U Chodovského hřbitova 28.6., 

17.8. • U Pojišťovny 22.7., 14.9. • U Přehra-
dy (úsek Výstavní - Nad Úpadem) 21.7., 13.9. 

• veřejná část parkoviště od Mírového hnutí 
k ul. Hekrova 28.7., 26.8. • V Hájích 21.7., 

13.9. • V Jezírkách 28.6., 17.8. • V Průčelí 
+ parkoviště, 7.7., 25.8. • Valentova (mimo 

parkovacích ploch při ul.Tűrkova) 7.7., 25.8. • 

Vejvanovského + parkoviště 30.6., 23.8. • 

Vidimova 1.7., 30.8. • Vojtíškova 19.7., 8.9. 

• Zdiměřická 1.7., 30.8. • Zlešická 19.7., 8.9 

• Ženíškova 7.7., 25.8.  

Zahájení blokového čištění komunikací v jed-

notlivých termínech je v 7 hodin s dokonče-

ním prací v 16 hodin.

 7. května (úsek Skřivanova – Pod Vodoje-

mem) 16.6., 25.8., 20.10. • 7. května (úsek 

Skřivanova – K Dubu) 15.6., 24.8., 19.10. • 

Dobrovolského 8.6., 17.8., 12.10. • Dono-
valská (úsek Brechtova – Ke Stáčírně) 8.6., 

17.8., 12.10. • Dunovského 17.6., 26.8., 

21.10. • Hejplíkova 17.6., 26.8., 21.10. • 

Chodovecké náměstí 10.6., 19.8., 14.10. • 

K Dubu 15.6., 24.8., 19.10. • K Remízku 

15.6., 24.8., 19.10. • Kazimírova 9.6., 18.8., 

13.10. • Ke Skále 8.6., 17.8., 12.10. • Ke Sv. 
Izidoru (první polovina) 15.6., 24.8., 19.10. • 

Ke Sv. Izidoru (druhá polovina) 16.6., 25.8., 

20.10. • Klecandova 17.6., 26.8., 21.10. • 

Kolmistrova 17.6., 26.8., 21.10. • Kryšto-
fova 9.6., 18.8., 13.10. • Lažanského 16.6., 

25.8., 20.10. • Malebná (úsek Ke Sv. Izidoru 

– slepý konec) 16.6., 25.8., 20.10. • Malebná 

(úsek Ke Sv. Izidoru – K Remízku) 15.6., 24.8., 

19.10. • Medkova (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod 

Vodojemem) 16.6., 25.8., 20.10. • Medkova 

(úsek Ke Sv. Izidoru – K Remízku) 15.6., 24.8., 

19.10. • Mirošovská 9.6., 18.8., 13.10. • 

Mokrá 17.6., 26.8., 21.10. • Na Sádce 17.6., 

26.8., 21.10. • Nad Lomy 17.6., 26.8., 21.10. 

• Nad Pahorkem 10.6., 19.8., 14.10. • Ne-
dbalova 8.6., 17.8., 12.10. • Obrovského 

10.6., 19.8., 14.10. • Pacajevova 9.6., 18.8., 

13.10. • Pištěkova 8.6., 17.8., 12.10. • Pod 
Vodojemem 16.6., 25.8., 20.10. • Rujanská 

8.6., 17.8., 12.10. • Saudkova 17.6., 26.8., 

21.10. • Skřivanova 15.6., 24.8., 19.10. • 

Starobylá 9.6., 18.8., 13.10. • Stýblova 

17.6., 26.8., 21.10. • Šperlova 8.6., 17.8., 

12.10. • Švabinského (úsek Ke Sv. Izidoru – 

Pod Vodojemem) 16.6., 25.8., 20.10. • Šva-
binského (úsek Ke Sv. Izidoru – K Dubu) 15.6., 

24.8., 19.10. • Švecova 8.6., 17.8., 12.10. 

