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Ježíšek lítá od severu a nejlepší 
cukroví je to pomalované,

říkají kluci a holčičky z mateřské školky v Křejpského
více na str. 4 a 5
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Děkujeme Vám za projevenou 
d ů v ě r u  v  u p l y n u l é m  ro c e 
a do nového roku 2011 Vám přejeme 
spoustu radostných okamžiků.

Jihoměstská parkovací a.s.

PF 2011

PARKUJTE S NÁMI

Společnost Jihoměstská parkovací a.s. působí 
na Jižním Městě od roku 2007. Spolupracuje 
s městskou částí Praha 11 na řešení problematiky 
dopravy v klidu a provozuje parkovací objekty 
v ulicích Vojtíškova a Opatovská. V roce 2010 
zahájili projektovou přípravu na výstavbu 
parkovacího domu, prověřili technologie výstavby 
těchto objektů tak, aby odpovídaly komfortnímu 
parkování pro občany a součastně odpovídaly 
finančním možnostem investora. Dále jsme 
realizovali projektovou dokumentaci dalších 
obytných zón.

Ondřej Myška, ředitel společnosti

www.jmparkovaci.cz
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Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká 

pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 20. prosince 

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.
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TÉMA

Oni mají své vánoční sny a představy, 

oni sní o Ježíškovi a jsou to oni, kvůli 

kterým mají Vánoce to zvláštní kouzlo. 

Jsou to děti. 

 Já jsem si pro vánoční názory, 

a mnohdy velmi úsměvné postřehy, za-

jela za dětmi do mateřské školky v Křejp-

ského ulici a doufám, že si je s chutí pře-

čtete i vy. Skoro všem dětem naděluje 

Ježíšek a ve většině se děti shodly, že 

je velikej, v barevném oblečení, nechybí 

mu čepice s bambulkou a dokonce už 

teď vím, že létá od severu. Tak šťastné 

a veselé…

Od kdy se začínáš tešit na Vánoce?
Kdopak u vás naděluje a jak vypadá?
Jaký je u vás doma vánoční stromeček?
Dodržujete doma s rodiči vánoční tra-
dice?
Nejhezčí částí ankety byla má otázka  
kterou koledu máš rád (ta zabrala nej-
víc času), téměř každé z dětí začalo zpí-
vat a ostatní se okamžitě přidaly.

JE TO K NEVÍŘE, ALE ZA TÝDEN TU MÁME ZASE VÁNOCE. MY DOSPĚ-

LÍ UŽ JE MOŽNÁ TOLIK NEPROŽÍVÁME, NA JEŽÍŠKA DÁVNO NEVĚŘÍME 

A SKŘÍNĚ UŽ ASI TAKY NEPROHLEDÁVÁME… ALE POŘÁD JE TU SPOUS-

TA TĚCH, O NĚKOLIK GENERACÍ MLADŠÍCH, KTEŘÍ VĚŘÍ, PROHLEDÁVAJÍ 

A PÍŠOU SVOJE VÁNOČNÍ DOPISY, KTERÉ SE POTOM MY DOSPĚLÍ S VY-

PĚTÍM VŠECH SIL SNAŽÍME ZREALIZOVAT. 

Ježíšek lítá od severu a nejlepší cukroví 
je to pomalované,
říkají kluci a holčičky z mateřské školky v Křejpského

Sára 
• Já se těšim, od podzimu a někdy už 

od konce léta.

• Naděluje nám Ježíšek, je velikánskej, 

má čepici s bambulkou, teda myslím.

• Sromeček máme umělej se spous-

tou kuliček  a barevnejch ozdůbek.

• Zpíváme koledy (ochotně hned za-

čne jednu zpívat) a vyzdobíme si vá-

nočně pokojíček.

Jirka 
• Já se těším na Vánoce po celý rok.

• Naděluje nám Ježíšek, myslím, že vy-

padá jako Mikuláš, to oblečení určitě. 

• Stromeček máme živej, rád ho cho-

dím vybírat. 

• Pouštíme svíčky v ulitkách od oře-

chů (myslel skořápky a jeho alternativa 

je mile úsměvná).

• Pobrukuje Půjdem spolu do Betléma.

Anička
• Moc se na Vánoce těším (na chvilku se 

zamyslí) těším se už od léta.

• Dárečky naděluje Ježíšek, ale ještě 

jsem ho neviděla, takže vlastně nevím, 

jak vypadá.

• Stromeček máme umělej, moc hez-

kej s kuličkama

• Vyzdobíme si celej byt a zpíváme ko-

ledy (odzpívá dvě sloky Rolniček).

Filip
• Já se těším od května a pak ještě víc 

od podzimu.

• Naděluje mi Ježíšek, je malej, umí lítat, 

má červený oblečení a spí v Betlémě.

• Stromeček máme umělej, koupil ho 

taťka.

• Pečeme cukroví a máme hezkou vý-

zdobu a zpíváme koledy.

• Začne Nesem vám noviny, přidávají 

se všichni včetně mě.
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Doufám, že vám odpovědi holčiček a kluků vyloudily úsměv na tváři. Ponechte si ho po celé Vánoce a vykročte s ním i vzhůru 

do Nového roku.

Dana Foučková

TÉMA

stresující místo toho, aby lidé byli více 

pospolu, na chvíli se zastavili ….. Ať 

už se ale na Vánoce připravujeme jak-

koliv, ať trávíme adventní čas v kostele, 

nakupováním, pečením – nejdůležitější 

na tom je, že to děláme v dobré víře, 

že právě tak je to nejlepší a že chceme 

svým blízkým připravit hezké a spoko-

jené svátky. 

 Na Štědrý den pravidelně chodím 

s manželkou, dětmi a kamarády na pro-

cházku po Starém městě. Nedokáži si 

představit Štědrý den bez návštěvy 

kostela, jesliček… Nemohu ale soudit 

jiné za to, že raději stráví 24. prosinec 

doma na gauči u televize. Každý máme 

zkrátka jiné zvyky. A ať už dárky nosí 

Ježíšek a jíme kapra nebo dárky rozná-

ší vánoční kozel a jí se šafránový chléb 

(Švédsko) či se jí ústřice a dárky nosí 

Pere Noël (Francie). Ať už dárky dáváme 

pod jedle, smrky, do bot nebo na krb… 

Důležité je, že svátky máme s kým sdí-

let a pro koho se radovat.

 Přeji vám krásné prožití vánočních 

svátků, pohodu, spokojenost, zdraví 

a štěstí vám i vašim blízkým.

Váš Dalibor Mlejnský
Starosta městské 
části Praha 11

Slovo 

starosty

Co napsat do „vánočního“ sloupku sta-

rosty vedle přání hezkého prožití svát-

ků, pohody, spokojenosti… a dárků? 

Co napsat, aby slova nevyzněla jako kli-

šé, fráze a stokrát omílaná „moudra“? 

Mohl bych mentorovat a pozastavovat 

se nad tím, jak místo duchovních zále-

žitostí a pravém poselství Vánoc a ad-

ventu lidé žijí ve shonu a nakupují jak 

šílení. Jak se  předvánoční období stává 

Žanetka
• Na Vánoce se těším od letních prázd-

nin.

• Dárečky nosí Ježíšek, to je jasný, je 

velikej a má křídla a červený oblečky.

• Stromeček máme umělej, velkej 

a krásnej.

• Pomáhám mamince s cukrovím 

a taky hodně pouštíme svíčky. 

• Pobrukuje vánoční koledu, ale ne-

vzpomene si na jméno.

Fanda
• Já se těším na Vánoce vždycky od těch 

minulech. 

• Dárky nosí Ježíšek, vím jistě, že lítá 

od severu. Myslím, že je velikej, ale 

přesně to nevím. Vyhlížím ho z ložnice 

a on určitě lítá od kuchyně. 

• Máme živej stromek se světýlkama.

• Pečeme linecký cukroví a kokosový 

košíčky a pouštíme svíčky. 

• Zpívá kousek koledy Jak jsi krásné ne-

viňátko.

Alenka
• (Chvilku váhá, ale potom povídá nej-

víc ze všech) Těším se od jara, myslím 

od března.

• Dárečky naděluje vánoční skřítek se 

zvonkem. Má baťoh a zelený tričko 

a bílá kaťátka. Jo a taky rolničky.

• Stromeček máme živej a je na něm 

hrozně moc ozdobiček.

• Pečeme, vaříme a všechno zdobíme. 

Já mám moc ráda vanilkový rohlíčky.

• Hezky zpívá Půjdem spolu do Betléma.

Ondra
• Já se těším na Vánoce pořád.

• Naděluje Ježíšek, je velkej a bílej a zvo-

ní zvonečkem. 

• Stromeček máme živej, chodím ho 

vždycky vybírat. 

• Pečeme cukroví a děláme hezký 

vánoční věci.

• Moc pěkně zazpívá Mik, 

Mik Mikuláš.

Johanka
• Těším se od jara hrozně moc.

• Dárečky nosí Ježíšek, spouští se 

z nebe. My stojíme u okna a čekáme, 

až potichu přiletí. 

• Stromeček máme živej, jedličku.

• Posloucháme koledy, rozsvěcíme 

svíčky a zdobíme pokojíček.

• Na koledu si nemůže vzpomenout.

Max
• Já se na Vánoce těším od narození☺.

• Všem naděluje Ježíšek, má červený ka-

bátek a je velikánskej. 

• Stromeček máme voňavej, živej. 

• Pečeme cukroví. Max má nejraději to 

pomalované (s polevou ☺).

• Čistým hláskem spustí Ježíšku pa-

náčku.
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

PRODEJNA KOČÁRKŮ. Nenechte se mýlit, to 

není obchod s dětskými potřebami. To je parkovací 

prostor v Kulturním centru Zahrada pro mrňousky, kteří 

sem chodí vybít svoji přebytečnou energii, něco se naučit 

a trochu si zadovádět. 

KOCOUR 
POZDRŽEL 

EXEKUCI. 
Po vstupu exeku-

tora do prázdného bytu 

nikdo netušil dalšího 

nájemníka. Tím byl 

vyděšený kocour ukrytý 

v sedačce. Kdyby se 

nenašel, hrozilo mu za-

vření v bytě až do dne 

dražby. Jeho další osud 

je ale nejistý, uživatelka 

si ho do náhradního 

bydlení vzít nemůže. Jak 

k tomu takový kocour 

ale přijde!

HALA. V prostředí Sportovní haly Jižní Město v ulici 

Květnového vítězství 1554 přibývá vynikajících vý-

sledků a kvalitních utkání. V extralize po fl orbalistkách 

Herbadent Sportovní Jižní Město, které dokázaly porazit 

Ostravu  poměrem 17:3 a Vítkovice 13:1, zastavili svůj dočasný 

pokles i muži TJ Jižní Město Chodov, když poměrem 8:3 porazili 

Sokol Pardubice, v současnosti poslední mužstvo tabulky. 

DELFÍNI. Kovová plastika dvou delfínů na žulovém 

podstavci, která měla své místo ve vnitrobloku 

Machkovy a Markušovy ulice a nebyla téměř vidět kvůli 

keřům, které ji zakrývaly, zdobí nyní po přestěhování nově 

vzniklý park v Kropáčkově ulici. 

