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LET
100 000 km

JIŽ OD

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR 491 l

Kč
 automatická klimatizace

 rádio s CD/MP3 a s Bluetooth® 

 16˝ kola SURROUND, zatmavené světlomety

 designové prvky exteriéru v lesklé černé barvě

 tmavý interiér a kožený volant

Cena platí od 1. 12. do 31. 12. 2011 při fi nancování Renault 

Finance. * Záruka 5 let nebo 100 000 km (platí ta z pod-

mínek, která nastane dřív) při fi nancování Renault Finance. 

Mégane Grandtour: spotřeba 3,9–10,2 (l/100 km), emise 

CO
2
 114–178 (g/km). Vyobrazení vozidla je ilustrativní.

JIŽ OD

další slevy pro IČO, ZTP, lékaře...

Kč
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je Klíč na území Prahy 11 má na starost 

Česká pošta, s. p.  Pokud jste Klíč do 

2. prosince nedostali do schránek nebo 

byl pohozen na zemi, napište nám prosím 

na e-mail: Szli� a.Jan@cpost.cz a uveďte 

ulici a číslo popisné. Můžete volat i na bez-

platnou linku 800 104 300.
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TÉMA

Letos jsou vánočním hitem motýlci
Člověku se ani nechce uvěřit, že Vánoce 

po  roce opět klepou na dveře. Ze stro-

mů spadly poslední listy, rána už jsou 

pořádně chladná a  ti nejmenší se těší 

na velikánskou sněhovou nadílku a hlav-

ně na Ježíška. Před sebou držíte letošní 

poslední číslo časopisu Klíč. Je alespoň 

trochu vánočně laděné, takže všude 

tam, kde najdete symbol rybičky, to ně-

jak s Vánoci a koncem roku souvisí.

  A  abychom byli úplně styloví, obje-

ví se na naší dvoustránce anketa kluků 

a holčiček z oddělení Rybiček z Mateřské 

školy Blatenská, přečtete si o dětských 

touhách po  dárcích, které měli Josef 

a Alena z klubu seniorů v Křejpského uli-

ci, rozdělíme se s  vámi o  milé vánoční 

zamyšlení s  jihoměstským farářem Ma-

riuszem Kuźniarem a  samozřejmě vám 

krásné Vánoce popřeje starosta Dalibor 

Mlejnský.

 Úsměvné odpovědi mi nad kresbami 

pro Ježíška svěřovaly čtyři čtyřleté Ry-

bičky z Blatenské... Co byste si přáli najít 

o letošních Vánocích pod stromečkem? 

A  protože jsou děti Rybičky kreativní, 

každý z nich mi během povídání nakreslil 

obrázek pro Ježíška, to proto, aby prý 

měl radost a  nepopletl dárky pod stro-

mečkem. 

 A já jim za nás všechny popřeji, ať se 

jim splní jejich dětská vánoční očekává-

ní a najdou pod stromkem to, co si to-

lik přáli. Adrianka nakreslila pro Ježíška 

vánoční stromeček. Josífek si dal práci 

a  nakreslil dva super závoďáky. Terez-

ka Ježíškovi nakreslila (ač se to úplně 

nezdá) oblohu a travičku. Alenka posílá 

na výkresu Ježíškovi jablíčka a (aby si po-

chutnal) taky pár banánů.

Josífek – já bych 

chtěl ohnivý auto 

(tady je patrná kluči-

čí klasika) a  musí mít 

hlavně ohnivej ovladač 

a  úplně nejhlavnější je, aby 

umělo jezdit doprava. Nej-

lepší by bylo, abych dostal 

takový auta tři (ukazuje mi 

to do objektivu) a každý mělo 

jinou ohnivou barvu ☺ a taky 

bysem chtěl rezap (rozuměj 

jeřáb, jsou jim přece jen tepr-

ve 4 roky) a musí mít dlouha-

tánskej žebřík.

Alenka – chtěla bych 

od Ježíška dlouhovla-

sou panenku (na chvil-

ku se zamyslí), aby 

měla vlásky až na zem, to 

by bylo moc krásný, dáva-

la bych jí sponky a  dělala 

účesy a  taky bych chtěla 

motýlka (asi jsou letos 

v kurzu, je už třetí) a taky 

se mi líbí medvídek PÚ, tak 

bysem chtěla plyšovýho 

méďu. 

Adrianka – já bych si moc přála autíčko 

s ovladačem (ano, čtete správně, i holčič-

ky mívají občas netradiční přání) a taky bych 

chtěla motýlka, žlutýho, to by se mi líbilo. A musí 

umět lítat, sám. Jo a taky se mi líbí víla Amálka, 

ta postavička z Večerníčku, tu bych si taky moc 

přála.

Terezka – (bez rozmýšlení) motýlka. Barevného, 

možná puntíčkovaného, hlavně aby lítal 

dost vysoko a mohla jsem ho mít v po-

kojíčku. A  taky bysem chtěla velikán-

skýho plyšovýho Maxipsa Fíka a knížku 

o něm, tu co jsou tam obrázky. To se 

mi líbí a velikej Fík musí být taky na tom 

obalu od knížky.
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Vánoce jsou svátky hlavně pro děti, ale i my dospělí často s kouskem úsměv-

né nostalgie zavzpomínáme na to, co jsme si tak moc přáli. A tak mě napad-

lo zeptat se v Klubu seniorů na jedné zábavně společenské akci pro seniory 

dvou z nich, jak to měli s dárky od Ježíška oni. 

Paní Alenka, o několik desítek let starší než Alenka Rybička, 

měla stejné touhy. Moc si jako malá čtyřletá holčička přála 

dlouhovlasou panenku, tu mrkací. A  představte si, že ji 

dostala. Tenkrát to byl dárek jako hrom, mrkací panen-

ky byly totiž velmi nedostatkovým zbožím. Paní Alenka 

tak celý život vzpomíná na krásný vyplněný vánoční dá-

rek a dodneška jsou Vánoce jejím nejmilejším obdobím 

v roce. 

Pan Josef, také o mnoho desítek let starší než prv-

ní Josífek Rybička, si jako kluk přál knížku. I jeho 

přání se mu splnilo a dodnes vzpomíná, ja-

kou radost mu spolu s  knížkou udělaly 

(dnes obyčejné) ale tenkrát velmi ceněné 

ponožky. „Dnešní děti už moji radost 

těžko pochopí, ale pro nás jako pro 

válečné děti to byla nepopsatelná nád-

hera,“ říká pan Josef. Vánoce má také rád, po-

chází z  katolické rodiny a dodnes udržuje 

klasické vánoční zvyky a tradice…

Milí čtenáři, přeji nám všem klidné 

a pohodové Vánoce a také si pře-

ji, aby nikdy neztratily to kouz-

lo, které jsme na nich jako 

děti tolik milovali.

Dana Foučková

Jak prožít 
hezké 
Vánoce

Říká se, že se Vánoce staly svátkem konzu-

mu. Lidé se prý jen vyvalí před televize, spo-

řádají hory jídla a jejich největší výkon spočívá 

maximálně v tom, že na první svátek vánoční 

jedou navštívit babičku. Já tuto představu nes-

dílím. Lidé po celý rok tvrdě pracují, a  tak si pár 

dní odpočinku zaslouží. A že ledničky bývají během 

svátků plnější? Když se slaví významná událost, dob-

ré jídlo k tomu zkrátka patří. Navíc kdy jindy by mělo 

vyniknout kuchařské umění zručných žen, když ne při 

nějaké slavnostní příležitosti. 

     O Vánocích lidé projevují lásku ke svým bližním, stejně 

jako ji projevoval ten, jehož narození si o  Vánocích připo-

mínáme. Ale to nejdůležitější, co nám malý Ježíšek přinesl, 

nejsou hmotné dary, ale laskavé objetí – znamení, že člověk 

nikdy nezůstává sám a Bůh ho neopouští. 

     Možná jsme, my lidé, příliš unaveni starostmi vytvořit druhým 

pěkné Vánoce, že už nám na nějaké pohlazení nezbývá čas. Už nemá-

me sílu najít si chvilku pro své blízké, vzít do náruče milovanou osobu či 

nabídnout pomoc těm, kteří nikoho nemají.