• U Kolonie 16.6., 25.8., 20.10. • U Nové 

dálnice 10.6., 19.8., 14.10. • U Rybářství 
9.6., 18.8., 13.10. • U Stojanu 10.6., 19.8., 

14.10. • U Transformační stanice 9.6., 18.8., 

13.10. • V Benátkách 15.6., 24.8., 19.10. • 

V Lomech 17.6., 26.8., 21.10. • V Opato-
vě 17.6., 26.8., 21.10. • Vápeníkova 17.6., 

26.8., 21.10. • Verdiho 15.6., 24.8., 19.10. 

• Vojtíškova – prostřední parkoviště 9.6., 

18.8., 13.10. • Volkovova 8.6., 17.8., 12.10. 

• Vycpálkova 8.6., 17.8., 12.10. • Wagnero-
va 9.6., 18.8., 13.10. • Za Rybářstvím 9.6., 

18.8., 13.10. • Zakouřilova (úsek Ke Sv. Izi-

doru – Pod Vodojemem) 16.6., 25.8., 20.10. 

• Zakouřilova (úsek K Remízku – Ke Sv. Izi-

doru) 15.6., 24.8., 19.10. • Zastrčená 10.6., 

19.8., 14.10. • Zimákova 17.6., 26.8., 21.10. 

• Čenětická 10.6., 19.8., 14.10. • Blažimská 

(úsek od kruh. objezdu po ul. Divišovskou) 

10.6., 19.8., 14.10. • Divišovská 10.6., 19.8., 

14.10. • Šternovská 10.6., 19.8., 14.10. 

Blokové čištění ulic ve správě Technické správy komunikací

Termíny čištění komunikací ve správě MČ Praha 11
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Služby
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, 
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 
Tel.: 604 618 298, 222 364 018.

• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – prá-
vo občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, 
byty, nemovitosti, úschovy. Tel: 603 835 
609, www.advocate-brown.eu, e-mail: 
eva.brown@volny.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, malíř-
ské práce, stropní kazety, levně,rychle, včetně 
víkendů. Zaměření zdarma.Tel.: 603 494 330, 
E-mail: ivan.lafek@email.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - 
Kompletní malířské práce, štukování panelů, 
stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za ro-
zumné ceny. www.123malovani.cz, Tel.: 603 
475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARIS-
TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 
PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. p. 
Podlipný tel.: 603 276 606.

• MYTÍ OKEN (plast. 3+1 cca 300,- Kč), čiš-
tění koberců a čalounění. Tel.: 606 148 453 
nebo 222 955 295 - Fa Šilha.

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNI-
ČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678, 
261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej no-
vých a odvoz starých chladniček.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvo-
rů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebi-
če atd. Doprava a jiné práce dle dohody. Tel.: 
775 677 928.

• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně od-
vozu za 6 900,- Kč, dále nabízíme řezání, 
bourání bytových příček, ořezávání + kácení 
stromů, zednické, elektroinstalační a instala-
térské práce. Tel.: 775 677 928.

• PEDIKÚRA medicinální vč. masáže – relax 
pro Vaše nohy, refl exologie nohou, depilace. 
Manikúra, gelová modeláž nehtů, parafínové 
zábaly. SLUNEČNICE – Brodského 1677/5, 
Praha 4, tel.: 605 460 495.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV ,VIDEO, DVD, 
HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monitory 
a počítače. Rozumné ceny. AVC servis – tel.: 
222 361 720 a mobil: 602 390 630.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.: 
222 982 922, 604 517 565.

• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme 
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. 
Tel.: 272 761 234, 602 366 328.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-
hování bytů čeští pracovníci SO+NE stejné 
ceny km po Praze zdarma TEL.: 723 809 137 
www.stehovanibytu.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-
ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. 
Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opa-
tov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory, 
smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, roz-
vody a právo rodinné, občanské, obchodní 
a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova 
1520, Praha 4 tel. 602190800.

• MALOVÁNÍ BYTŮ, kanceláří a schodišť. 
Tel.: 603 590 428.

• PSÍ SALON ROZÁRKA - stříhání psů ma-
lých a středních plemen, Leopoldova 1681, 
Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.: 
608 760 762.

• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME - pro-
dáváme: ledničky, porcelán, obrazy a likvida-
ce pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na uni-
versitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 
603 865 336, 274 779 716.