VÁNOCE. Nejméně od poloviny listopadu bylo slyšet 

na rozhlasových vlnách písně o narození v Betlémě 

jako ohlášku Vánoc a dozvídáme se, kolik má průměrný 

občan při té příležitosti utratit. Vánoce přes to zůstávají ně-

čím, na co se stále s opakovaně novou nadějí těšíme jako na chvíle 

tradiční neopakovatelné pohody. Rodinné, osobní, přátelské. Svědčí 

o tom i jihoměstská okna, zdobená s nezdolnou dětskou fantazií.

PŘÍVALY SNĚHU. Díky silné sněhové nadílce na kon-

ci listopadu vyjížděly úklidové stroje již nad ránem  

odklízet sníh. Jižní Město má přibližně 350 km chodníků, 

z nichž městská část udržuje přibližně 75 km. Zhruba polo-

vinu z nich uklízí Jihoměstská majetková a.s. Druhá část spadá pod 

odbor životního prostředí. Zbytek je ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo 

soukromým majetkem. Na webu Prahy 11 je mapa zimní údržby, 

kde najdete, kdo je zodpovědný za údržbu konkrétního chodníku.
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Příjezdem sv. Martina se v českých ze-

mích ukončovala stavební sezóna. Letoš-

ní rok ukončil sv. Martin opravu Karlova 

mostu. Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém 

vložil poslední dlažební kostku s pamět-

ní mincí do vozovky mostu. 

 Na Karlův most dorazil 11. listopadu 

v 11 hodin a 11 minut průvod sv. Marti-

na, který uspořádalo  Hlavní město Pra-

ha spolu s Muzeem Karlova mostu. Sv. 

Martin přijel na bílém koni, v průvodu byl 

povoz se sněhem, jedenáct husopasek 

s jedenácti svatomartinskými husami 

a kostýmovaným doprovodem. 

 „Vložením poslední dlažební kostky 

symbolicky ukončuji tuto etapu opravy 

Karlova mostu a děkuji všem, kteří se 

podíleli na rekonstrukci této úžasné pa-

mátky,“ řekl primátor hl. m. Prahy Pavel 

Bém a do vozovky uložil kostku s pa-

mětní minci.

Mile nás překvapil obrovský 

zájem zasoutěžit si o novou 

fotopublikaci Prahy 11. V re-

dakci se nám sešlo neuvěři-

telné množství správných 

odpovědí a jelikož je před 

Vánoci, rozhodli jsme se mi-

mořádně místo tří výherců 

vylosovat patnáct. Berte to 

jako vánoční bonus od naší 

redakce vám čtenářům. 

Správné odpovědi: 
chybí sloup vysokého napětí, 

světlo u auta, rameno lam-

py, dopravní značka, reklama 

na KFC

Výherci knihy:
Jana a Robert Svobodovi

Jakub Kalal

Radek Dolanský

Markéta Lučanová

Daniela Koubíková

Jaroslava Fabianková

Pavel Ryšánek

Lidka Vaníčková

Radek Netáhlo

Miloslav Hofmann

Jaroslav Košvanec

Jakub Fischer

František Koudelka

Josef Knotek

Barbara Madiouni

Na fotografi i vlevo dole na-

jděte 5 rozdílů, kterými se 

liší od fotografi e nahoře. 

Svoje postřehy nám pošlete 

emailem na klic@praha11.

cz nebo pošlete poštou či 

zaneste osobně na adresu 

redakce Klíče, Ocelíkova 672, 

Praha 11, 149 41, nejpozději 

do konce prsince. Tři úspěš-

né a rychlé z vás odměníme 

novou knihou.

Získejte ji 
zdarma i vy!

Nová fotopublikace o Praze 11!

Najdi 5 rozdílů

Svatomartinské oslavy na Karlově mostě
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INFORMACE ÚMČ

Nová urologická ambulance na poliklinice Šustova
V poliklinice Šustova byla otevřena nová 

urologická ambulance. Vyšetřovny na-

jdete ve 2. patře v novém traktu operač-

ních oborů.

 MUDr. Daniel Jedlička ordinuje mimo 

úterý denně 7.30 – 12.30 hod., odpo-

ledne jsou vyhrazena pro objednaná 

kontrolní vyšetření.

 Urologická ambulance poskytuje 

celou škálu vyšetření od ultrazvukové 

diagnostiky přes endoskopická a urody-

namická vyšetření až po ambulantní ope-

race.

 K vyšetření je možné se objednat 

u urologické sestry:

pí. Blanky Okrouhlíkové 

na tel. č. 774 263 888 

nebo 296 506 186.

Potřebujete právní pomoc?
Městská část Praha 11 ve spolupráci s organizací Iuridicum 

Remedium, o.s. nabízí právní poradenství zdarma.

Poradíme v oblasti: 

• pracovního práva • nájmu bytů • exekucí

• poradenství pro začínající podnikatele

Poradna je otevřena každé úterý od 10.00 do 15.30.

Schůzku si můžete domluvit na telefonním čísle 

222 515 564.

Poradenství je poskytováno v Informačním centru pro Prahu 

11 (budova Finančního úřadu),

Opatovská 964/18, Praha 11 (stanice metra Háje).

Pražské služby zajistí nadstandardní 
svoz odpadu v době svátků

Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tří-

děného odpadu v období vánočních a novoročních svátků 

na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován 

tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal nepořá-

dek kolem nich. 

Svoz směsného odpadu v období 24.12.2010 – 2.1.2011:
24.12.2010  normální svoz odpadu dle pátečních 

programů

25.12.2010 plný svoz dle sobotních programů

26.12.2010 plný svoz dle nedělních  programů

27. - 30.12.2010  normální pracovní směny, svoz dle přísluš-

ných svozových programů 

31.12.2010   normální svoz odpadu dle pátečních 

programů

1.1.2011  svoz z kritických míst vysoké zástavby 

(sídliště) a na Praze 1

2.1.2011  provedení sobotních a nedělních svozo-

vých programů

Svoz tříděného odpadu:
24.12.2010  normální svoz v rozsahu pátečních 

programů

25.12.2010  normální svoz v rozsahu sobotních pro-

gramů, mimořádný svoz papíru  

26.12.2010  normální svoz v rozsahu nedělních progra-

mů

21. - 31.12.2010  mimořádný svoz skla, jinak odvoz dle pří-

slušných svozových programů

1.1.2011 bez svozu

2.1.2011  provedení sobotních a nedělních svozo-

vých programů                               

3. – 7.1.2011  mimořádný svoz skla z vybraných stano-

višť 

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným ko-

munálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu 

od 25.12.2010 do 28.2.2011. Prosíme občany, aby vánoč-

ní stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální od-

pad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob 

pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště 

separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného 

komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě 

vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory 

objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před 

objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.
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AKTUÁLNĚ

VESELÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Mgr. Dalibor Mlejnský

starosta

20

PF

Podnikáte v městské části Praha 11?
 Bydlíte na Jižním Městě?
   Chcete najít restauraci, opravnu obuvi, 

kadeřníka či nejbližšího lékaře ?

Právě pro Vás je určena internetová 
stránka www.katalog.praha11.cz.

Podnikatelé se zde mohou registrovat a prezentovat své služby ZDARMA.
Občané zde naleznou širokou nabídku obchodů, služeb, ale také zdravotních zařízení v Praze 11.
Součástí webové prezentace jsou také interaktivní mapy pro snadnější vyhledávání fi rem.
Podnikatelé, dotazy ohledně registrace nebo případné úpravy Vašich údajů na webové prezentaci 
můžete psát na email: podnikatele@praha11.cz.

Katalog podnikatelů a služeb byl na podzim distribuován do schránek na Jižním Městě. V případě zá-
jmu si můžete katalog vyzvednout v jakékoli informační kanceláři městské části Praha 11.



Projektové dny na Základní škole Mikulova nejsou žádnou no-

vinkou. Ty letošní měly název „V Evropě jsme zase jako doma“ 

a uskutečnily se v polovině listopadu. Myšlenkou projektu bylo 

netradiční formou seznámit žáky s kulturou jednotlivých zemí 

Evropy. Ti s pomocí svých učitelů vytvořili v jednotlivých učeb-

nách – zemích, prezentaci svého státu. 

 Přípravy jednotlivé třídy zahájily již v září a pracovalo se té-

měř v každém vyučovacím předmětu. Aby prezentace byly co 

nejhezčí a nejbohatší, pomáhali se sháněním materiálů i rodiče, 

známí a zajímavé kousky si mezi sebou vyměňovaly i jednotlivé 

třídy. Žáci během dvou dnů projektového vyučování virtuálně 

procestovali jednotlivé státy, poznali jejich kulturu, zvláštnosti, 

zvyky a ochutnali národní jídla. V každé zemi žáci vytvoří určitý 

výstup, se kterým se pak bude pracovat v běžném vyučování. 

 Školní jídelna v rámci projektu zařadila týden jídel cizích ku-

chyní, což všechny mlsné jazýčky ve škole uvítaly. 

red
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ŠKOLSTVÍ 

Křížem krážem celou Evropou

Víš co je správné 
pro tvé zoubky?
Pro mrňousky v Mateřské škole Blatenská bylo určené interaktivní divadel-

ní představení zaměřené na zdravé zoubky. Maxi kartáčkem si vyzkoušeli 

správné čištění maxi zubů a šlo jim to náramně dobře. Doufejme, že si zása-

dy správného čištění zapamatují a u zubaře budou co nejméně. 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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•  Od ledna na vás čeká nová 
přetlaková hala na Mikulce  

Budou se v ní provozovat sporty jako beach soccer, beach 

volejbal a úplně nový sport beach tenis. Informace podá ma-

nažer areálu Petr Sýkora 722 927 345.

RELAX

Sportovní a volnočasové akce konané od 16.12. do 31.12.2010

17.12.

 Futsal – Bohemians 1905 – Torf Par-

dubice

Sportovní hala Květnového vítězství  

1554 od 20.00 hod.

Svaz futsalu  + SJM o.p.s.

18.12.

 Florbal muži A TJ JM Chodov – AC 

Sparta

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 18.00 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

 Florbal žáci SK Dvojka

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 9.00 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

18. – 19.12.

 Minibasketbal – účast na soutěži 

Pražský přebor

Modrá škola – Kupeckého 567

SK Zemanky

 Podzimní pohár 2010 v interkrosu 

pro žákovské kategorie a dorost

ZŠ Mendelova od 8.00 hod.

Český svaz interkrosu

20.12.

 Vánoční olympiáda pro děti ze ZŠ

ZŠ Campanus

21.12.

 Vánoční turnaj ve stolním tenise pro 

děti ze ZŠ Donovalská

ZŠ Donovalská

 Ukázkové hodiny TV pro širokou ve-

řejnost

ZŠ Campanus



www.praha11.cz12

INZERCE

Služby
• ARCHITEKTONICKÉ STUDIO a-belina 

zajišťuje návrhy staveb a interiérů včetně 

inženýrské činnosti. Telefon 732 355 652, 

www.a-belina.eu.