     Letošní Vánoce jsou v městské části Praha 11 mými prvními. Neznám 

ještě vaše zdejší zvyky a obyčeje, ale chci, abyste věděli, že dveře kostela bu-

dete mít po celý vánoční čas dokořán a k návštěvě zvu nejen rodiny s dětmi či 

zamilované páry, ale i vás všechny, kteří jste osamělí, zklamaní či smutní. Vždyť kostel 

je i vaším domovem.

Radostné vánoční svátky přeje
Mariusz Kuźniar, farář

PF 2012
Veselé Vánoce

a šťastný nový rok
přeje

Dalibor Mlejnský, 
starosta MČ Praha 11
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

V NOVÉM. Proměnou prošlo hřiště ve vnitrobloku 

v ul. Petýrkova–Dědinova v blízkosti zadního vstupu 

do domu č.p. 1988. Regenerace se uskutečnila vhledem 

k tomu, že vybavení nebylo vhodné na dětské hřiště a vě-

kem ztrácelo svou životnost. Aktuálně je prostor nově oplocen 

a vybaven herními prvky pro nejmenší děti. Pro starší děti jsou 

určena hřiště uprostřed vnitrobloku. 

GÖRLITZ. Žáci ze ZŠ K Milíčovu navštívili v rámci 

projektu Via Regia -800 let proměn a setkávání město 

Zhořelec (Sasko, Horní Lužice). Seznámili se s historií 

regionu. Během dvoudenní exkurze navštívili hrad Oybin, 

který je spjat s historií rodu Lucemburků – Janem Lucemburským 

a Karlem IV. Ve Zhořelci se děti dozvěděly zajímavosti o obchodní 

stezce, která vedla ve středověku i přes území Čech. Součástí 

programu byly dva workshopy. 

PĚTATŘICETINY. Mateřská škola Anny Drabíkové 

536 oslavila letos na podzim 35. výročí svého otev-

ření. Do Komunitního centra Matky Terezy si narozeni-

nové oslavy a milá vystoupení žáčků přišli užít děti, rodiče 

i všichni zaměstnanci téhle pro děti pohodové pětatřicátnice. 

SBÍRKA ŠATSTVA. Ze stánku Prahy 11 na farmář-

ských trzích se pravidelně odváží použité šatstvo, 

které je určeno pro charitu. Průběžně se odváží do Azy-

lového domu Naděje a dětské věci do Klokánku. Každé 

pondělí se tak i vy můžete zapojit do této akce. Pokud najdete 

doma kousek oblečení, které již nenosíte, vezměte ho právě na ji-

homěstský trh do stanu MČ Praha 11. Hřát vás bude vědomí, že 

právě ten váš kousek někomu, kdo to potřebuje, pomůže.

ŘÁD BÍLÉHO LVA. Prezi-

dent republiky propůjčil Řád 

bílého lva vojenské skupiny 

plk. v. v. Václavu Djačukovi za zvlášť 

vynikající zásluhy o obranu a bezpečnost 

státu. V roce 2007 obdržel plk. Václav 

Djačuk Cenu MČ Praha 11.

DEVADESÁTINY. Paní uči-

telka Helena Černá oslavila 

25. září své devadesáté naro-

zeniny. I my z redakce se opožděně, 

ale přece, přidáváme ke gratulantům.

Jaroslav Dubský
Ivana Dudová

Marie Pospíšilová
Ing. Jaroslav Surý 
Josef M. Šafránek

Stanislava Špacírová
Ing. Eva Štampachová 

Věra Vlčková
ÚMČ Praha 11

Zaslouží poděkování.

JIHOMĚSTSKÉMU 
MUZEU 

V POSLEDNÍ 
DOBĚ PŘISPĚLI:



Jelikož jsou Vánoce za  dveřmi, 
bude se soutěžit nejen o  foto-
publikaci Prahy 11, ale také 
o knihy z nakladatelství META-
FORA  www.metafora.cz. Ten-
tokrát budeme losovat deset 
výherců.

Správné odpovědi z  Klíče 12: 
Na silnici nad panelákem (pravým 

okrajem) jedno auto. Na čtverco-

vé střeše ve  vzdálenější polovi-

ně chybí poklop. Na téže střeše 

nemá žebřík spodní část. Vpravo 

nahoře tentýž dům se čtverco-

vým půdorysem má okno pouze 

jednodílné. Na pravém čele dlou-

hé budovy schází jedno okno. 

Výherci knihy:
Vladimír Němec, Marek Stein, 

Alena Maláčovská, Richard Ko-

meš, Martin Krancl.

Na fotografi i vlevo najděte 5 roz-

dílů, kterými se liší od fotografi e 

nahoře. Svoje postřehy posílejte 

emailem na  klic@praha 11.cz 

nebo pošlete poštou či zaneste 

na  adresu redakce Klíče, Oce-

líkova 672, Praha 11, 149  41, 

nejpozději do  15 prosince. Pět 

úspěšných a rychlých odměníme 

knihou Praha 11 obrazem. Dnes 

budete hledat pět rozdílů na fo-

tografi i z  vánoční výstavy dětí 

v MŠ Křejpského. Vylosovaní vý-

herci si mohou knihu vyzvednout 

po  telefonické domluvě (tel.: 

267 902 217) v redakci Klíče. 

Vánoční soutěž 
o fotopublikaci 
Prahy 11 a knížky 
z Metafory

Najdi 5 rozdílů

Již druhý rokem přichází EDUCAnet – Gymnázium a SOŠ s unikátním projektem, který pomáhá seniorům zapojit se 

do moderního světa počítačů. Má dlouholetou zkušenost s výukou informační technologie, která vládne světem. 

Díky Evropské unii se snaží začlenit seniory do informační a digitální společnosti a naučit je to, co je blízké jejich dětem 

a vnoučatům. Proč spolu nesdílet zájem o moderní techniku? Vždyť tak složité to není! Stačí se jen přihlásit...

Kurz IT pro seniory je bezplatný (podporovaný z projektu Evropské unie) a trvá 4 měsíce, vždy jednou týdně 2 vyučovací 

hodiny. Veškeré pomůcky škola zapůjčí. Na konci kurzu obdržíte certifi kát o absolvování.

Náplň kurzu: 
• Tvorba multimédií (Fotografi e, video atd.)

• Základy práce s multimediálními programy – PowerPoint, Flash a jiné

• Zpracování multimédií a tvorba dokumentů (kalendář, prezentace atd.).

Místo konání: Kurz je realizován v učebně výpočetní techniky na škole EDUCAnet – Gymnázium a SOŠ Praha, s. r. o., 

Jírovcovo nám. 1782, 148 00 Praha 4-Chodov (budova ZŠ Campanus, pavilon C1)

Jak se přihlásit: Mgr. Jakub Pour (manager pro vzdělávání), tel.: 774 773 367, nebo e-mail: jakub.pour@educanet.cz

Vánoční dárek pro seniory. 
Neváhejte a zkuste to! 

ZAJÍMAVOSTI
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INFORMACE ÚMČ

Podobně jako v ostat-

ních městských čás-

tech hl. m. Pra-

hy je v  Praze 11 

prostřednictv ím 

odboru sociálních 

věcí a  zdravotnictví 

vyhlašováno granto-

vé řízení pro oblast sociálních služeb, 

zdravotnictví a  protidrogové politiky. 

Pro nestátní neziskové organizace jsou 

městské části (spolu s MPSV a magis-

trátem) nepostradatelnými donátory 

veřejných prostředků na zajištění služeb 

poskytovaných občanům. Do  granto-

vého řízení se mohou přihlásit subjekty 

sídlící v  MČ Praha 11 včetně fyzických 

osob (např. rodiče pečující o  zdravotně 

postižené dítě). Dále se mohou přihlásit 

subjekty se sídlem mimo MČ, ale po-

skytující služby občanům MČ Praha 11 

formou ambulantní, pobytovou nebo 

terénní. Grantové řízení MČ Praha 11 je 

dvoukolové, aby rozhodnutí o  přidělení 

fi nančních prostředků mohlo reagovat 

fl exibilně na  aktuální situaci v  průběhu 

roku. V  loňském roce bylo mezi organi-

zace rozděleno celkem 2  100  000 Kč, 

pro rok 2011 je v  rozpočtu vyhrazena 

částka 1 400 000 Kč. 

 Grantový program na podporu pro-
jektů v oblasti sociálních a zdravotních 
služeb poskytovaných občanům MČ 
Praha 11 je vyhlašován od  roku 1996. 