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ 
SKŘÍNĚ nová dvířka na vaši kuchyň a vest. 
skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, 
výměna prac. desky. Vrba - 603 438 707 
www.vrbakuchyne.cz.

• NABÍZÍM KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNIC-
TVÍ, zastup. na úřadech atd. Externě nebo 
docházením 2 x v týdnu do fi rmy. ŽL. Tel.: 
603 809 761.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, 
veškeré zednické a obkladačské práce, ma-
lování, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita 
a rozumná cena. tel.: 720 391 187. email: 
skutchan@seznam.cz.

• INSTALATÉR U CHODOVSKÉ TVRZE, 
V. Škapa Tel. 728 386 419.

• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, 
voda, kanalizace, topení, montáže zámků, 
provádí i havárie v sobotu a neděli J. Schima-
na tel.: 223 000 393, mobil: 607 550 484.

• SERVIS POČÍTAČŮ a kancelářské techniky. 
Pomoc s odstraňováním potíží, školení při prá-
ci s počítačem. Diagnostika ZDARMA. Dopra-
va po Praze 11 ZDARMA. m: 775 677 101 
e-mail: mentality@mentality.cz.

• PROVÁDÍME bytová jádra, obklady, dlažby, 
podlahy, štuky a malování stěn, vodu, plyn, 
elektro, izolace, instalatérské a jiné práce. 
Praha a okolí. Kvalitně, za rozumné ceny. 
Veškeré zakázky. Tel.: 739613488, e-mail: 
jin60jir@seznam.cz.

• INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA NĚMČINY. Nabízím 
výuku němčiny pro začátečníky i pokročilé. 
Mám 30 let praxi z Německa a zkušenosti 
s výukou. Připravuji též na maturitu a práci 
v zahraničí. Tel.: 723 949 174.

• PROVÁDÍM MA-
LÍŘSKÉ, NATĚRAČ-
SKÉ I LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE + štukování, 
stěrkování Tel.: 606 
227 390, e-mail: 
jsaifrt@seznam.cz

• PEDIKÚRA OD 160Kč, Manikúra 140 Kč, 
Kadeřnictví-pánské stříhání od 80 Kč, Dámské 
kompletní stříhání 250 Kč, Kosmetika od 350 
Kč, Studio IVETA, Modletická 1389, Praha 4, 
obj. na tel.: 777 586 848. Přijmu kadeřnici.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOU-
PĚ a výměn bytů. Dlouhodobá specializace 
na Jižní Město, Prahu 4 a 10. Právní servis 
zajištěn. RK Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.: 
272 927 497, 607 636 784.

• KOUPÍM BYT 2+KK NEBO 2+KK/L V PRA-
ZE 11. Mohu také nabídnout výměnu za větší 
byt v Praze 11. Vše pouze družstevní nebo 
OV. Bližší informace na tel.: 607 686 460.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+kk až 4+1/L. 
Pouze na Jižním Městě. V osobním nebo 
družstevním vlastnictví. Stav bytu může 
být původní nebo po rekonstrukci. Tel.: 
721 606 214.

• HLEDÁME MENŠÍ BYT k pronájmu pro 2 
osoby, Garsonka – 2+1 do 12.000 Kč včetně 
poplatků. Zařízení na dohodě. Nekuřáci bez 
zvířat. Děkuji za nabídky. Tel.: 605 845 088, 
220 806 245.

• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo 
Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Plat-
ba hotově ! Tel.: 722 509 947.

• KOUPÍM BYT nebo rod. dům kdekoliv 
v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani 
vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné - 
nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, 
služební, podnikový a pod. Nechám čas na vy-
stěhování, uhradím za Vás případné dluhy 
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím 
i právně velmi komplikované případy, podílová 
spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, ža-
lobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně 
obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. 
dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu 
a doplatek a pod. Platím v hotovosti, zálo-
ha možná ihned. TEL: 222 941 032, nebo 
603 420 013.

• PŘEVODY BYTŮ do osobního vlastnictví. 
Tel.: 724 30 46 03, consultum@seznam.cz.