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, 

plovoucí podlahy. Návštěva se vzorky, za-

měření a cenová kalkulace zdarma. mob. 

604 623 052, www.podlahy-blaha.kvalitne.

cz, e-mail: blahapodlahy@seznam.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo 

občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, 

nemovitosti, úschovy. Tel: 603 835 609, 

www.advocate-brown.eu, e-mail: eva.

brown@volny.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr. S. Grivalská s kancelá-

ří u metra Háje. Řešení sporů a pohledávek, 

smlouvy a nemovitosti, byt. družstva a SVJ, 

rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní 

a pracovní. Tel 603 823 260, www.grivalska.

cz, e-mail: offi  ce@grivalska.cz.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské 

a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-

ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-

rů. mob. 777670326.    

• 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.

• PEDIKÚRA LÁZEŇSKÁ (MOKRÁ), ošetření, 

relaxace, modeláž gelových nehtů-nově v ka-

deřnickém studiu JC Hněvkovského 1376/10. 

Pedikúru i kadeřnické služby lze objednat 

na tel. 728 125 823, Erika Höfi ngerová.

• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762, 

272 765 431.

• SERVIS POČÍTAČŮ na dosah ruky. Zavolejte, 

ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradíme, pro-

fesionálně opravíme, dodáme náplně do tiská-

ren, naučíme Vás s počítačem (senioři SLEVA),  

m: 775 677 101 www.improvisio.cz.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-

DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, 

rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604618298, 222364018.

• VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE, byt. i nebyt. 

prostory vč. bourání. Zděná byt. jádra, zed-

nické, obkladačské, štuky stěn, malířské aj. 

práce. Malé i větší zakázky za rozumné ceny. 

Praha a okolí, Ž.L. mám. Tel. 739 613 488, 

773 222 045, e-mail: jin60jir@seznam.cz. 

• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně 

odvozu za 6 900 Kč, dále nabízíme řezání, 

bourání bytových příček, ořezávání + kácení 

stromů, zednické, elektroinstalační a instala-

térské práce. Tel.: 775 677 928.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvo-

rů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebi-

če atd. Doprava a jiné práce dle dohody. Tel.: 

775 677 928.

• KADEŘNICTVÍ - SALON JULIE: Dámské, 

pánské, dětské (DÁMY u páté návštěvy 

střih zdarma). Po-pá 8-20 so 8-14. Kontakt: 

773 217 771, P-4  Modletická 1388/ 5, www.

salonjulie.euweb.cz. Přijmeme pedikérku.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 

malířské práce, stropní kazety, levně, rych-

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

603 494 330, E-mail: ivan.lafek@email.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK 

- Kompletní malířské práce, štukování pa-

nelů, stěhování, zakrývání. Kvalitní práce 

za rozumné ceny.www.123malovani.cz, Tel: 

603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, 
mezd, daní, zastupování na úřadech – www.

ucetnictvikomplet.cz – pí. Malchrová, tel. 

603 451 870.

• „HODINOVÝ MANŽEL“ – vše pro domác-

nost, kvalitně a spolehlivě. Cena dle práce 

dohodou. Tel. 605 164 816.

• 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.

• MALOVÁNÍ - Novotný - Tel.: 606 556 547 -  

malování, lakování, štukování, fasády, zamě-

ření zdarma, práce i o víkendu. www.amalnov.

cz, e-mail: malovani.novotny@seznam.cz.

• NOVUM - od drobných oprav až po celko-

vé rekonstrukce. Voda, plyn, topení, elektrika, 

zedník ad. Havarijní servis 24 hod. Tel. +420 

608 067 844, novotny77@email.cz, www.

fi rma.jex.cz.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské 

práce. Bytová jádra a rekonstrukce bytů. 

KVALITNĚ. Rakovec 267913922, 18-21:00, 

608709716 přes den. www.rakovec.cz.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-

fon: 222 982 922, 604 517 565.

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
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

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 

Z a j i s t í m e  v š e  –  p r á c e  n a  k l í č

SLEVA 20 % V ÚNORU A BŘEZNU 
tel: 602 244 255, 241 730 387       www.bytovejadro.cz
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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

sy
sté

m O
PTIM

I
Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

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

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí – dozvíte se, jak efektivně 

pečovat o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení – make-up a denní líčení.

Vizážistika – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.
Studio MK
Kontakt: 777 079 284



KLÍČ 21/2010 13

INZERCE

• 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.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem PC 

s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS PC 

přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, interne-

tu, tiskáren. Doprava zdarma, m: 604806516 

(i SMS), www.daro.cz.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 

Škapa, tel. 728 386 419.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-

keré zednické a obkladačské práce, malování, 

štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozum-

ná cena. Tel.: 720 391 187, email: skutchan@

seznam.cz. 

• REKONSTRUKCE BYTŮ, bytových jader, 

nebytových prostor. Obklady, dlažby, malová-

ní, štukování, plovoucí podlahy a další práce... 

Tel.: 739 990 814, 734 404 700.

• 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 PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a podobně. Výměny 

rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 

603 344 485, email: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. 

Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a středních plemen. Leopoldova 1681, 

Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.: 

608 760 762.

• 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. 602 190 800.

• ANGLIČTINA - individuálně, u Vás doma 

nebo ve fi rmě, děti i dospělí, 300 Kč/60 min. 

Tel: 732 233 701.

• VÝUKA AJ, INDIV., VE SKUPINÁCH, ve fi r-

mách, douč. studentů, překlady. Vlídný pří-

stup, zaměřeno na mluvení, dobré výsledky. 

Více na www.anglictinavamdakridla.cz. Tel. 

607 534 110.

• AJ, NJ – indiv., aktivní výuku zaměřenou na 

schopnost dorozumět se, výhodné pro fi rmy, 

vítáni jsou i 40+ - nabízí 272 918 126, 605 

828 292.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOU-
PĚ a výměn bytů. Dlouhodobá specializace 

na Jižní město. P4 a 10. Právní servis za-

jištěn. RK Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, Tel.: 

272 927 497, 607 636 784.

• KOUPÍM BYT 2+KK (1+1) v Praze 4, nej-

lépe na Jižním Městě. Může být i družstev-

ní. Lodžie vítána, ale není podmínkou. Tel.: 

607 686 460.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+kk/L až 4+1/L  

na Jižním Městě v družstevním nebo osobním 

vlastnictví. Spěchá, rychlá platba možná. Tel.: 

721 606 214.

• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo Stře-

dočeském kraji, do 50 km od Prahy. Platba 

hotově! Tel.: 722 509 947.

• PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťoven 

hledáme pronájmy bytů v celé Praze. Tel: 

603 194 333.

• KOUPÍM BYT V PRAZE, osobní či druž-

stevní vlastnictví. Seriozní jednání. Tel: 

604 150 450.  

• PRODÁM PĚKNÝ BYT v ulici Jana Růžičky 

– Kunratice, osobní vlastnictví, 2+kk, velikost 

48 m2, bezbariérový přístup. Byt je ihned vol-

ný. Tel 603 447 664.

• PRONAJMEME 1+kk za 8500 Kč a 2+kk 

za 10500 Kč v Praze 4. Ceny jsou včetně 

všech poplatků, panelový dům, dostupnost 

metra, částečně zařízené dle dohody. Volejte 

prosím na tel.: 777 020 180.

• PRODÁME NA JM ul. Zdiměřická ve 12ti 

podl. panel domě dr. byt 2+kk 9.p po rekon-

strukci, výb. stav, celý dům po rekon., blízko 

Milíčovského lesa, pěšky lze na metro, druž-

stvo bez dluhů, SVJ do konce 2011. Tel.: 

720 364 674; 606 729 668.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, do 3 

mil. nejlépe v blízkosti Lesoparku nebo Milí-

čovského lesa. Platba v hotovosti. Tel.:777 

211 671. 

Ostatní
• PRO HLÍDÁNÍ našeho ročního dítěte hledá-

me moc hodnou paní a to na 4-5 hod. denně 

u nás doma (Praha 4 – Chodov). Naše poža-

davky: zkušenosti s hlídáním takhle malého 

dítěte, spolehlivá, děti milující, pořádkumilov-

ná, nekuřačka a abstinentka. Předností je ur-

čitá časová fl exibilita a ochota přizpůsobit se 

případným změnám vynuceným naší pracovní 

dobou. 

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bo-

jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-

lepším řešením soudní oddlužení, kde stačí 

uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší 

insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, 

Praha 4, 603 195 336.

• SLEVA 10 % NA VŠE do 23.12.2010. Ná-

bytek, doplňky – Konstantinova 1482 (zeza-

du), Praha 4-Háje. Otevřeno středa a čtvrtek 

14 – 19 hod. Mobil 724 235 546.

• NEMÁTE SVÉHO GYNEKOLOGA na Jižním 

Městě? Přihlaste se do naší gynekologické or-

dinace na Chodově. Tel: 272 935 898.

• JORKSHIRE TERIER štěňátka s PP – pej-

sci prodám, odběr po Vánocích. Více na tel. 

603 286 748.

• SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR na Jižním Městě 

přijme zpěváky na doplnění mužských hlasů. 

Zkoušky ve středu 19:30 – 21:30, duchovní 

hudba i spirituály. Kontakty: 723 695 895, 

smiseny.sborjm@seznam.cz.

• MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ÚJEZD vyhlašu-

je konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky 

mateřské školy-Vodnická, Praha 4-Újezd. In-

formace na www.praha-ujezd.cz.

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 

AKCE LEDEN-ÚNOR  
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

sleva 10 % na provedené 
práce a keramické obklady.
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Řádky z kroniky Hájů

O Vánocích nevánočně?

„V roce 1947 v dubnu byl otevřen v dom-

ku čp. 117 zemědělský dětský útulek. 

Ministerstvo zemědělství darovalo 

na vnitřní zařízení 10.000 Kčs.

 Únorové události v roce 1948 i v naší 

obci do složení MNV a to tím, že místní 

národně soc. strana likvidovala a stra-

na soc. demokratická se sloučila s KSČ.“ 

Na velkostatku Milíčov byla zavedena 

tzv. národní správa, „která měla jen krát-

ké trvání. Dne 1. října 1948 byla národ-

ní správa zrušena a velkostatek Milíčov 

byl převzat Čsl. státními statky. Další 

Národní správu zavedl MNV na řeznicko 

- uzenářský podnik…“ Podnik převzala 

Masna nár. podnik.

 30. května 1948 se konaly volby 

do obcí. Kandidátka NF. obdržela 428 

hlasů, jen 4 lístky byly odevzdány bílé 

a 1 lístek neplatný.

 V září 1948 vypracoval MNV plán 

obecních prací pro první pětiletku s ná-

kladem 880.000 Kč, v němž byly zahrnu-

ty též úkoly dvouletého plánu.