Sociální program má navržených pět pri-

oritních oblastí: 

•  integrace zdravotně postižených či ji-

nak sociálně znevýhodněných obyva-

tel,

•  prevence rizikového chování dětí 

a mládeže, 

•  prevence a  řešení dlouhodobé neza-

městnanosti, 

•  pomoc lidem v krizi,

•  aktivity pro rodiny s dětmi. 

 Zdravotní program má 2 navržené 

priority: rekondiční pobyty a  domácí 

ošetřovatelskou péči. 

 Služby poskytované neziskovým 

sektorem jsou pro občany nenahra-

ditelné, jedná se např. o  služby pro 

specifi cké cílové skupiny, jako jsou 

klienti s  chronickým psychiatrickým 

onemocněním, autismem, se smys-

lovým postižením apod. V  rámci prio-

rity prevence rizikového chování dětí 

a mládeže si mohou od roku 2007 žá-

dat o grant školská zařízení (mateřské 

školy, základní a střední školy) na zajiš-

tění prevence rizikového chování dětí 

a mládeže jako je šikana, nikotinismus, 

agresivita, experimenty s  návykovými 

látkami atd. 

 Granty na  podporu projektů v  ob-
lasti protidrogové politiky MČ Praha 
11 jsou poskytovány od  roku 2001. 

Žádosti jsou podávány ve dvou progra-

mech. První je zaměřen na  specifi ckou 

primární prevenci užívání návykových 

látek (podmínkou je certifi kace odbor-

né způsobilosti poskytovatele progra-

mu primární prevence). Druhý program 

má dvě priority: terénní programy, kdy 

pracovníci aktivně vyhledávají drogové 

uživatele přímo „na  ulici“ a  motivují je 

k léčbě a ambulantní léčbu a doléčovací 

programy sloužící k  udržení abstinence 

a trvalé změně v životním stylu. 

 Vyhlášení grantových programů 
na  rok 2012 včetně upřesnění priorit-
ních témat, formulářů žádostí a uzávě-
rek projednají v listopadu členové Soci-
ální a zdravotní komise Rady MČ Praha 
11. Informace ke  grantovému řízení 
OSVZ podává Mgr.  Dagmar Žďárská, 
tel.: 267 902 137, vše potřebné nalez-
nete také na webu MČ Praha 11, odkaz 
sociální služby. 

PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský
zástupce starosty

Grantová řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vydávání nových typů 
občanských průkazů
Od 1. ledna 2012 začnou úřady s rozšířenou působností vydá-

vat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji 

a dále občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s  kon-

taktním čipem (e-OP). 

 V souvislosti s úpravou stávajících pracovišť, která slouží 

k  vyřízení žádosti o  cestovní pas tak, aby podporovala též 

agendu občanských průkazů, dojde k nezbytné technologické 

odstávce systému.

 Upozorňujeme občany, že žádost o vydání stávajícího typu 

občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je možné po-

dat nejpozději do 14. prosince 2011, nejzazším termínem pro 

přijetí žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými 

údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas) je stanoven 

19. prosinec.

 Provoz agendy e-pasů a nově agendy e-OP bude obnoven 

nejpozději v pondělí 2. ledna 2012.

•  V  době od  27. prosince do  30. prosince 2011 nebudou 

e-pasy ani předávány.

•  V době od 15. prosince do 30. prosince 2011 lze vydat ob-
čanský průkaz typu "BLESK" s dobou platnosti 1 měsíc.

•  Vydávání cestovních pasů typu "BLESK" s dobou platnosti 6 

měsíců se odstávky netýkají.

•  Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu 
v nich vyznačenou.

red

Postřehy a dopisy 
našich čtenářů
Vážená redakce,

chtěla bych touto cestou poděkovat městské části za roční 

úspěšné působení ošetřovatelského centra a Domova seni-

orů v Janouchově ulici. Profesionální kolektiv, který je usmě-

vavý, semknutý a hlavně lidský, je příkladem pro podobná 

sociální zařízení a hlavně klienti se tu cítí výborně. O svoji 

maminku jsem se starala 10 let, ale zdravotní důvody mě 

donutily k  nelehkému rozhodnutí o  jejím umístění do  DS. 

Měla jsem velké štěstí, že byla přijata právě do  centra Ji-

homěstské sociální v Janouchově ulici. Neexistuje problém, 

který by nebyl okamžitě a s úsměvem vyřešen. Pro celý ko-

lektiv to není jen zaměstnání, je to citlivý a laskavý přístup 

k  našim drahým. Největší zátěž na  chod celého zařízení 

spočívá na vedoucích sestrách, které kolektiv stmelily. Ještě 

bych ráda napsala, že mám možnost sledovat zpravodaje 

z ostatních částí Prahy a Klíč patří svým obsahem mezi nej-

lepší. Proto přeji mnoho zdaru, energie a silných nervů při 

vaší práci. 

Kateřina Černá, Praha 11

My samozřejmě dopis paní Černé rádi uveřejňujeme a dě-

kujeme a za její pozitivní dopis zasíláme knihu o Praze 11.

Těšíme se na vaše dotazy a postřehy, ke kterým můžete 
využívat email: 

ctenari@praha11.cz
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
10. 10. 2011    
SCHVALUJE:

 rozpočtová opatření k  měsíci říjnu 

2011,

 nájemní smlouvu na  pronájem dvou 

reklamních ploch umístěných na  pro-

tihlukové zdi při dálnici D1,

 snížit prodejní cenu bytových a  ne-

bytových prostor v  Domě služeb 

na  49  000 Kč/m2 a  cenu terasy 

na 15 000 Kč/m2,

 uzavřít s fi rmou PREdistribuce, a. s., 

smlouvu o  zřízení věcného břemene 

na parc. č. 265/1.

 Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Pozvánka na plánované kulturní akce 

Úpravy chodníků na milíčovských kopcích 

Výstavba kanalizace v ulici Pod Napětím

Ulice Vodnická 
a U Pramene 

Setkání se seniory

Důležitá usnesení zastupitelstva

V  sobotu 17. prosince od  16.00 hod. 
vás zveme na Kateřinské náměstí na vy-
stoupení dětského pěveckého souboru 
ZŠ Ke Kateřinkám, zdobení a rozsvíce-
ní vánočního stromu. 
 Tradiční vánoční dílnička s výrobou 
ozdob se koná již v pátek 16. prosince 

od 10.00 v Domě služeb ve Vodnické uli-

ci.

 V úterý 20. prosince od 17.00 hod. 
proběhne v  ul. Na  Křtině koncert mo-
bilní zvonkohry, který bude uvedený 

krátkým vystoupením smíšeného sboru 

a zakončený odpálením ohňostroje. 

Společnost Skanska, a. s., v rámci reali-

zovaného projektu Obytný soubor Milí-

čovský háj Jih a Východ provedla pro MČ 

Praha-Újezd na  kopcích u vytipovaných 

lokalit opravy stávajících chodníků a pro-

řezání a ošetření zeleně podél chodníků. 

Dále provedla vybudování zpevněné plo-

chy pro kontejnerové stání separované-

ho odpadu u ulice Proutěná.

 Uvedené práce byly zrealizovány 

do výše celkových nákladů 150 000 Kč. 

 Václav Drahorád, starosta

Dne 8. listopadu proběhlo předání sta-

veniště v  ulici Pod Napětím za  účelem 

výstavby dešťové a splaškové kanaliza-

ce. Pokud budou dobré klimatické pod-

mínky, tak by měly být práce dokončeny 

do konce letošního roku. Na jaře budou 

zahájeny práce na  novém povrchu ze 

zámkové dlažby. Také se vybuduje pro-

pojovací chodník k autobusové zastávce 

Ke  Kateřinkám. O  přesnějším termínu 

realizace nového povrchu vás budeme 

včas informovat. 

 Václav Drahorád, starosta

V těchto ulicích v loňském roce probíha-

la výstavba dešťové kanalizace. Zpětné 

úpravy povrchů komunikací byly řešeny 

nevhodným prašným povrchem. Na pře-

lomu října a listopadu došlo k provizorní, 

dočasné úpravě vozovek. 

 Výběrové řízení na dodavatele stav-

by rekonstrukce komunikací by mělo být 

v těchto dnech již dokončeno. O výsled-

cích a termínu zahájení prací Vás bude-

me včas informovat. 