Ostatní
• KOUPÍM GARÁŽ na Jižním Městě nejlépe 
u metra Háje a blízkého okolí. Platba v hoto-
vosti. Děkuji za nabídky. Tel. 605 445 788.
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Florbalistky Herbadent Tigers Sportovní Jižní 

Město po posledním fi nálovém utkání, kte-

ré se uskutečnilo v sobotu 10. dubna s FbŠ 

Bohemians, přivezly na Jižní Město vítězství 

v extralize žen a tím i titul mistryň republiky.

V duelu hraném na tři vítězná utkání se jim 

podařilo po dvou předchozích vyhraných 

utkáních získat i to třetí.

 Poslední zápas byl napínavý, hráčky Již-

ního Města dokonce prohrávaly 1:0, ale před 

koncem první třetiny ještě vyrovnaly. 

 Druhá třetina po vyrovnaném boji skonči-

la 0:0. Pokud měly Jihoměšťanky rozhodnout 

o vítězství, znamenalo to vyhrát poslední tře-

tinu. Díky taktické hře s kombinační i fyzickou 

převahou ji vyhrály v poměru 1:4.

 Jihoměstští diváci se snažili vytvořit pře-

vahu i v hledišti, což se jim díky bubeníkům ze 

sedlčanské skupiny Marimba podařilo!

Josef Škvor

Házenkářský klub HC Háje Praha pořádá ná-

bor dívek ve věku 5–9 let. Rádi vás přivítáme 

na ukázkovém tréninku v út 18. 5., čt 20. 5. 

nebo pá 21. 5. vždy mezi 17–18 hod. na na-

šem hřišti v ul. K Jezeru, Praha 11 – Jižní Měs-

to (na konečné autobusů, vedle fotbalového 

hřiště FC Háje). S sebou sportovní oblečení, 

obuv, pití, dobrou náladu a také své kamarád-

ky. Těšíme se na vás.

Bližší informace je možné získat na tel.: 

728 406 208 či e-mail: hchaje.mini@seznam.

cz. 

Ozvalo se zaklepání a do dveří vstoupil skoro 

dvoumetrový muž. Na první pohled sportovec. 

Opálený, s nekonvenčním účesem. S úsměvem 

se představil a potom bylo před námi skoro 

hodinové povídání o jeho sportovním úspěchu, 

špatných náhodách, motivaci a životě vůbec. 

Michal Vápenka je nejen paralympionik, který 

nedávno přivezl 5. místo z Vancouveru, kde 

ho ve sledge hokeji obsadil spolu s českým 

národním týmem, ale hlavně pohodář.

 Pracuje jako servisní technik bankomatů, 

takže většinu dne tráví za volantem někde 

po Čechách. Na Jižním Městě žije od dětství 

a neměnil by. Má sedmiletá dvojčata, kluky, 

a osmiletou holčičku.

Michale, je na vás vidět, že sportujete od-
jakživa.
 To je fakt, jako kluk jsem se věnoval volej-

balu. Ale není čemu se divit. Oba moji rodiče 

byli úspěšnými vrcholovými volejbalisty, kteří 

se zúčastnili mnichovské olympiády v roce 

1972. Sport mě provázel celým dětstvím i do-

spíváním.

Potom přišla ta nešťastná autonehoda. 
 Ano, bylo mi jednadvacet a přišel jsem 

o nohu, ale život jde dál a špatné náhody se 

prostě stávají... Ze začátku bylo samozřejmě 

obtížné se s tím srovnat, ale byl to právě sport, 

co mě nutilo jít dál. Dostal jsem se do české-

ho národního volejbalového týmu a v roce 

1996 jsme na letní paralympiádě zažili před 

135 tisíci diváky neopakovatelnou atmosféru. 

Když se ozvalo „Czech republik“ a jásot, ještě 

dneska mě z toho příjemně mrazí. 