 „Máme zde také v naší kronice zmín-

ku o ustavení komitétu pro postavení 

památníku padlým a umučeným hrdi-

nům naší obce. V roce 1948 Místní akční 

výbor národní fronty se usnesl, a podal 

návrh místnímu národnímu výboru, aby 

úkol komitétu převzal MNV. To se také 

stalo, a z několika nabídek, jež MNV 

obdržel, vybral a zadal 17. února 1948 

návrh který předložil Západočeský prů-

mysl kamene národní podnik Zbraslav, 

za úhrnou cenu 51.166.90 Kčs. Odha-

lení památníku bylo stanoveno na 15. 

května 49. To byl také zároveň signál 

k rychlému dokončení úpravy parku 

a jeho okolí. Do uvedeného termínu byl 

skutečně zhruba upraven park, oprave-

na budova Místního národního výboru, 

a v celé obci bylo viděti skutečně svá-

teční úklid “

 Slavnostní odhalení se konalo 15. 

května 1949 a zaslouží si zvláštní kapi-

tolku.

Vypsal Jiří Bartoň

Čtenář Klíče, pan Ivan Martenek, požá-

dal o zprostředkování zpravodaje Herold 

a nové publikace o Jižním Městě, starší 

vlastní. Poznamenal, že to bude mít jak-

si ke třicátému výročí jejich nastěhování 

do Jižního Města. „Bylo to v úterý 25. 

listopadu 1980.  Byt jsme od družstva 

přebírali k 28. říjnu,  tehdy to ale - už 

a ani ještě - nebyl státní svátek.“ Zmínka 

inspirovala k dotazu na téma Vzpomínky 

na Vánoce.   

 „Ty první na Jižním Městě se mi nevy-

bavují. Spíš si vzpomínám na okamžiky 

související s nastěhováním – naše rodina 

byla třetí nebo čtvrtá, která se do domu 

natrvalo nastěhovala – a na navazující 

období. Třeba nám vypadával z provozu 

výtah. Byly v něm namontované špatné 

jističe a trvalo dost dlouho, než na to 

po opakovaných urgencích fi rma ,při-

šla´.  Mám v paměti krásný a po dlou-

hé roky nerušený panoramatický výhled 

z našich oken od Kunratického lesa až 

po Severní Město, přes centrum Prahy 

skryté dole. To totiž ještě nestály bu-

dovy Jižního Města II, archivního areálu, 

hotelu Euro a ani ty ostatní. Vzpomínám 

ale také na dost neutěšené okolí, zane-

chané stavební fi rmou. Úklid opět dost 

dlouho trval. A po nastěho-

vání většího počtu obyvatel 

do našeho čtvrtého souboru 

se projevily i potíže s tope-

ním. Jak v našem bytě, kde 

je způsobily nekompletní 

stoupačky v obou ložnicích, 

tak i v celém souboru. Mohl 

bych pokračovat, že za těch 

třicet roků se mi nevybavuje 

prakticky až do loňska jediný, 

ve kterém by v blízkém oko-

lí nedocházelo ke stavbám, 

k rekonstrukcím budov nebo 

velkým terénním úpravám. 

Zpočátku také chyběla ob-

čanská vybavenost. Dcera 

do školy jezdila do Mikulov-

ky, syna jsme do jeslí a poz-

ději i do školky vozili autobusy MHD 

na Spořilov. Nákupy v okolí byly možné 

buď v pultové prodejně vedle tehdejší 

budovy národního výboru v ulici Květno-

vého vítězství, nebo v obchodním stře-

disku na Sádce. 

 Tak se omlouvám, že to přímo o Vá-

nocích není a možná to pro adventní ob-

dobí nevypadá vhodně, ale vzpomínky 

sem patří a neznamenají jen nespokoje-

nost. Bylo a je to naše první samostatné 

bydlení a opravdu se nám tu stále líbí. 

Navíc se proti začátkům podmínky pro 

bydlení výrazně a neporovnatelně zlepši-

ly, takže i když jsme osaměli – obě naše 

děti se již od nás odstěhovaly a mají svůj 

vlastní samostatný život – jsme tu spo-

kojeni. A přijměte to jako upřímné přání 

všem na Jižním Městě.“ 

Zaznamenal Jiří Bartoň 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  

FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11.  

Stavbaři 

Jižního Města to také 

nemívali na konci 70. let snadné. 

V jihoměstských částech Hájů už proudí zcela jiný život, 

ale minulost je poučné si stále připomínat. Ani 

tohle foto není letošní, dnes už upravená 

lávka svítí teplou hnědí. 
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SENIOŘI

Nové možnosti při přepravě 
vozíčkářů

Bohoslužby o Vánocích 2010

Drazí přátelé

Jihoměstská sociální a.s. se i díky pří-

spěvku nově zvoleného senátora 

PhDr. Milana Pešáka zase trochu roz-

rostla.  Tentokrát ne o nový provoz, ani 

o nové zaměstnance, ale o automobil. 

A to automobil ne ledajaký. Díky výše 

uvedenému fi nančnímu daru z odboru 

zdravotnictví magistrátu, který pokryl 

akontaci, si společnost mohla dovolit 

pořídit automobil pro převoz vozíčkářů, 

tedy automobil vybavený plošinou pro 

nástup klientů na vozíčku, a vnitřek vozi-

dla je uzpůsoben k bezpečnému připou-

tání vozíčku. Vozidlo je pro převoz těchto 

klientů homologováno a je již i označe-

no tak, aby byl jasný 

účel, jakému bude 

sloužit. 

 Vzhledem k zdra-

votnímu stavu klien-

tů Ošetřovatelského 

centra a Domova pro 

seniory Janouchova 

bude vozidlo před-

nostně využíváno 

pro přepravu těchto 

klientů na akce po-

řádané společností 

JMS a.s. Dále bude 

na webových strán-

kách a v domech 

určených pro vozíč-

káře vystavena nabídka s ceníkem, aby 

si každý mohl přepravu objednat a být 

nedegradujícím způsobem přepraven 

tam, kam bude potřebovat. Toto je dal-

ším krokem k naplňování dlouhodobého 

programu JMS a.s., tedy k nabídce slu-

žeb co nejširší skupině klientů, služeb 

v co možná nejlepší kvalitě. V případě 

zájmu o přepravu je ceník vystaven na 

www.jmsoc.cz, případně je možno 

kontaktovat koordinátorku péče v te-

rénu, paní Alenu Třebínovou na mailu: 

trebinova@jmsoc.cz, případně na tel: 

267990167.

red

 Přede dveřmi jsou Vánoce, v Čechách 

možná nejoblíbenější a nejvíce slavné 

svátky. Pokud se horečné přípravy zdaří, 

bude následovat několik pohodových dní. 

Čas k návštěvám i k odpočinku v klidu 

doma, například při sledování tolik oblí-

bených pohádek. 

 Ale co vlastně slavíme? Původní vý-

znam, oslava narození Ježíše Krista, sice 

ustoupil do pozadí. Ale troufám si tvrdit, 

že ne úplně. Mnoho lidí totiž vnímá Váno-

ce jako svátky rodiny, jako čas, kdy máme 

hledat cestu jeden k druhému. A i o tom 

jsou křesťanské Vánoce. Vždyť si při 

nich připomínáme, že se Bůh stal z lásky 

k lidem člověkem. Našel si cestu k nám, 

abychom my mohli najít cestu k němu. 

Rozhodl se svobodně sdílet náš osud, 

a tak se narodil jako bezbranné dítě. Při-

šel na svět sice v nuzných podmínkách, 

ale obklopený péčí své maminky Marie 

a pěstouna Josefa. Proto oslava Ježíšo-

va narození má být také časem vděčnos-

ti za naše příbuzné a blízké. A tam, kde 

snad naše vzájemné vztahy nejsou úplně 

v pořádků, můžou se nadcházející svátky 

stát prostorem ke smíření. 

 Nezapomínejme ale ani na ty v na-

šem okolí, kteří budou v těchto dnech 

sami. Není třeba nějakých velkých darů, 

vždyť i krátká návštěva, pár slov, dokáže 

pohladit duši. 

Pohodové vánoční svátky vám 
přeje a na cestu rokem 2011 žehná 
Stefan Wojdyla, farní vikář farnosti 

Praha - Chodov.  

Datum Den Hodina Poznámka Kostel

19.12. 4. Neděle adventní

8.30
10.00
10.30
20.00

Kostel sv. Františka
Kaple bl. Matky Terezy-KCMT
Kostel sv. Františka
Kaple bl. Matky Terezy-KCMT

20.12.
Pondělí po 4. Neděli 
adventní

6.30
17.00

Mše sv.
Kající bohoslužba se svátostí smíření

Kostel sv. Františka
Kostel sv. Františka

24.12. Vigilie Narození Páně
16.00
16.00
24.00

Dětská mše sv.
Mše sv. za účasti kard. Miloslava Vlka

Kostel sv. Františka
Kaple bl. Matky Terezy-KCMT
Kaple bl. Matky Terezy-KCMT

25.12. Slavnost Narození Páně
8.30

10.00
10.30

Kostel sv. Františka
Kaple bl. Matky Terezy-KCMT
Kostel sv. Františka

26.12. Svátek Svaté Rodiny

8.30
10.00
10.30
20.00

S obnovou manželských slibů
S obnovou 

Kostel sv. Františka
Kaple bl. Matky Terezy-KCMT
Kostel sv. Františka
Kaple bl. Matky Terezy-KCMT

31.12. Památka sv. Silvestra 18.00 Mše sv. na závěr občanského Kostel sv. Františka

1.01.
Slavnost Matky Boží 
Panny Marie

8.30
10.00
10.30
20.00

Kostel sv. Františka
Kaple bl. Matky Terezy-KCMT
Kostel sv. Františka
Kaple bl. Matky Terezy-KCMT



Banánové jednohubky
Vždy mezi 2 piškoty (zaobleným na-horu) vložíme plátek banánu (anana-su, broskve z kompotu...), spojíme párátkem a namáčíme v rozpuště-né čokoládě. Úžasně rychlé a po od-ležení do 2. dne výborné!

Rychlé kokosky

200 g stro
uhaného kokosu, 2

00 g 

m. cu
kru, 4 bílky, 5

0 g hr. m
ouky

Smích
áme a pomocí 2

 lžiče
k klade-

me na plech malé hrudky. Pečeme 

pomalu v mírně vyhřáté tro
ubě.

Domácí čokoláda250 g 100% tuku, 120 g kakaa, 

200 g mouč. cukru, 40 g hl. mouky, 

40 g SolamyluRozpustíme ve vodní lázní a řádně 

rozmícháme, přivedeme téměř k varu 

a poté čokoládu lijeme do formiček 

nebo platíček od adventního kalendáře.

Vánoční recepty
pro vás připravily Dana Šilhová, Jana 
Chaloupková, Monika Foersterová, 
Dagmar Pluhařová
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Perníčky650 g hladké mouky, 250 g moučkového cukru, 50 g tuku, 100 g medu 

= 7 lžic, 4 vejce, 1 kávová lžička jedlé sody, 1 kávová lžička skořice, 2 

lžíce kakaa, prášek do perníku, trochu perníkového koření 

V míse promíchat moučkový cukr, vejce, skořice, prášek do perníku, per-

níkové koření, tuk, a rozpuštěný med. Do směsi přidáme 150 g mou-

ky s jedlou sodou a dobře promícháme. Nakonec zapracujeme zbytek 

mouky s kakaem. Vzniklé tuhé těsto dáme do mikrotenového sáčku 

a uložíme do chladu. Perníčky se pečou až po 3 dnech, dříve ne!!! 