 Václav Drahorád, starosta

Městská část uspořádala setkání se 

seniory, které se uskutečnilo dne 21. 

září v zasedací místnosti úřadu. V úvo-

du starosta Václav Drahorád všem zú-

častněným popřál mnoho zdraví a štěstí 

do  dalších let. Ženám starosta předal 

květinu a uvítání zahájili společným pří-

pitkem. Senioři kladli starostovi otázky 

a  společně probírali běžné problémy 

související s  budoucím rozvojem naší 

městské části. Nejdiskutovanějším té-

matem byla  dopravní obslužnost měst-

ské části.  Setkání se zúčastnily: Grau-

ová Olga, Doležalová Vlasta, Stehlíková 

Helena, Režná Jiřina, Jandová Dagmar, 

Čápová Vlastimila, Lokajová Miroslava 

a Holubíková Eva.

 Všem přejeme pevné zdraví, hodně 

štěstí a spokojenosti do dalších let.

Úterý 15.00–16.00: Výtvarka pro 5 smyslů (zážit-

kový kurz pro děti od 2 let a jejich rodiče)

Úterý 16.15–17.15: Dramatická výchova aneb 
hrajeme si s příběhy (5–7 let, více na klubvodnicka.

webnode.cz)

Středa 14.30–15.30: Pilates a klasický strečink 
(vede A. Hovorková)

Středa 16.00–18.00: Klub lesních skřítků (3–6 

let, více na svetocimadeti.webnode.cz, lesní školič-

ka přivítá další skřítky)

Čtvrtek 16.00–17.00: Pohybový kroužek (3–6 let, 

více na www.msvodnicka.cz)

Čt 1. 12., 20.00: Večerní čtvrtky bez dětí (tisk, 

tupování štětcem na textil, decoupage)

Čt 8. 12., 15.00–17.00 a 17.30–19.30: Mikuláš-
ský dětský karneval (pořádá ÚMČ Praha-Újezd)

Pá 9. 12., 16.00: Tiskání na textil s dětmi
St 14. 12., 16.00: Teplota a horečka u dětí (před-

náška MUDr. K. Švojgra)

Pá 16. 12., 10.00: Vánoční dílnička

Společenský sál Vodnická

Ulice Vodnická

Ulice Pod Napětím

Kontejnerové 

stání v ulici Proutěná

FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD

FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD

FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD

FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD
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ŠKOLSTVÍ

Ve školním roce 2010/2011 vyhlásilo sdružení Ornita přírodo-

vědnou soutěž na téma „Veverka známá i neznámá“. Základní 

škola Campanus se do projektu zapojila a stejně jako v před-

chozích ročnících, které byly zaměřeny na monitorování výsky-

tu krkavcovitých ptáků – projekt „Sedmero krkavců“ a projekt 

„Kavka ve městě“, slavila velký úspěch. 

 Již potřetí bylo jejím žákům v celkovém hodnocení uděleno 

1. místo! Žáci prvního stupně tentokrát sledovali výskyt a cho-

vání veverky obecné, dnes již ohroženého druhu, na území hlav-

ního města Prahy a  ve Středočeském kraji. Gratulace a díky 

patří celé vítězné třídě (dnešní 4. B), paní učitelce RNDr. Haně 

Světlíkové, Ph.D., a všem účastníkům individuálních soutěží.

Mgr. Lenka Derková, ředitelka školy

Také letos pořádá Základní škola, Praha 4, Květnového vítěz-

ství 1554 řadu akcí pro předškoláky a rodiče. V letošním škol-

ním roce dá větší prostor rodičům, aby měli možnost poznat 

práci učitelů. K tomu slouží Dny otevřených dveří (ukázky přímé 

práce s dětmi) které probíhají  až do 30. 1. 2012. V tomto ob-

dobí mohou rodiče vstoupit v určený čas přímo do vyučování.

•  1. A  p.  uč. Chalaniová (práce s  interaktivní tabulí – středa 

8.55–9.40 hod.)     

•  1. B  p.  uč. Králíčková (práce s  interaktivní tabulí – středa 

9.55–10.40 hod.) 

•  p. uč. Lukášová (výuka A. j. v 1. třídách – st 12.40–13.25 hod.) 

•  1. A  p. uč. Kleprlíková (Sborový zpěv – čt od 13.40 hod.)

•  1. A, B p. uč. Večeřa, p. uč. Mansour (fotbal – út od 13.45 hod.) 

•  1. A, B p. uč. Králíčková (aerobic – po od 13.45 hod.).

 Ani akce Nebojte se velké školy (tvůrčí dílny) určené pro 

předškoláky a jejich rodiče nejsou letos poprvé. A na co se mů-

žete těšit?

•  14. 12. Pracujeme s počítačem (p. uč. Trčková, p. uč. Masa-

reová)

•  11. 1. 2012 Zpíváme si pro radost (p. uč. Kleprlíková, p. uč. 

Konopiská)  

začátek vždy v 16.00 hodin, doba trvání 45–90 minut. 

Těší se na Vás...
ZŠ Květnového vítězství 

Žáci ZŠ Pošepného náměstí se zúčastňují i netradičních forem 

výuky: když je příhodné počasí, promění se v učebnu i Kunra-

tický les, učí se v knihovnách, muzeích a někdy třeba i na ulici. 

Příkladem byl Chemický jarmark, který pořádali studenti vyso-

kých škol pro své možná budoucí kolegy.

 Všichni si mohli vyzkoušet, co dokáže chemie, ale zároveň 

měli možnost si rozšířit a doplnit poznatky z přírodovědných 

předmětů. Více než 15 vědeckých ústavů, škol a fi rem před-

stavilo ve 35 stanech velice atraktivní formou chemii běžného 

života. Kdo chtěl a měl odvahu, mohl se zapojit do  různých 

pokusů, stát se součástí výzkumu, vyrábět umělecká díla, vy-

zkoušet si práci kriminalisty. Největší zájem měli žáci o stánek 

„Jak zapálit a neuhořet“ a o výrobu obrázků pomocí kyanoty-

pie. Dagmar Havlíčková, ředitelka školy

ZŠ a SŠ waldorfská se původně nazývala 

Svobodná speciální škola J. A. Komenské-

ho a  je školou státní, zřízenou pražským 

magistrátem. Pracuje jako základní škola 

praktická, s desetiletou školní docházkou, 

integrující různé stupně znevýhodnění. 

Na ZŠ praktickou navazuje waldorfská Praktická škola dvou-

letá. Škola v  říjnu oslavila 21. výročí vzniku. Touhu po zrodu 

školy v  sobě nesla dlouhá léta PaedDr.  Jana Vášová. Přála 

si pracovat s  dětmi způsobem, který harmonicky rozvíjí dět-

skou osobnost. Ve  škole je stejně důležitá matematika jako 

malování, teoretické poznatky jsou vyvozovány z praktického 

poznání a prožitku. Podstatnou součástí léčebně pedagogic-

kého procesu je využití uměleckých cvičení a terapií. Zároveň 

se pracuje v úzkém vztahu s antroposofi ckou medicínou, která 

dokáže v organismu posilovat to, co má být posíleno, a potla-

čit to, co je třeba umírnit. K léčebně pedagogickým metodám 

patří eurytmická cvičení, Bothmerova gymnastika, hipoterapie, 

chirofonetika atd. Léčebným efektům je přizpůsobena i barev-

nost prostředí, která vychází ze znalosti léčebných efektů jed-

notlivých barev. Zápis dětí do 1. třídy se koná 25. 1. 2012 
a 1. 2. 2012. V rámci oslav ještě pro veřejnost připravujeme 
vánoční výstavu a slavnost (19. 12.), den otevřených dveří 
(14. 12. a 11. 1.).  Těší se na vás ZŠ a SŠ waldorfská

Zlatý hattrick 
pro ZŠ Campanus

Vstupte přímo do hodiny

Mladí chemici 
ze ZŠ Pošepného 

I barvy mohou léčit

FOTO: ARCHIV FOTO: ARCHIV



Sportovní a volnočasové akce konané v prosinci 2011
2. 12.

 1. futsalová liga – zápas Bohemians 
1905 x Šumperk
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Český svaz futsalu + Bohemians 1905

3. 12.
 Fotbalový turnaj

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, FK Dukla

 Mikulášský turnaj – stolní tenis
Herna stolního tenisu Mikulova 1583 

Sportovní JM, o. p. s.