Dnes jste úspěšným sledge hokejistou 
a máte za sebou pro změnu zimní paralym-

piádu. Kdy se stala změna? 
 Já a sledge hokej byla v podstatě taky 

souhra náhod. I přes svůj handicap jsem se 

díky kolegovi v práci začal věnovat fl orbalu 

pro nepostižené. Je to dáno také mojí výškou. 

Florbalový brankář klečí a já díky svému roz-

pětí rukou můžu sedět a efekt je stejný. 

 No a od fl orbalu byl už jenom krok 

ke sledge hokeji. V týmu ze mě chtěli udě-

lat obránce, ale už po prvním tréninku mi dali 

za pravdu, že jsem prostě brankář a skončil 

jsem v bráně.

Zůstal jste u sledge i u branky dodnes.
 Šest let už jsem v reprezentaci, v prvním 

roce jsem to dotáhl na druhého gólmana 

a po dvou letech na prvního.

Takže jdete pořád nahoru?
 No snažím se, loni jsme v Ostravě na mis-

trovství světa skončili pátí a díky tomu jsme se 

nominovali na paralympiádu do Kanady. Tam 

jsme páté místo obhájili. Před námi skončili 

Američani, Japonci, Norové a Kanaďani. Ale je 

to úspěch, hlavně kvůli tomu, že všichni před 

námi působí jako profesionálové. My máme 

skromnější podmínky a hlavně u nás není 

tradice sledge tak dlouhá. Příští rok máme 

na mistrovství světa spadeno na to abychom 

alespoň o příčku poskočili. 

Co volný čas, jestli vůbec je nějaký?
 Není ho moc, ale snažím se ho věnovat 

rodině. Rádi jezdíme na kolech, máme svoje 

trasy, Milíčák, Hostivařská přehrada, Petrovi-

ce. Konec výletu vždycky zakončíme pořád-

nou zmrzlinou.

 Michale, díky za rozhovor, přeji vám úspě-

chy ve sportu a ať vám vyjde mistrovství svě-

ta na nějakou medaili. 

Dana Foučková

Titul mistryň republiky 
ve fl orbalu je na Jižním Městě!

Sport mě nabíjí a nutí jít dál

Hledáme šikulky, které to umí s míčem

FOTO: JOSEF ŠKVOR

RELAX

FC Háje JM a HÁJE SOS pořádá ve dnech 

3. června a 9. června od 17.30 hod. nábor 
chlapců do fotbalového klubu Háje Jižní 

Město. Uskuteční se na hřišti FC Háje, K Je-

zeru 2, Praha 4 a je určen chlapcům ročník 

narození 2004, 2005. Tel. kontakt pí Klíčo-

vá 603 154 352, p. Horník 777 634 394. 

Těšíme se na vás.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ.

FOTO: ARCHIV

Téměř dvoumetrový 

Michal Vápenka má v bráně pořádný záběr.

Souboj o postup na paralympiádě v kanad-

ském Vancouveru 2010.
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Pojďte s námi k volbám!
Váš hlas rozhodne !

� Bydlení za únosný nájem, byty pro mladé rodiny,
seniory a sociálně potřebné

� Novomanželské půjčky, zvýšení minimální mzdy,
důchodů a mateřské

� Zrušení poplatků ve zdravotnictví, bezplatné očkování pro děti

� Místa v jeslích a mateřských školách, ANO učňovskému
školství, NE školnému

� Policisté v ulicích, omezení provozu heren a kasin,
protidrogová prevence

� STOP privatizaci letiště a ČSA,
NE vojenským misím v zahraničí

� Levná veřejná hromadná
doprava místo kolon aut

KSČM hájí zájmy lidí, co slibujeme, plníme !

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
AKCE: při uzavření smlouvy do konce května 2010 vana + umyvadlo ZDARMA 

nebo sleva 5 % ze stavebních prací
Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malování, 

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.

NOVĚ: ZÁRUKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 48 MĚSÍCŮ!    www.reno.wbs.cz

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

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

 774 420 566

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

RPSN od 199,71%

k03-88x60_personal_CMYK.indd   1 23.2.2010   17:45:35

Spolu pro změnu

S podporou EDS

PhDr. Jana Hybášková MUDr. Marián Hošek

17
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