Plech namažeme olejem a posypeme hladkou moukou. Na vále pro-

pracujeme kousek těsta a vyválíme na 2-3 mm silnou placku a můžeme 

vykrajovat. Na plech dáme dál od sebe aby se neslepily. Potom se na-

mažou žloutkem promíchaným s trochou vody. Pečeme 4-8 min. Ihned 

dáme z plechu na nějaký tác, po vychladnutí ozdobíme polevou. 

Poleva:
Bilek a cukr moučku víckrát prosít, trochu citronové štávy. Moučka pod-

le hustoty.



Cukrovíčko s octem300 g hladké mouky, 300 g másla, 2 žloutky, 

4 lžíce mléka, 1 lžíce octa, 1 lžíce rumu.

Suroviny dáme na vál a zpracujeme v těsto,nechá-

me 1/2 hodiny odpočinout. Poté rozválíme na plát 

silný cca 0,6 cm a vypichujeme různé tvary, cukro-

ví se při pečení krásně nafukuje a uvnitř vznikne 

dutinka :-) Teplé balíme v cukru. Těsto se nesmí 

nechat dlouho přeležet je potom tuhé!! Cukrovíčko 

velice doporučuji, jen se rozplývá na jazyku!! UPO-

ZORNĚNÍ: ano do těsta opravdu patří ocet, v ho-

tovém výrobku však vůbec není cítit!

Meruňkové pusinky
2 bílky, 100 g moučkového cukru, 1 lžíce citronové 

šťávy, 150 g sušených meruněk, skořice

Našleháme sladký sníh jako na pusinky a vmícháme 

meruňky nakrájené na malé kostičky. Pečeme 20 mi-

nut v troubě při 175°.
Varianta B: Meruňky nahradíme mletými oříšky 

ve stejném množství.
Varianta C: Zvolíme variantu B a oříškové pusinky na-

vrch posypeme meruňkami krájenými na kostičky.

Varianta D: Původní meruňkové pusinky naopak po-

sypeme mletými/sekanými (to už by mohla být vari-

anta E :-) ) oříšky.

Vyhlášení Velké předvánoční soutěže 
Voní vanilkou a ořechy a jsou určitě nejlepší!

Hlavní cenu do soutěže, večeři pro dvě osoby podle 

vlastního výběru a chuti, věnuje Jihoměstský pivovar. 

První místo a hlavní cenu získává za neuvěřitelné množství lahůdkových receptů a fotek 

paní Monika Foersterová. 

Výherní voucher na ni čeká v redakci Klíče, Ocelíkova 672 a vyzvednout si ho může, stejně 

jako ostatní výherkyně své ceny, po telefonické domluvě na čísle 267 902 217. Další tři čte-

nářky, které získávají ceny pro radost, jsou paní Dagmar Pluhařová, Dana Šilhová, Markéta 

Adamcová.

Vánoce přicházejí a s nimi i pár nápaditých receptů od našich čtenářek, takže čtěte a třeba 

pro vás některý z nich bude sladkou inspirací na váš vánoční stůl.

CCCCC

Nugátové věnečky

250 g hladké mouky, 75 g moučkového cukru, 125 g 

másla, 1 celé vejce, 1 vanilkový cukr. Suroviny na slepe-

ní a zdobení: Nutella, lískové oříšky, čkoládová poleva.

Ze surovin zpracujeme těsto, dáme do folie na 60 minut 

do lednice. Lískové oříšky nasucho orestujeme, můžeme 

rozpůlit, nebo nechat celé. Těsto vyválíme na tloušťku 

3 mm a vykrájíme kolečka, upečeme. Slepíme k sobě 

vždy dva věnečky nutellou a poté potřeme i navrchu, 

naskládáme lískové oříšky a necháme chvíli v lednici za-

tuhnout. Věnečky máčíme v čokoládové polevě a nako-

nec můžeme ještě dozdobit bílou čokoládou.

JSOU NEUVĚŘITELNĚ VÝBORNÉ!!
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Sousloví bílé Vánoce nám Pražanům ještě v nedávné minulosti 

znělo jako špatný vtip. Bílá nadílka se vinou zplodin v ovzduší záhy 

barvila do odstínů šedi. Pražská teplárenská už léta dělá vše pro to, 

abychom mohli trávit Vánoce v bezpečném teple domova s výhle-

dem na sněhobíle ozdobený horizont. 

Tam u Mělníka...
Většinu tepelné energie pro Prahu vyrábíme v odsířené elektrárně 

Mělník I. Ano, v elektrárně. Využíváme totiž tzv. kogeneraci, tedy 

současnou výrobu elektřiny a tepla. Horkou páru potřebnou k vý-

robě elektřiny nevypouštíme do ovzduší jako jiné elektrárny, ale její 

zbylou energii používáme pro vytápění a ohřev teplé vody v Praze. 

Tím se maximálně využívá energie z paliva a radikálně snižuje pro-

dukce emisí. 

Méně kotlů a teplo z odpadků
Na zlepšení pražského ovzduší má vliv i skutečnost, že jsme nahra-

dili přes 300 nevyhovujících kotelen teplem od Pražské teplárenské. 

A skoro jako samozřejmost se již jeví modernizace všech zdrojů 

a aplikace technologií pro snížení emisí.

Tepelnou energii ale získáváme také z komunálního odpadu. Ve spa-

lovně – lépe řečeno v Zařízení na energetické využití odpadu v Male-

šicích, které patří k nejekologičtějším a nejmodernějším v Evropě. 

Soukromé tipy
Přejete-li si (stejně jako my) topit ekologicky a ekonomicky, máme 
pro Vás pár tipů: 

•  Přes noc zatahujte závěsy 

i případné vnější žaluzie.

•  Nechte proudit vzduch kolem 

radiátorů – nezakrývejte je 

nábytkem nebo dlouhými závěsy.

•  Nechávejte termostatický 

regulátor radiátoru nastavený 

na požadovanou teplotu. 

(Pokud jej před odchodem 

vypnete a po příchodu 

opět zapnete, místnost 

prochladne a budete 

muset topit mnohem 

více.)

Milí Pražané, 
přejeme Vám krásné 

a klidné bílé Vánoce 

a mnoho pozitivní 

energie v roce 2011.

Vaše 

Pražská teplárenská

Aby bílé bílé byly

PT_pr_Vanoce_180x122_Klic.indd   1 24.11.2010   12:39:09
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V listopadu minulého roku byl v 

areálu ZŠ Mikulova postaven měst-

skou částí P11 nový, krásný, více-

účelový sportovní areál, který sne-

se ta nejpřísnější měřítka. Velké 

fotbalové hřiště s umělou trávou 

4 generace s úžasným osvětlením, 

beach volejbalový kurt, víceúčelová 

klec, kde se dá hrát tenis, volejbal, 

pozemní hokej, fotbal, lakros, bas-

ketbal a jiné sporty. Dále je zde 

postaven překrásný tenisový kurt 

rovněž s umělým povrchem a lu-

xusním osvětlením a k tomu všemu 

i odpovídající kvalitní zázemí s kabi-

nami pro hráče, které jsou vybave-

ny sprchami i toaletou. Ke zlepšení 

poskytovaných služeb jistě přispěje 

i kantýna se zahrádkou, kde se mo-

hou sportovci občerstvit.

Areál provozuje společnost Time-

4sport, která se chystá v nejbližších 

dnech s přispěním MČ P11 zahájit 

výstavbu tří nových beach volejba-

lových kurtů, kde bude možné hrát 

rovněž beach soccer nebo beach 

tenis. Všechna tato nová sportoviš-

tě budou zastřešená a tedy využi-

telná i v zimě. 

Sportu zdar!

Pronájem sportovišť zajišťuje ma-

nager areálu Petr Sýkora, u kte-

rého si lze objednat kterékoliv 

sportoviště a dozvědět se všechny 

podrobnosti související s provo-

zem areálu. 

Rovněž webové stránky, které 

v současné době procházejí pře-

stavbou, přispívají k doplnění infor-

mací. 

www.miklulovka.cz

Petr Sýkora

Tel.: +420 722 927 345

E-mail petr.sykora@email.cz
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Betlémské světlo 2010 na Jižním Městě

Velký úspěch Pražské kantilény

Pro skauty je Betlémské světlo symbo-

lem míru a přátelství. Vlakem ho rozvá-

žejí po republice, aby se dostal do co nej-

více domácností. Plamen k nám tradičně 

putuje z Vídně, kde ho rakouští skauti 

předají 12. prosince skautským delega-

cím z celé Evropy. 

 Na Jižním Městě si můžete Betlém-

ské světlo vyzvednout ve dnech 21. - 

23.12. v opatovské pobočce Městské 

knihovny a v prostorách Komunitního 

centra Matky Terezy.  Ve středu 22.12. 

se skauti vydají do Domova seniorů Háje, 

aby přinesli poselství Vánoc i lidem, kteří 

si pro něj sami přijít nemohou. Ten samý 

den si můžete vyzvednout Světlo i pří-

mo od skautů. Od poloviny prosince se 

budete moci dočíst na stránkách www.

pasat.skauting.cz o místech, kde na ně 

budete moci narazit. Různé doprovodné 

akce a bližší informace budou také prů-

běžně zveřejňovány na www.betlemske-

svetlo.cz.

 „Pro nás je Betlémské světlo mož-

nost, jak lidem připomenout, že Váno-

ce nemusí být jen o nákupech, stresu 

a shonu, jak je většina z nás zná. Chce-

me ukázat, že Vánoce si mohou udržet 

původní podstatu a zůstat svátky míru, 

přátelství a klidu“, popisuje důvody, proč 

se skauti z Jižního Města rozhodli pomo-

ci s jeho šířením, koordinátor akce Michal 

Malík.

Světélko zažehnuté v místě narození Je-

žíše Krista k nám letos dorazí již po jed-

nadvacáté. Myšlenka šíření předvánoč-

ního pokoje a míru vznikla v Rakousku, 

odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí 

světa. Tak byla založena novodobá vá-

noční tradice, která letos slaví své dva-

cáté čtvrté výročí. Úplně poprvé plamí-

nek přicestoval v roce 1986 letadlem 

do Lince, kde se stal součástí vánoční 

sbírky rakouského rozhlasu a televize 

na pomoc postiženým dětem. K nám se 

Betlémské světlo dostalo až po pádu 

čtyřicetileté komunistické vlády a v ru-

kou exilových skautů putovalo v prosinci 

1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. 

Michal Malík, koordinátor Betlémské-
ho světla na Jižním Městě

tel.: 721 023 382 

Dětský pěvecký sbor Pražská kantiléna 

se ve dnech 12. – 14.11.2010 zúčastnil 

8. ročníku celostátní soutěže dětských 

pěveckých sborů Porta Musicae v No-

vém Jičíně. 

 Na této soutěži, která se koná jed-

nou za dva roky, se představují nejlep-

ší dětské pěvecké sbory z jednotlivých 

krajů – vítězové krajských přehlídek. 