 13. ročník běhu okolo Hostivařské 
přehrady
Start v 10.30 hod. – parkoviště Výstav-

ní ul., Občanské sdružení KOPEC

 Zápas v házené
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, HC Háje

4. 12.
 Mikulášský dětský den

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, Sportovní Jižní Město, o. p. s

 Extraliga mužů ve  fl orbalu TJ JM 
Chodov x Otrokovice
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, Svaz fl orbalu

 Mistrovská utkání v házené
St. dorost 13.00–15.00 hod.

Muži B 15.00–17.00 hod.

Muži A 17.00–18.30 hod.

Hala TJ JM Chodov 

TJ JM Chodov

7. 12.
 Přátelské turnaje v šachu, scrabble 

a dámě pro všechny věkové kategorie
Farnost u kostela sv. Františka z Assisi 

(klubová místnost), Na Sádce 1296/18, 

Praha 4-Chodov

Šachový klub Jižní Město

Kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 

732 644 691, e-mail: m.benes@volny.cz

Akce se koná každou středu od 16.30 

do 19.00 hod

Další akce konané v  prosinci najde-
te na webu Prahy 11 kultura a sport  
sport  přehled sportovních akcí
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RELAX

•  Rabbit cup 2011 v Základní škole Květnového vítězství 1554

Protože jednou z oblastí, na  kterou se 

u  nás ve  škole zaměřujeme, je sport, 

proběhl u nás v říjnu již pátý ročník sou-

těže v aerobicu jednotlivců. Tato soutěž 

je pořádána ve spolupráci DDM JM a ZŠ 

Květnového vítězství 1554. Je určena 

pro děti mateřských, základních a střed-

ních škol především z Prahy 11. Celkem 

bylo 6 věkových kategorií ve věku 5–20 

let. Hlavní cenou je pro každou věkovou 

skupinu putovní pohár pro školu, kterou 

vítěz reprezentuje. Letos získaly poháry 

tyto školy ve svých kategoriích: 

•  Mateřské školy – MŠ Markušova: 

Tereza Šmídová
•  2. ročníky – ZŠ Květnového vítězství 

1554: Veronika Šemberová
•  4. ročníky – ZŠ Květnového vítězství 

1554: Magdalena Michalová
•  6. ročníky – ZŠ Ke Kateřinkám: Deni-

sa Hájková
•  9. ročníky – ZŠ Květnového vítězství 

1554: Veronika Beránková
•  20 let – SEŠ Vinohradská: Eva Beč-

vářová
Nezbývá než říci, že pátý ročník soutěže 

se vydařil, a s heslem sportu zdar a ae-

robicu zvláště se těšit na ten šestý opět 

za rok.  

Usměvavá neposedná třeťačka. Na prv-

ní pohled sportovní holka, co má na-

šlápnuto, a to doslova. Dáša Hejhalová 

je prostě mistr na  kole. Malá sportov-

kyně to má zřejmě v  genech, už její 

dědeček František Jursa byl úspěšný 

cyklista a  její otec, který působí záro-

veň jako její trenér, jakbysmet. Dáša 

trénuje 3x týdně a při tom zvládá školu 

a spousty dalších zálib. Její specializací 

jsou závody XC horských kol. Také ráda 

čte, hlavně komixy, a  nyní je aktuálně 

její rozečtená knížka: Nové příběhy ča-

rodějky Saxany. Vypočítávat cyklistické 

úspěchy by bylo na  celou stránku, ale 

alespoň ty největší, které vítězně absol-

vovala s  jedenáctkou na dresu… Patří 

jí prvenství v  seriálu závodů Kolo pro 

život, vyhrála jihočesko-bavorský MTB 

pohár a Cyklomaratontour, v Německu 

také Sparkassen Cup.  Pravidelně vítězí 

v  jihoměstském cyklokrosu v  Centrál-

ním parku.

Dášo, vzpomeneš si na své první kolo?
Bylo růžové a krásné, to další už mi po-

stavil taťka přímo na míru, aby bylo leh-

ké, váží pod 8 kg, tak aby co nejvíc vyho-

vovalo závodům, které jezdím.

Jak vlastně dlouho závodíš a  kam se 

s kolem všude dostaneš?
Závodím tři roky. Nejvíc závodů jezdím 

různě v  Čechách, ale také po  okolních 

státech, jako je např. Rakousko, Němec-

ko. 

Trénuješ i teď v zimě, nebo máš trošku 
cykloprázdniny?
Sezona nám končí na konci září a začíná 

v dubnu, tak mám teď přes zimu trochu 

klidnější období, kdy se můžu věnovat 

i ostatním sportům. Mám ráda lyžování 

a plavání. Baví mě vaření, fl étna, tanco-

vání a tak.

 Úspěšná Dáša dostala na  svoje 

sportovní aktivity grant od městské čás-

ti, který, jak jsem se dozvěděla od ma-

minky malé sportovkyně, pomáhá pokrýt 

právě náklady na  dojíždění na  závody 

a startovné. Mně nezbývá, než Dáše po-

přát hodně sportovních úspěchů, a  jeli-

kož je třeťák a Vánoce klepou na dveře, 

také spousty dárků od Ježíška, na které-

ho ještě ráda věří... ☺
Dana Foučková

• První kolo bylo růžové a krásné

FOTO: ARCHIV



• SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či v kance-
láři. Zavolejte, ZDARMA přijedeme, ZDARMA 
poradíme, profesionálně opravíme, poradíme 
Vám s nákupem zařízení, zaškolíme Vás s po-
čítačem, m: 775 677 101, www.improvisio.cz.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na  Vašem 
PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS 
PC přímo u  zákazníka, instalace sítí, WiFi, 
internetu, tiskáren. Doprava zdarma, m: 
604 806 516 (i SMS), www.daro.cz.

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

• PRONÁJEM OZVUČENÍ; vhodné na společ. 
akce, svatby, večírky apod. Mix pult, mikrofon, 
možnost průvodního slova nebo DJ. V. Maláč 
tel.776 795 773 nebo vladimir.malac2007@
volny.cz.

• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME - prodá-
váme: ledničky, porcelán, obrazy, známky, po-
hlednice. Likvidace pozůstalostí. Po-Pá 10-17 
hod. Na universitním statku 1a, P10-Maleši-
ce. Tel.: 724  160  365, 274  779  716, mail: 
sormj@quick.cz.

• BAZAR ZASTAVÁRNA, SERVIS POČÍ-
TAČŮ. Výkup a  prodej mobilů, audia, videa, 
autorádií, drahých kovů, nářadí, sportovních 
potřeb, krátkodobé úvěry oproti zástavě. Tel: 
733 474 017, www.compedo.cz.

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

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 
– malování, lakování, štukování, fasády, za-
měření zdarma, práce i o víkendu. www.ma-
lovani-novotny.cz, e-mail: malovani.novotny@
seznam.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.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do  sběrných 
dvorů – vyklízení – stavební sutě, nábytek, 
elektrospotřebiče atd. Bourání, řezání příček, 

byt. jader (5900 Kč/jádro vč. odvozu). Tel.: 
775 677 928.

• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od  14, 
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.    

• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whi-
rlpool, Ignis a  Tatramat. Opravy provádíme 
v  bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. 
Telefon: 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 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  de-
sek. Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍ-
NĚ nová dvířka na  vaši kuchyň a  vest. skří-
ně, šuplíky pod linku, skříňky na  míru, vý-
měna prac. desky. Vrba – 603  438  707, 
www.vrbakuchyne.cz.

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, 
plovoucí podlahy. Návštěva se vzorky, za-
měření a  cenová kalkulace zdarma. Mob. 
604 623 052 www.blahapodlahy.cz, e-mail: 
blahapodlahy@seznam.cz.

• ÚKLID i  přípravné práce před montáží 
oken a  malováním, zakrytí, odsunutí nábyt-
ku, drobné opravy a následný úklid dle přání 
na 723 277 777.

• 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.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-
nalizace, topení. Výměna zařizovacích a plyno-
vých předmětů. Rekonstrukce bytového jádra. 
Tel. 603 554 550, 271 912 323 – Jan Horyna.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výměny a opra-
vy baterií (záruční a pozáruční servis dodaných 
baterii), WC, připojení praček, myček, mon-
táže a  opravy rozvodů. Tel.: 737  384  001, 
email: fort.mirek@seznam.cz.