Letos soutěžilo 13 sborů. Odborná 

mezinárodní porota neměla lehkou roli. 

Všechny zúčastněné sbory zpívaly velmi 

dobře. Pražská kantiléna získala ve své 

kategorii zlaté pásmo a stala se absolut-

ním vítězem celé soutěže. Dále získala 

zvláštní ocenění za vynikající dramaturgii 

soutěžního programu a zvláštní oceně-

ní za výborný instrumentální doprovod. 

Hlavní cena pro absolutního vítěze je 

účast na festivalu v severní Itálii v červ-

nu 2011.

 Po velkém úspěchu dívčího sboru 

Pražské kantilény – 1. ceny v meziná-

rodní soutěži pěveckých sborů ve špa-

nělském Cantonigros v červenci 2010, je 

toto vysoké ohodnocení pro dětský sbor 

z prestižní celostátní soutěže dalším vel-

kým úspěchem Pražské kantilény.

STALO SE JIŽ TRADICÍ, ŽE SKAUTI V PŘEDSVÁTEČNÍM OBDOBÍ ROZVÁŽE-

JÍ PO CELÉ REPUBLICE PLAMÍNEK BETLÉMSKÉHO SVĚTLA. SVĚTÝLKO JE 

KAŽDOROČNĚ ZAŽEHNUTO V BETLÉMĚ, ODKUD SE POTÉ ŠÍŘÍ DO CELÉ 

EVROPY. V ČESKÉ REPUBLICE PUTUJE NEJPRVE DO BRNA, ODKUD JE 

ROZVEZOU VLAKY PO REPUBLICE. PLAMÍNEK BUDE LETOS MOŽNÉ ZA-

ŽEHNOUT I NA NĚKOLIKA MÍSTECH JIŽNÍHO MĚSTA. 

FOTO: ARCHIV ZUŠ
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Poradíme vám kam na prosincovou vycházku

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁ-
ZEK V PROSINCI 2010 
❄ 18. so. Poutní místo Loreta. Prohlíd-

ka areálu (ambity, kostel Narození Páně, 

Svatá chýše, klenotnice). POZOR – ome-

zený počet účastníků na 35 osob. Dopo-

ručujeme využít předprodeje vycházek. 

Začátek akce ve 14.00 před vchodem 

do objektu na Loretánském náměs-

tí. Cena 70/50 Kč + jednotné snížené 

vstupné do Lorety 90 Kč. 

❄ Novoměstské opevnění. Na trase pro-

jdeme místy, kudy procházela jak gotická, 

tak barokní fortifi kace, kde stávaly měst-

ské brány a fortny. Budeme pokračovat 

z Bolzanovy ulice Hybernskou a dále 

ulicí Na Poříčí na Těšnov. Začátek akce 

ve 14.00 na stanici tram. č. 5, 9 a 26 

„Hlavní nádraží“. Cena 70/50 Kč. 

❄ Po stopách ČKD. Konverze průmyslo-

vých objektů bývalého ČKD v Karlíně. Za-

čátek akce ve 14.00 na stanici tram. č. 8, 

24 „Křižíkova“ ve směru z centra (stanice 

metra B „Křižíkova“). Cena 70/50 Kč. 

❄ 19. ne. Národní divadlo. Celková pro-

hlídka vybraných prostor Národního di-

vadla nás zavede k základním kamenům, 

do hlediště a hlavního foyeru, kde může-

me obdivovat díla Mikoláše Alše, Fran-

tiška Ženíška a dalších umělců generace 

Národního divadla. Začátek akce každou 

půlhodinu od 8.30 do 11.00 před vcho-

dem do historické budovy. Objednané 

skupiny mají přednost (objednáváme 

skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč.

❄ Libeňská zastavení. Procházka nás 

zavede k Rokosce, Grabově vile, ke kos-

telu sv. Vojtěcha, Libeňskému zámečku 

a ke Hrabalovu oblíbenému Paláci Svět. 

V případě příznivého počasí vystoupí-

me i na vrchol Bílé skály. Začátek akce 

v 10.00 na stanici tram. č. 10, 24, 25 

„Bulovka“. Cena 70/50 Kč. 

❄ Od Kateřinské zahrady na Karlov. Při-

pomeneme si starší i nedávnou minulost 

této oblasti včetně bývalého augustini-

ánského kláštera – nyní Muzea Policie 

ČR. Začátek akce ve 13.30 před Lékař-

ským domem na nám. I. P. Pavlova. Cena 

70/50 Kč + vstupné do muzea 30/10 Kč. 

❄ 20. po. Vánoční atmosféra Vlašské 
čtvrti na Malé Straně s prohlídkou bý-

valého Vlašského špitálu. POZOR - ome-

zený počet účastníků na 50 osob. Dopo-

ručujeme využít předprodeje vycházek. 

Začátek akce v 15.00 před vchodem 

do Italského kulturního střediska, Špor-

kova 14, Praha 1 – Malá Strana. Cena 

70/50 Kč. 

❄ 25. so. Tradiční vánoční procházka 
areálem Pražského hradu. Začátek akce 

ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-

čanském náměstí. Cena 70/50 Kč. 

❄ 26. ne. Vánoční Hradčany a Nový 
svět. Dozvíte se kde jsou nejkrásnější 

pražské jesličky, kde bydlel Karel Hašler, 

kde byl smutně proslulý „Hradčanský do-

meček“ a další zajímavosti. Začátek akce 

ve 14.00 na stanici tram. č. 22, 25 „Po-

hořelec“. Cena 70/50 Kč. Eva Sokolová.

❄ Podél Čertovky Malou Stranou 
na Kampu. Vycházka nás seznámí s vý-

znamnými domy, paláci i osobnostmi, kte-

ré zde působily. Začátek akce ve 14.00 

v atriu stanice metra A „Malostranská“. 

Cena 70/50 Kč. 

❄ 29. st. Prohlídka kostela sv. Petra 
na Poříčí. Prohlídka významného novo-

městského kostela s výkladem o staveb-

ním vývoji od románské baziliky z konce 

12. století. Začátek akce v 15.00 před 

vchodem do kostela v Petrské ulici, Pra-

ha 1 – Nové Město. Cena 70/50 Kč. 

❄ 31. pá. Pražská strašidla na Hradča-
nech a Malé Straně. Tradiční silvestrov-

ská vycházka s povídáním o tajemných 

bytostech, které se podle pověstí zabyd-

lely v hradčanských a malostranských 

ulicích. Začátek akce v 16.00 u pomníku 

hvězdářů na Pohořelci (tram. č. 22). Cena 

70/50 Kč. 

❄ Pražská strašidla na Starém Městě. 
Tradiční silvestrovská vycházka s vy-

právěním o pražských legendách a ta-

jemných bytostech staroměstských ulic 

a uliček. Začátek akce v 17.00 na Ovoc-

ném trhu před vchodem do Stavovského 

divadla, Praha 1 – Staré Město. Cena 

70/50 Kč. 

❄ 1.1. 2011 so. Tradiční výstup na Pe-
třín. Pěší procházka na petřínský vrch 

spojená s povídáním o zajímavostech 

této pražské dominanty. Začátek akce 

ve 14.00 u dolní stanice lanové dráhy 

na Újezdě (stanice tram. č. 6, 9, 12, 20, 

22 „Újezd“). Cena 70/50 Kč.

❄ 1.1. 2011 ne. Vyšehrad. Prohlídka 

areálu včetně hřbitova a kasemat, pod-

zemních chodeb někdejší barokní pev-

nosti. Připomeneme si také nejznámější 

legendy i záhadu Čertova sloupu. Začá-

tek akce ve 14.00 před kostelem sv. Pe-

tra a Pavla. 

Vycházky se konají, sejde-li se nejméně 
deset účastníků. Maximální počet je 
70 účastníků ve skupině (není-li uvede-
no jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). 
Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. Vstupné 
do objektu si hradí účastníci sami. Dě-
tem do patnácti let, studující mládeži, 
seniorům a invalidům poskytujeme sle-
vu. Maximální kapacita sálu PIS je 30 
osob.
Uvedená dopravní spojení jsou platná 
v době uzávěrky programu. 
Případné aktuální změny v dopravě 
lze ověřit na tel. 296 19 18 17 nebo 
na http://www.dpp.cz.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH IN-
FORMAČNÍCH CENTER PIS
Turistické informační centrum - Staro-
městská radnice - po – so 9 - 20, ne 10 

- 19 (Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – 

Staré Město)

Turistické informační centrum - Rytíř-
ská - po - so 9 - 19, ne zavřeno (Rytířská 

31, Praha 1 – Staré Město)

Turistické informační centrum – Letiště 
Praha - denně 8 - 20 (Příletová hala, Ter-

minál 2, Tranzitní prostor, Praha 6 – Ru-

zyně)

Turistické informační centrum – Ma-
lostranská mostecká věž – v zimním 

období zavřeno

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Příští program bude k dostání od 25. 

prosince na Staroměstské radnici, v in-

formačním středisku v Rytířské ulici 

31 a v sídle PIS, Arbesovo nám. 4, 

Praha 5 a v památkových objek-

tech, které jsou ve správě PIS.

Pražská informační služba, oddělení vlastivědných vycházek, nabízí možnost 

zakoupení vstupenek na vlastivědné vycházky 
v předprodeji na turistických informačních centrech PIS 

ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici 31, Praha 1 a na Letišti Praha.

Předprodej na jednotlivé akce končí 
ve všední den na TIC v 18 hodin předchozího dne

a v případě víkendových akcí v pátek v 18 hodin.

Vyprodané akce budou avizovány na www.praguewelcome.cz

Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání akce.
Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme předprodej vstupenek na následující měsíc.
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Nejkrásnější kavkovník udělali v Campanu

Na začátku byl přednáška
Nejprve se žáci zúčastnili přednášek 

o našich krkavcovitých pěvcích. Občan-

ské sdružení Ornita se rozhodlo před-

stavit dětem tuto skupinu ptáků proto, 

že jsou považováni za nejinteligentnější 

ptáky na naší planetě. Dříve se některé 

druhy krkavcovitých chovaly v domác-

nostech pro jejich zvídavou a učenli-

vou povahu. Nebylo výjimkou naučit 

je „mluvit“ protože výborně napodobují 

všechny zvuky, hlasy jiných druhů ptáků, 

i lidskou řeč. Jsou obdobně inteligentní 

jako papoušci, ale nebylo třeba dovážet 

je z exotických koutů světa, protože žijí 

běžně kolem nás.

Kdo patří do skupiny krkavcovitých 
a které druhy žijí u nás ?
Do skupiny krkavcovitých žijících na úze-

mí ČR patří krkavec velký, vrána šedá, 

vrána černá, havran polní, straka obecná, 

sojka obecná, kavka obecná a ořešník 

kropenatý. 

 Na území Prahy 11 však potkáme jen 

některé z těchto druhů. S kým se asi ne-

setkáme, to je krkavec, vrána a ořešník. 

Ovšem straky a sojky se v Praze vysky-

tují více nežli hojně a v současné době 

jsou považovány za invaznivní druhy, 

které mají vliv na snížení populace drob-

ných pěvců, jako např. sýkora či rehek.