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či 
půdu levně. Tel.: 777 227 840.

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4. Tel.: 
602 441 762, 272 765 431.

• VÝMĚNY SPRCHOVÝCH KOUTŮ včet-
ně nutných stavebních úprava a  obkladač-
ských prací. Dodáváme kompletní sortiment 
koupelen RAVAK. Instalatér Roman Gre-
šák, Modletická 1388, tel. 603  225  535, 
www.koupelnicka.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. 777 670 326.    

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz suti. 
Rekonstrukce jader, domků, nebyt. prostor. 
Rozumné ceny. Tel.: 603  538  738, e-mail: 
marti.dvorak@centrum.cz.

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

• DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE za  velmi výhodné 
akční ceny, velký výběr, odborně poradíme, 
vestavbu namontujeme, zdarma odebere-
me staré spotř. Elektro, K  Motelu 68, P4-
-Újezd, 604 155 802, 272 690 661, e-mail: 
elektropetrzilek@seznam.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. 
KVALITA a  ROZUMNÉ CENY. Rakovec 
267  913  922, 18.00-21.00, 608  709  716 
přes den, www.rakovec.cz.

• 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.

• 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, e-mail: skutchan@
seznam.cz. 

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ A  VEDE-
NÍ ÚČETNICTVÍ, mezd, daní, zastupování 
na  úřadech – www.ucetnictvikomplet.cz – 
pí. Malchrová, tel. 603 451 870.

• ÚČETNÍ FIRMA: daň. evidence, účetnictví, 
mzdy, personalistika, daňová přiznání, DPH, 
rekonstrukce účetnictví, zastup. na úřadech. 
Tel. 602 393 018.

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A  PORADENSTVÍ 
pro živnostníky, SVJ i  právnické osoby. 
Daňová přiznání, mzdy, rekonstrukce atp. 
Tel. 723  820  837, 721  761  508, 
www.azuctarna.cz.

• DAŇOVÁ KANCELÁŘ. Účetnictví, mzdy, ne-
mocenské, všechny druhy daní, práce u Vás 
nebo u  nás. Tel. nonstop: 603  461  849, 
272 914 821.

www.praha11.cz12

INZERCE

Služby

 prodáváme za internetové ceny

Po – Pá : 9.00 – 19.00
So : 10.00 – 18.00

info@eshopbaby.cz
Tel.: 733 642 907
       739 298 988

AKCE

KAMENNÝ OBCHOD ZA INTERNETOVÉ CENY

Junior Maxi Plus Graco   
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INZERCE

• 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.

• EXTERNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, mzdy, 

všechny daně, pracujeme v  sw POHODA. 

Daňová poradkyně – 18 let praxe, cena 

dohodou. Kontakt: valitax@email.cz, tel. 

777 284 397.

• Kompletní zpracování účetnictví a daňové 

evidence, mzdová agenda, daně, účetní závěr-

ky, poradenství. Ing. Dita Vacková, www.ucet-

nictvi_dv.websnadno.cz, tel. 724  355  789, 

e-mail: vackova.dita@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  kance-

láří u  metra Háje. Řešení sporů a  pohledá-

vek, smlouvy a  nemovitosti, byt. družstva 

a  SVJ, rozvody a  právo rodinné, občanské, 

obchodní a  pracovní. Tel 603  823  260, 

www.grivalska.cz, email: offi  ce@grivalska.cz.

• VÁNOČNÍ DÁREK. Poukaz na zcela bezbo-

lestné a  trvalé odstranění podkožního tuku 

a celulitidy. Během ošetření se odbourá 25-

30 % tuku, který se již nikdy nevytvoří, lékař-

sky ověřeno. Tel. 603 430 619.

• MASÁŽE – rekondiční, sportovní, relaxační, 

lávovými kameny, shiatsu, refl exní, medové. 

Dojíždím za klientem, tel.: 603 865 336.

• PEDIKÚRA mokrá klasická, lázeňská, ošet-

řeni a masáže, gelové nehty na nohou. Nově 

v  ulici Hněvkovského 1376/10, Praha 4 

ve stávajícím kadeřnictví. Objednávky na pe-

dikúru a kadeřnictví na tel. 728 125 823.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a  středních plemen. Leopoldova 1681, 

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

608 760 762. psikadernictvi.napady.net.

• Čištění koberců a  sedacích souprav. Tel.: 

777 253 283.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a  polštáře z  naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do  24 hod. 

Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 

606 312 174, www.cistirnaperi.cz.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 
výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Již-
ní město, P4 a 10. Certifi kovaný realitní ma-
kléř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, T: 
272 927 497, 607 636 784.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Městě 
o velikosti 3+kk/L až 4+1/L.  Družstevní nebo 
OV. Nejlépe v blízkosti zeleně, s dobrou do-
stupností. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT na  Praze 4, do 
3 mil. nejlépe v  blízkosti Lesoparku nebo 
Milíčovského lesa. Platba v  hotovosti. Tel.: 
777 211 671. 

• KOUPÍM BYT NA JIŽNÍM MĚSTĚ – PLAT-
BA IHNED V HOTOVOSTI, dluhy, exekuce, zá-
stavy nevadí – zařídím. Hledám byt do 3 mil. 
Kč. Volejte na 605 874 392.

• PRODEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY. Staráme 
se o Jižní Město. RIM Realit T: 725 001 188, 
E: rimrealit@rimrealit.cz, W: www.rimrealit.
cz (najdete nás na adrese: Krejnická 2021/1, 
Praha 4 nebo Opatovská 1753/12, Praha 4).

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, po-
zemek 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 apod. 
Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás 
případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 
atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-
pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soud-
ní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost 
neoprávněně obsazenou, s  nežádoucím ná-
jemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 
mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hoto-
vosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 
nebo 603 420 013.

• REALITY JIŽNÍ MĚSTO – potřebujete bez-
pečně PRODAT Váš byt či dům? Zavolejte, 
napište, zdarma poradíme. Neplatíte provizi. 
Právní servis zdarma. www.toponereality.cz, 
info@toponereality.cz , tel.:725 738 437.

• BD V PRŮČELÍ 1655, P – 11 – JM prodá 
družstevní byt 3+k.k. s  balkonem, přízemí, 
cca 63 m2, rekonstruovaný dům. Kontakt V. 
Odcházel, GSM 602 215 428.

• KOUPÍM MENŠÍ BYT (1+KK, 1+1, 2+KK 
apod.) v Praze 4. Lodžie vítána ale není pod-
mínkou. Může být i  družstevní vlastnictví.  
Tel.: 607 686 460.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT NA JIŽNÍM MĚSTĚ, 
platba v hotovosti – cena do 3,2 mil. Kč. Pro-
sím nabídněte. Tel.: 777 119 411.

• KOUPÍM BYT V  PRAZE nebo Středočes-
kém kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově! 
Tel.: 722 509 947.

• NABÍZÍM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM zre-
konstruovaného bytu 2+kk , 4. patro v  loka-
litě Háje, 10 min. metro, částečně zařízený 
nebo nezařízený. Tel.: 606 636 298.

• VYMĚNÍM BYT OV 1+1/L na Hájích, krás-
ný výhled, dům po rek., za 2+kk nebo 2+kk/L 
také na Jižním Městě. Nebo prodám a kou-
pím. Tel. 605 362 987.

 Ostatní
• BYTOVÉ DRUŽSTVO PRONAJME nebytový 
prostor (prodejna) o velikosti 50 m2 v ul. Tatar-
kova, volné ihned. Od 2/2012 pronajme neby-
tový prostor (prodejna) o velikosti 22 m2. Infor-
mace na tel. 725 076 778 (9,00-18,00 hod).

• NABÍZÍM PRONÁJEM prostor vel. 45 m2 se 
samostatným vchodem a  vl. příslušenstvím 
v přízemí rodinné vily. Tel. 724 146 212.

• HLEDÁM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 
menšího nebytového prostoru (do 30 m2) se 
vstupem z ulice, lokalita Háje, Opatov, Cho-
dov. Podmínkou elektřina, voda, topení. Spě-
chá!! Tel. 777 598 058. 

• 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.

• NABÍZÍM PRONÁJEM KADEŘNICKÉHO 
KŘESLA v  příjemném prostředí zavedené-
ho salonu, nástup možný ihned. Kontakt: 
607 560 953, web: www.salonjulie.euweb.cz.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE praktické-
ho lékaře pro dospělé, Květnového vítězství 
123/2a, Praha 4 (BUS 170, 203 stanice Mok-
rá) přijímá k registraci nové pacienty. Smlouvy 
s pojišťovnami uzavřeny. Tel: 272 936 446.

• MALÉ PLASTICKO-CHIRURGICKÉ PRA-
COVIŠTĚ v Praze 4 – Háje, Jižní Město, při-
jme instrumentářku s  atestací, krátký pra-
covní úvazek, bydliště v místě výhodou. Tel. 
602 303 877.

• NABÍZÍM SOUKROMOU VÝUKU ITALSKÉ-
HO JAZYKA. Státní jazyková zkouška, 3letý 
prac. pobyt v Itálii, dlouholeté zkušenosti. 5 
min. od stanice metra Háje, cena 250 Kč/60 
min., tel.724 685 039.

Otevřeno pondělí - pátek 8 - 20 hodin
Franck Provost The Park, budova č. 3, 
V Parku 2308/8, Praha 4, tel.: 272 659 951
www.franckprovost.cz

KADEŘNICKÉ STUDIO V AREÁLU THE PARK - PRAHA 4 CHODOV
Dámské a pánské kadeřnictví 
 kosmetika od 590 Kč  manikúra od 290 Kč 
 pedikúra od 350 Kč  prodlužování vlasů
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Jižní Město kolem nás

Nastal zvláštní čas

Přicházejí nové snímky z minulých časů. 

Došly ale také nedávno pořízené snímky 

z Jírovcova náměstí. Stanislava Špacíro-

vá na prvním z nich poskytla výhodnější 

srovnání s minulostí, než jaké bylo uve-

řejněno v Klíči. Má přístup do odpovída-

jícího poschodí. Vidíme přehledně parko-

viště, parkovací objekt ve Vojtíškově ulici 

a areál V Parku, objekty za dálnicí v Již-

ním Městě I. S. Špacírová nabídla také 

navazující výhledy. 

 Dostaly tentokrát přednost před re-

trospektivními fotografi emi. Nezabírají 

360° ani se nepohybují jako oblíbené 

internetové záběry, třeba z  pražských 

věží. Poskytují ale hezký pohled na Ma-

lenickou ulici i na vzdálený horizont, dále 

výhled na ZŠ Campanus po  revitalizaci, 

za ní na vysokoškolský areál a v pozadí 

na svažující se krajinu mezi Šeberovem 

a Kunraticemi. Poslední snímek zachycu-

je pěkný zážitek západu slunce, oblíbený 

motiv jihoměstských sousedů fotografů. 

Nejde o objednané propagační fotogra-

fi e, řekněte: není na  Jižním Městě hez-

ky?

Jiří Bartoň

FOTO: 4X STANISLAVA ŠPACÍROVÁ

K Jižnímu Městu I.

Přes ZŠ Campanus. Zářící západ.

Malenická ulice.

Veřejná prostranství pokrylo opadané 

listí, často ztemnělá obloha začíná při-

dávat vodu v tekuté i zmrazené podobě. 

Do  jara se kolem nás bude střídavě ob-

jevovat vše, co ze sněhu udělá nestálé 

klima. Doba kolem zimního slunovratu, 

kdy i na slunném Jižním Městě koukáme 

občas do mlhy. Jak se s ní vypořádáme? 

Vzpomínám až s trochou závisti na paní 

Jindřišku Kubáčovou. Spisovatelka, býva-

lá členka rady naší městské části, naplni-

la svůj život prací s přesvědčením. Vedle 

svého zaměstnání byla spolupracovnicí 

a  skutečně tvůrčí oporou manžela, teo-

loga. Bývalo zajímavé naslouchat jí, jak 

kdysi hledala životní orientaci Také její 

literární dílo, publikace a  množství člán-

ků je křesťansky zaměřeno, působila 

i  v  radách Církve československé husit-

ské. Od února 1990 byla účastnicí a pří-

mým podílníkem na proměnách v Jižním 

Městě. To vše může působit jen jako 

ofi ciózní životopis. Je zapotřebí přidat 

si k tomu její upřímnost a houževnatost. 

Ve vzpomínkách uved-

la, že s  manželem ne-

měli žádné politické ambice a  zdráhala 

se účasti v komunální nebo jiné politice. 

Nechala se ale přesvědčit, chápala to 

jako nutnost a  byla pak důsledná. Poci-

ty? Zapsala si: „Průměrně jednou týdně 

dostanu od  někoho vynadáno. Každý 

večer mi někdo telefonuje. Dostala jsem 

dva sprosté anonymní dopisy.“ A  jindy: 

„Schůze trvají dlouho do noci a práce je 

vyčerpávající. Euforie se střídá s depresí.“ 

Působila dvě volební období, cenila si, že 

oddala mnoho párů. 

 Zdraví J. Kubáčovou nešetřilo. Už 

v přání přítelkyni Elišce Skopové do nové-

ho tisíciletí žertovala, že do něj vstoupí 

asi po  čtyřech a s  tichým kňučením, ne-

bude to však následkem alkoholu, ale 

neustále nějak marodí. Hned však našla 

svou notu: „Drahé prášky mi zničily dočis-

ta žaludek, takže možná konečně i zhub-

nu. Jinak ale neklesám na mysli.“ Obtížím 

se nepoddávala. Věnovala se tvůrčí práci. 

Psala, publikovala, psala. Vloni už jí ale 

zdraví vypovídalo příliš. Uvědomovala si 

to, v pracovním úsilí však neochabovala. 

Pouze si posteskla, že bývala k  lidem 

hodně otevřená, což nemusel každý při-

jmout, a tak ji asi nikdo nedoprovodí při 

posledním rozloučení. Když pak ten oka-

mžik v březnu 2011 nastal, v karlínském 

sboru Církve československé husitské 

bylo plno do posledního místa…

 Ať směřujeme za  čímkoliv, přejme 

si v  téhle přechodně zamlžené době 

do příštích jar a  let také tolik vnitřní síly, 

tvořivosti a víry v lidi.

 Letos v říjnu naše městská část udě-

lila paní Jindřišce Kubáčové in memoriam 

Cenu Prahy 11.  Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

U Jindřišky Kubáčové 

v r. 2002 
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Jižní Město se stává rájem lezců

ním, a připouštím, že většině, líbí. Nesná-

šel jsem nakupovací a uklízecí zběsilost, 

která Vánocům s železnou pravidelností 

předcházela a  každý rok začínala dříve. 

Přišla mi neúměrná několika málo hodi-

nám Štědrého dne, přesněji večera. Žil 

jsem v přesvědčení, že mě tyhle „vánoční 

pocity“ už nikdy neopustí.

 Opustily a dnes se na Vánoce zase tě-

ším. Až se divím jak moc a že vůbec. Zno-

vu jsem nalezl důvod k těšení. Je jím moje 

vnučka, které v září byly dva roky, a tohle 

budou její první Vánoce, 

které si užije. A já s ní. Prv-

ní Vánoce, které děti vnímají, 

bývají nejkrásnější. Těším se na  její veli-

ké, rozzářené a udivené oči a na radost 

ze všech dárků, protože ona je ve věku, 

kdy se umí radovat i  z  těch „měkkých“. 

Umí se radovat nepředstíraně a čistě tak, 

jak to umí jen děti, což jsme my dospělí, 

a nevím proč, už dávno zapomněli.

 Přeji všem klidné, šťastné a radostné 

Vánoce. Jan Meixner

Slovo 

zástupce 

starosty

UŽ ZAS MÁM RÁD VÁNOCE 

Dlouho jsem neměl rád Vánoce. Vlast-

ně od  té doby, kdy naše děti vyrostly. 

Spousta lidí, včetně mé ženy, to nechápa-

la a já zas nechápal, co se na nich ostat-

Jak to vypadá se školným v mateřských školách

Přinášíme Vám informace, které pro vás 

budou důležité. 