 V zimním období na území Prahy 11 

upoutají naší pozornost havrani, kteří 

jsou najednou vidět všude – podél sil-

nic, na trávníku mezi paneláky, posedá-

vají na stožárech a veřejném osvětlení 

a na jaře s odchodem zimy zase odletí. 

Lidé si je pletou s vránami, ale zkušenější 

pozorovatel ví, že jsou to havrani, kteří 

u nás každoročně zimují. Přilétají z mra-

zivých oblastí, jako je Rusko, Bělorusko 

a Ukrajina, protože je naše zima pro ně 

mírnější a seženou zde dostatek potravy.

Jak mohou děti spolupracovat s ornito-
logy?
Přednáška Kavka ve městě byla pro děti 

startem do spolupráce na mapování 

kavky obecné, která je jako jediná z kr-

kavcovitých téměř ohroženým druhem 

a pro její ochranu je důležité mít více in-

formací o jejím výskytu. Pro ornitology 

bylo oříškem, jak do podobného monito-

rovacího projektu zapojit děti, protože 

zdaleka ne každý umí kavku obecnou 

rozeznat. Přednáška byla koncipována 

tak, aby posluchači získali znalosti, kte-

ré druhy patří do skupiny krkavcovitých,  

jak je rozeznávat podle vzhledu i hlasu 

a jaké chování ptáků mohou ve volné 

přírodě pozorovat s ohledem na různá 

roční období.  Děti vybavené těmito no-

vými znalostmi a dovednostmi se mo-

hou zapojit do sledování kavky obecné 

na území Prahy a Středočeského kraje. 

Výsledky svých pozorování ve spolupráci 

s učitelem nebo rodiči vkládají do mapy 

na stránkách www.ornita.cz,  kde je 

možné zaznamenat pozorovanou kavku 

přímo do satelitní mapy a k ohlášení ješ-

tě připojit podrobné údaje, kolik kavek 

pozorovaly, co ptáci dělali atp. 

Je to jen hra, nebo i něco víc ?
Zaznamenané údaje o kavkách nejsou 

pouhou hrou. Ornita všechna získaná 

data zapracuje do databáze Agentury 

ochrany přírody a krajiny ČR a údaje pak 

mohou využít i ornitologové, studenti 

a odborná veřejnost. Spolupráce na ma-

pování chráněných druhů živočichů se 

školami se ukázala být zajímavá a fun-

gující. Během hnízdní sezóny 2010 bylo 

do mapy zaznamenáno téměř 500 hlá-

šení výskytu kavky obecné. Přehled o vý-

sledcích mapování je v tuto chvíli k vidění 

na výstavě Kavka ve městě v hlavní bu-

dově Národního muzea v ochozu Pante-

onu ve 2. patře. Společně s výsledky ma-

pování výstava představuje i soutěžní 

práce dětí v kategorii výtvarné, fotogra-

fi cké, literární a mediální. Vystavené prá-

ce a výsledky mapování může tedy do 9. 

ledna 2011 shlédnout i široká veřejnost 

a doplnit si tak své znalosti o ptactvu. 

Projekt jako hlavní partner podpořila Era 

od Poštovní spořitelny.

Nejkrásnější cena poputuje do Prahy 11
První místo ve výtvarné kategorii „Kav-

kovník“ získali žáci z Prahy 11 ze ZŠ 

Campanus. Největší zásluhu na vítězství 

mají paní učitelky RNDr. Hana Světlíko-

vá a Mgr. Olga Sejkotová, které trpělivě 

a vytrvale vedly děti k vytvoření nejkrás-

nějšího díla výstavy stromu plného kavek.  

V Národním muzeu si děti pod vedením p. 

Světlíkové převzaly diplom a věcné ceny 

od zástupce hlavního partnera projek-

tu - Poštovní spořitelny. Nejhezčí dárek 

od Organizátorů projektu – Občanského 

sdružení Ornita - na děti teprve čeká! 

Vstupenky pro celý tvůrčí kolektiv dětí 

na 3D fi lm o podmořském světě.

red

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CAMPANUS SE ZAPOJILI DO VZDĚLÁVACÍHO OR-

NITOLOGICKÉHO PROJEKTU KAVKA VE MĚSTĚ A ROZHODLI SE TAKÉ 

SOUTĚŽIT VE VÝTVARNÉ KATEGORII NA TÉMA KAVKOVNÍK. JEJICH KO-

LEKTIV ZÍSKAL 1. MÍSTO MEZI 30 ŠKOLAMI Z PRAHY A STŘEDOČESKÉ-

HO KRAJE. 

FOTO: ARCHIV



22.12 . , 17 :00 – 18:30

Beatboxová dílna s Cossigou

Zahrada má pro všechny fanoušky trendy 
hudební disciplíny skvělý vánoční dárek: 
Dílnu vedenou jedním z nejuznávanějších 
českých beatboxerů, Jarem Cossigou, 
zdarma! Workshop bude úvodní lekcí 
k pravidelné beatboxové dílně, která bude 
figurovat v nabídce KC Zahrada od února 
2011. 

Jaro Cossiga je považován průkopníka 
beatboxu v Čechách. Jak sám říká, snaží 
se posunout beatbox do všech směrů, kde 
by mohl být nějak platný a sám se navíc 
něčemu přiučit. Beatboxovou kariéru začal 
jako moderátor pořadu 5. element na TV 
Óčko, vyzkoušel si kombinaci beatboxu 
a poezie v rámci slam poetry – novodobé 
disciplíny alternativních performerů a od 
roku 2003 pracoval v divadle Archa, kde 
v několika divadelních představeních 

kombinoval beatbox s divadelním 
vyjádřením a průběžně vedl i workshopy. 
Vystupoval také v roce 2005 na světové 
výstavě EXPO v japonském Aichi 
a zahajoval festival na horské farmě 
světoznámého butó tanečníka Mina 
Tanaky. Jeho úspěšné tažení k vrcholu 
beatboxové scény se završilo v New Yorku, 
kde se stal jediným evropským členem 
newyorského Beatboxer Entertainment 
N.Y. a vedl workshopy i na proslulé New 
York street academy.
V Čechách založil pětičlenný multivokální 
projekt Beatburger Band, se kterým je 
momentálně už trojnásobným mistrem 
ČR z Czech Beatbox Team Battle. Získali 
i 2.místo na World Hip-Hop Challenge, 2. 
místo na mistrovství světa 2009 v Berlíně 
v kategorii teamového beatboxu a vydali 
historicky první českou beatboxovou 
desku Beat Apetit. Vedle toho vede Jaro 
Cossiga stále své workshopy a má vlastní 
pořad na hip-hopovém rádiu Spin.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost učit 
se přímo od mistra!

22 .12 . , 19:00, ZAHRADNÍ DVORANA

Hity co se třpytí

Po skončení Beatboxové dílny vás 
pozveme do zahradního atria, kde 
skupina mladých talentů z Jižního Města 
představí písně z vrcholu světových 
hitparád a tři koledy jako bonus, abychom 
nezapomněli, že za pár dní už budeme 
sedět u stromečků!

Prosinec v Zahradě

Z A HR A D A K C

M A L E NI C K Á 178 4 ,  P R A H A 11

W W W.K C Z A HR A D A .C Z

New York – Praha, Jaro Cossiga a Beatboxer Entertainment N.Y. Foto: archiv Jaro Cossiga

Foto: archiv Jaro Cossiga.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ



DRUM CIRCLE, neboli skupinové
bubnování v kruhu

Každé první úterý v měsíci rozezní velký 
sál KC Zahrada zvuk mnoha bubnů. To 
když účastníci pravidelného setkání Drum 
Circle na pokyn facilitátora rozezvučí 
nástroje, aby vytvořili společný rytmus…

Co je to Drum Circle?
Drum Circle je setkání, při němž účastníci 
sedící v kruhu hrají na různé druhy 
perkusních nástrojů (bubny, zvonce, 
chřestítka…) pod vedením koordinátora 
(facilitátora). Metoda Drum Circle vychází z  
prapůvodní potřeby lidí všech národností 
a kultur vyjadřovat se a komunikovat 
pomocí hudby. Původ toho, čemu dnes 
říkáme Drum Circle, nalezneme v samých 
počátcích lidského společenství. Některé 
národy, například Australané, třeba 
nepoužívaly právě bubny, ale pravidelné 
setkávání v kruhu, kde lidé společně 
hledají a vytvářejí jednotný rytmus pomocí 
různých druhů perkusních nástrojů, 
najdeme skutečně ve všech kulturách. 
Drum Circle jako metoda příbuzná 
muzikoterapii k nám přišla z USA, kde 
je velmi oblíbená již od 70.let minulého 
století. Využívá se jako volnočasová 
aktivita, prostředek relaxace a redukce 
stresu a forma skupinové terapie, mezi jejíž 
efekty patří například i posílení imunitního 
systému.

Kdo je to facilitátor?
Facilitátor je prostředníkem, nikoli 
učitelem. Jeho hlavním úkolem je postarat 
se o vytvoření atmosféry bezpečí, v níž 
se účastníci budou schopni svobodně 
hudebně vyjádřit. Hudba tu pak funguje 
jako komunikační prostředek mezi 
účastníky a facilitátorem, který pomocí 
různých technik vytvoří úžasně znějící 
harmonické hudební těleso.

DRUM CIRCLE v Zahradě
Pravidelná setkání Drum Circle v KC 
Zahrada vede perkusionista, zpěvák 
a tanečník Petr Šušor. Bubnoval s opravdu 
rozmanitými skupinami – s dětmi 
ve školách, v kulturních institucích, 
na oslavách narozenin, na svatbách, 
festivalech, ale také třeba i na velkých 
firemních akcích. Čím dál tím častěji se totiž 
bubnování metodou Drum Circle využívá 
jako teambuildingová aktivita, nebo jako 
energizující přestávka během náročné 
konference, semináře, schůze. Tuto 
možnost, stejně jako edukační program pro 
školy, nově nabízí i KC Zahrada.
Petr Šušor stále zkouší nové formy 
a spolupracuje na velmi rozmanitých 
projektech, např. s beatboxery Jarem 
Cossigou a Ivanhoem, s DJ a MC Vaškem 
Valtrem, s jazzovým flétnistou Štefanem 
Sukupem a mnoha dalšími.
Nedávno se vrátil z UK Playshopu ve 
Skotsku, který vedl zakladatel metody 
Drum Circle Arthur Hull. Setkal se zde 
se skvělými facilitátory z celého světa 
a načerpal mnoho nových inspirací 
a technických zkušeností.  Těšme se tedy 
na další setkání v bubenickém kruhu – 
určitě budou stát za to!

Více informací na www.kczahrada.cz

Kulturní Jižní Město, o.p.s. a  ZahraduKC 
a podporuje MČ Praha 11 a její starosta 
Mgr. Dalibor Mlejnský.

zahradaKC

Malenická 1784
Praha 11

T: 271 910 246
E: pokladna@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz

Petr Šušor. Foto: Radka Dohnalová

Malí bubeníci. Foto: Radka Dohnalová

Soutěž 

O VOLNOU VSTUPENKU 
NA DRUM CIRCLE

Jak se jmenuje americký zakladatel 
metody Drum Circle? 
Své odpovědi na soutěžní otázku 
zasílejte do 23.12.2010 na emailovou 
adresu liza.zima@kczahrada.cz . Prvních 
pět správných odpovědí odměníme 
volnou vstupenkou na setkání Drum 
Circle v lednu nebo v únoru 2011.
Termíny setkání Drum Circle do konce školního 
roku 2010 / 2011 v KC Zahrada: 
4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6. 
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ANI RYCHLÁ POMOC STRÁŽNÍKŮ 
JIŽ NEPOMOHLA. 
Operační  středisko 

městské  po l i c ie 

Prahy 11 přijalo 

28. října v ranních 

hodinách oznáme-

ní, že v Brechto-

vě ulici leží na zemi 

muž. Strážníci po rychlém 

příjezdu na místě našli na chodníku 

bezvládné tělo staršího muže, který 

nejevil známky života. Zavolali proto 

zdravotnickou záchrannou službu 

a ihned začali muže resuscitovat po-

mocí defi brilátoru určeného pro ob-

novu životních funkcí. Bohužel ani po-

mocí tohoto přístroje nebyli schopni 

muži zachránit život a přivolaný lékař 

konstatoval na místě smrt způsobe-

nou pádem z výšky.

DOMÁCÍ MAZLÍČEK CHTĚL PŘEVZÍT 
NADVLÁDU NAD RODINOU. 
Odpoledne 30. října zavolal na ope-

rační středisko městské policie Prahy 

11 muž a oznámil, že rodinu napa-

dl kocour a snaží se ji terorizovat. 

Po příjezdu na místo hlídka zjistila, 

že oznamovatel má zjevná zranění 

na obou pažích způsobená, do té 

doby, „domácím zvířecím mazlíčkem“. 

Muž uvedl, že jejich šestiletý kocour 

bez příčiny napadl manželku a poté, 

když se jí snažil bránit, i jeho. Strážníci 

proto se souhlasem majitelů zavolali 

odchytovou službu městské policie, 

která bojovné zvíře převezla do útul-

ku, kde bude mít čas přemýšlet, jak se 

ke svým majitelům, kteří se doposud 

o něj řádně starali, má chovat.

CELOSTÁTNĚ HLEDANÝ STANOVAL 
U LESA. 
Po oznámení občanů strážníci 31. října 

dopoledne zkontrolovali obtížně pří-

stupnou lokalitu u Milíčovského lesa, 

kde byl údajně neoprávněně založen 

oheň. Na místě našli stan a v něm 

muže a ženu. Při lustraci zjistili, že 

muž je v policejním seznamu celostát-

ně hledaných osob. Předali ho proto 

Policii České republiky a ženu nechali 

znečištěné místo uklidit, sbalit stan 

a poté ji vykázali z chráněné lokality.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Agresivita některých lidí 
stále stoupá

Strážníci Městské policie hl. 

m. Prahy se stále častěji se-

tkávají s tím, že lidé jsou vůči 

nim agresivní. S útoky se ne-

jen musejí potýkat stále čas-

těji, také razance útoků je čím 

dál vyšší.

 O tom, že někteří lidé 

v kontaktu se strážníky ne-

jdou pro ránu daleko, vědí své 

také strážníci z Prahy 11. 20. 

listopadu například řešili pře-

stupek chodce, který přešel 

vozovku nejen mimo přechod 

pro chodce, ale navíc ještě 

před projíždějícím vozidlem. Chodec ale 

místo vysvětlení svého více než riskant-

ního chování strážníky napadl a pokusil 

se utéct. Protože to se mu nepovedlo, 

nakonec se rozhodl spolupracovat a na-

dýchal téměř tři promile alkoholu. O pou-

hé tři dny později na strážníky z Hlídko-

vého útvaru pro změnu bezdomovkyně 

vytáhla plynovou pistoli.

 Od začátku roku do konce října hlásili 

strážníci šedesát útoků, přičemž někteří 

útočníci volili i poměrně kuriózní způsob, 

jak strážníkům ublížit. Mezi pracovními 

úrazy strážníků tak najdeme například 

pokousání, strážníci z Prahy 1 museli če-

lit útoku půllitrem, jiní jejich kolegové ale 

stáli i proti noži a museli se bránit také 

útoku poštvaného psa. 

 Vzácností není dokonce ani to, že 

agresivní člověk použije jako zbraň vo-

zidlo, a tak několik strážníků skončilo 

v pracovní neschopnosti poté, co do nich 

řidiči najeli autem. Pracovníka odchytové 

služby MP Praha dokonce porazil muž 

v autě ve chvíli, kdy šel pro krabici plnou 

koťat. 

 Od strážníků pražské městské poli-

cie tak asi nikdy neuslyšíte, že „to by se 

tady nemohlo stát“.

Městská policie hl. m. PrahyFOTO: ARCHIV MP HL. M. PRAHY

SISI 
poradna

Ledvinova 2, 
149 00 Praha 11 

Otevřené hodiny pro veřejnost:
úterý 

12.00 – 20.00 (sociální poradenství)

17.00 – 20.00 (právní poradenství 

po předchozím objednání na tel: 

724 759 216 nebo 800 212 218)

čtvrtek    

10.00 – 18.00 (sociální poradenství)

13.00 – 20.00 (psychologické poraden-

ství – po předchozím objednání, Mgr. 

Milena Nováková, tel: 602 641 571)

ZDARMA



Křížovka z čísla 19
Výherci knihy Praha 11 obrazem jsou: Blanka Amasederová, Jana Vacíková, Štepánka 

Seilerová, Helena Pučelíková, JUDr. Svetozár Plesník, Eduard Zábranský, Věra Šimánková, 

Věra Krausová, Zděnka Baštýřová. Správné znění tajenky: …SNĚŽÍ-LI V ŘÍJNU, BUDE 

MÍRNÁ ZIMA. Dnes na vás čeká zimní pranostika a kniha z nakladatelství METAFORA 

Loď v písku. Odpovědi zasílejte do konce prosince na adresu redakce Klíč, Ocelíkova 672, 

e-mail: klic@praha11.cz. Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí v redakci Klíče. 

www.metafora.cz
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ZDRAVÍ PRO VAŠE DĚTI!

Novinka na trhu
probiotických výrobků 
určených i nejmenším dětem.

Probiotika jsou živé bifidobakterie, které posilují prospěšnou střevní 
mikroflóru. Prebiotika (např. vláknina inulin) jsou potravou pro 

živé bakterie a napomáhají jejich optimalizaci a rozvoji. Spojení 
probiotik a prebiotik přináší synbiotický efekt, 

který účinně potlačuje množení  
a aktivitu škodlivých bakterií a tím 
posiluje imunitu organismu.siluje imunitu organismu.pos

Méně 
než 4 % 

tuku
Aktivní
Bifido

Bez
lepku

Bez
konzervantů
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

• převody a přihlašování vozidel

• zajištění STK vozidel a emisních zkoušek

•  prověření původu vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia

• odhady motorových vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364 

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO

www.odspraha11.cz

Krásné Vánoce
obyvatelům
Prahy 11
a vše nejlepší
v roce 2011
přeje ODS Praha 11
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Suavinex je jednou z nejpokrokovějších 
značek produktů péče o miminka, 
co do technologie a především 
překrásného designu.

Široká škála vysoce kvalitních 
a spolehlivých výrobků stávajících se 
dokonalým módním doplňkem miminek 
určujících poslední módní trendy. 
Klinicky testované výrobky. 

Dudlíčky Suavinex

Miminko a dudlíček Fusion -2-4 měsíců 

Nová řada

www.suavinex.cz

Exkluzivní dovozce produktů značky Suavinex a Joolz do ČR a SR Baby Group s.r.o.  /  tel: 573 506 416  /  www.babygroup.cz

Joolz Day je více než jen kočárek!
Užívej si každý den!

Luxusní kočárek Joolz Day 
si svým jedinečným vzhledem 

a kvalitou zakládá na vytříbeném 
holandském designu, který se 

vyznačuje mimořádnou lehkostí, 
vznešeností a praktičností. 

Madla kočárku jsou potažena 
luxusní kůží s delikátním štepováním.

Kočárek je určen pro děti 
až do věku 4 let. Reverzibilní 
otočné sedátko zajistí neustálý 
kontakt s dítětem. 

Joolz Day si můžete vybrat ve dvou 
provedeních  barevných rámů: 
Jasná Stříbrná nebo nádherná Černá.

Vysoce luxusní a odolné textilní 
materiály vybírejte ze šesti barev nabídky: 
Stříbrná, Černá, Červená, Antracitová, 
Písková, Jeansová a Bílá. 

www.joolz.cz



CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010

Řádková inzerce STANDARD

350,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o standardní textový inzerát bez grafických prvků vysázený v pozitivu na bílém pozadí.

Řádková inzerce ZVÝRAZNĚNÁ

700,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o textový inzerát bez grafických prvků, který je vysázen v pozitivu na barevném (světle oranžo-
vém) pozadí, zvýrazňujícím inzerát oproti standardním řádkovým inzerátům.
K tomu, aby byl zvýrazněný řádkový inzerát skutečně odlišen od standardní řádkové inzerce, 
garantuje vydavatel, že počet zvýrazněných řádkových inzerátů nebude vyšší než počet stan-
dardních řádkových inzerátů vysázených na bílém pozadí.

Vkládaná inzerce

K ceně za vklad je účtována navíc cena  
za gramáž vkladu, a to následovně

0 – 6 g 0,25 Kč/ks bez DPH

7 – 14 g 0,32 Kč/ks bez DPH

15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH

26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do 
celého nákladu časopisu, který činí 41 000 ks 
výtisků. Maximální možný formát vkladu je 
210 x 297 mm a maximální hmotnost vkladu 
činí 40 g. Vkladem mohou být pouze tiskovi-
ny. Nelze vládat reklamní předměty či vzorky 
výrobků.

Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH

Plošná inzerce

182 x 61 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 61 mm

6.000,- Kč
bez DPH

1/8

182 x 252 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

88 x 30 mm

3.200,- Kč
bez DPH

1/16

182 x 123 mm

17.000,- Kč
bez DPH

1/2

88 x 123 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

NAKLADATEL: Úřad Městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

VYDAVATEL A PRODEJCE INZERCE: Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o., Opletalova 59,
110 00 Praha 1, IČ: 63666987, DIČ: CZ63666987, Číslo účtu: 1036066006/2700
Obchodní oddělení: tel.: +420 725 843 421, fax: +420 224 228 935, e-mail: info@inzerceklic.cz, 
www.inzerceklic.cz

2. strana obálky: + 20 %
3. strana obálky: + 15 %
4. strana obálky: + 25 %

Příplatky

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

Storno poplatky
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První v ČR od 11.11. 2010, Galerie Harfa (vedle O2 areny)

Praha 9 - Českomoravská 2420/15a

Již dnes nás můžete navštívit Eurovea Galleria, Pribinova 8, 811 03 Bratislava

těhotenské
dětské 0 - 8 let

kočárky a pokojíčky
hračky a doplňky