 Výše „školného“ v mateřské škole je 

taxativně vymezena § 123 „školského” 

zákona č. 561/2004, v  platném znění, 

a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o před-

školním školství, v platném znění, cituji:

 Měsíční výše úplaty nesmí přesáh-

nout 50 % skutečných průměrných mě-

síčních neinvestičních nákladů právnické 

osoby vykonávající činnost mateřské 

školy, které připadají na předškolní vzdě-

lávání dítěte v mateřské škole, popřípa-

dě dítěte v  příslušném druhu provozu 

mateřské školy v uplynulém kalendářním 

roce. Určují-li se náklady podle předchozí 

věty zvlášť podle druhů provozu mateř-

ské školy, musí jejich vzájemný poměr 

odpovídat počtu dětí v jednotlivých dru-

zích provozu a skutečné průměrné denní 

délce jednotlivých druhů provozu v uply-

nulém kalendářním roce. 

 Do  nákladů se podle věty první 

a druhé nezapočítají platy, náhrady pla-

tů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny 

za pracovní pohotovost, odměny za prá-

ci vykonávanou na základě dohod o pra-

cích konaných mimo pracovní poměr 

a  odstupné, úhrada pojistného na  soci-

ální zabezpečení a  příspěvku na  státní 

politiku zaměstnanosti a  úhrada pojist-

ného na  všeobecné zdravotní pojištění, 

příděly do  fondu kulturních a sociálních 

potřeb a ostatní platby vyplývající z pra-

covněprávních vztahů, nezbytné zvýšení 

nákladů spojených s  výukou dětí zdra-

votně postižených, náklady na  učební 

pomůcky, na  další vzdělávání pedago-

gických pracovníků a  na  činnosti, které 

přímo souvisejí s  rozvojem škol a  kva-

litou vzdělávání, na  jejichž úhradu byly 

použity fi nanční prostředky poskytnuté 

ze státního rozpočtu.

 Podle uvedené legislativy je stano-

vení „školného” v  kompetenci ředitelky 

mateřské školy, a  to i  pro všechna její 

detašovaná pracoviště. Mateřská škola 

je jediná právnická osoba, registrována 

pod jedním identifi kačním číslem (IČ) 

jako jediná účetní jednotka. 

 Z toho vyplývá, že dle zákona o účet-

nictví jsou účetní data zpracovávána 

za celou organizaci jako jeden celek, tedy 

i za všechna detašovaná pracoviště MŠ. 

Částka je výsledkem výpočtu 50 % ne-

investičních nákladů na dítě za uplynulý 

kalendářní rok, proto se u  jednotlivých 

škol liší. 

 Výše částky je kontrolována ekono-

mem úřadu městské části s účetnictvím 

školy, které nelze oddělovat. Městská 

část výši „školného” bohužel nemůže 

ovlivňovat, může pouze konstatovat, že 

ředitelky mateřských škol při stanovení 

výše „školného“ postupují správně.

Ivana Malínská, 
odbor školství a kultury MČ Praha 11

VÁŽENÍ RODIČE, S PŘÍCHODEM NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ZAZNAME-

NAL ODBOR ŠKOLSTVÍ A  KULTURY ZVÝŠENÝ POČET DOTAZŮ K  ROZ-

DÍLNÉ VÝŠI ÚPLATY ZA  PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TZV. „ŠKOLNÉHO“ 

V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH, A TO I V SOUVISLOSTI SE VZNIKEM DETAŠO-

VANÝCH PRACOVIŠŤ NĚKTERÝCH MŠ.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ



Starosta Prahy 11 Mgr. Dalibor Mlejnský Vás zve na:

Kdy: 22. prosince 2011 od 13 do 18 hod.
Kde: pochozí zóna před Komunitním 
 centrem Matky Terezy (metro Háje)

Moderátorem programu bude Miloš Skácel, bavit vás po celé 
odpoledne bude i zpěvák a moderátor Vlastimil Korec. Čekají na vás 
soutěže o plyšové hračky, barevný televizor a spousta sladkostí. 
Program:

• Vánoční přání MČ Praha 11
• Hudební a divadelní vystoupení dětí
• Vánoční výlov kaprů
 300 vylosovaných dětí si bude moci osobně vylovit svého vánočního kapra, 
 pro dalších 200 dětí je připraven vánoční dáreček.

•  Sváteční slovo faráře Mariusze Kuźniara
•  Živý betlém
•  Závěrečný ohňostroj

Starosta Prahy 11 Mgr. Dalibor Mlejnský V

Kdy: 2222.. pprroossiinnccee 22001111 oodd 1133 ddoo 1188 hhooddd..
Kd hh í óó ř dd K ii í
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Přijďte si užít pestrý jihoměstský advent

Vystřihni...podlep...podepiš...a hurá pro živou...rybu

Vánoční trhy
5.–22. prosince

každý den od 10–19hodin
Nechte se unést slavnostní vánoční atmosférou a užijte si pohodu spojenou s ochutnávkou svařeného vína, 

horkou medovinou i svařeného punče a přitom si nakupte tradiční vánoční zboží včetně jmelí, adventních věnců, 

svíček i různých dalších vánočních dekorací.

Rozsvícení vánočního stromu
5. prosince v 17 hodin

Tradiční vánoční strom se rozsvítí v pět hodin, na děti budou čekat 

malé dárečky a nebude chybět Mikuláš, Čert a Anděl.

Zvonohra
19. prosince od 17 hodin

Oblíbené vystoupení zvonkohry bude trvat přibližně 1 hodinu a provede vás Radek Rejšek. 

Návštěvníci se mohou těšit na horký vánoční čaj a na živý betlém.

Velká vánoční akce pro všechny
 pro děti navíc spojená s výlovem kaprů

22. prosince od 13 do 18 hodin
Pro návštěvníky bude připravený zahřívaný stánek nazvaný „kavárna“, kde se bude možné na chvíli zahřát a vypít si kávu. 

Nebude chybět keramický a živý betlém.  Rozdávat se bude vánoční cukroví ozdobené jedenáctkou. 

Na příchozí budou čekat tři tisícovky vánočních perníčků a punč.

Speciálně pro jihoměstské děti se přiveze celkem 300 kaprů z Třeboně. Takže kluci a holky, neváhejte, 
vystřihněte a podlepte si kapříka na téhle stránce a přijďte si ho vyměnit za živého. Nezapomeňte ho na zadní straně 

podepsat. Každou hodinu se bude losovat 50 výherců, kteří si odnesou domu živého kapříka. 
Pro děti, na které se nedostanou kapři, budou připraveny zabalené čokoládové fi gurky s vánočním motivem.
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Otevřeno  po–pá 7.30 –18.30
Poliklinika Opatovská, Opatovská 1763/11, Praha 4

lékárnA
poliklinika opatovská

✓ 1. – 4. 12. KOSMETIKA
✓ 5. – 11. 12.  KLOUBY
✓ 12. – 18. 12. GERIAVIT, WOBENZYM
✓ 19. – 23. 12.  VÁNOČNÍ BALÍČKY

U nás o svou slevu nepřijdete!
Snížili jsme pro Vás doplatky!

-10 %Každý týden sleva 10 %
na vybraný sortiment!

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ  
VAŠEHO ZDRAVÍ V CENTRU PREVENCE

Civilizační choroby je skupina onemocnění, které jsou spojeny s životním  
stylem především moderní doby a větších měst. Hlavními příčinami vzniku 
těchto onemocnění jsou průmyslová výroba, příjem kaloricky bohatých potra-
vin zejména tučných a slaných a přeslazených jídel, dále pak úbytek fyzického 
pohybu, konzumace alkoholu, cigaret a zvýšený stres.

Onemocnění, která patří do této skupiny a jsou příčinou úmrtí více než 50 ti-
síc osob v ČR jsou například: rakovina, cévní mozková příhoda, hypertenze,  
diabetes mellitus, infarkt myokardu, cévní onemocnění-ateroskleróza, obezita 
a další.

Civilizační chorobám lze předcházet a to především úpravou stravovacích ná-
vyků a změnou životního stylu. Nejdůležitější je však prevence.

V současné době se ukazuje, že se tato onemocnění vyskytují již od 30 roku 
života, a proto je důležité začít s preventivním opatřením včas.

Preventivní vyšetření, které se soustředí především na včasný záchyt prvních 
příznaků onemocnění a následným doporučením změny nevhodného životního 
stylu, může velmi výrazně ovlivnit kvalitu vašeho budoucího života, ale i života 
vašich dětí.

Komplexní preventivní program je celkové vyšetření, které vám umožní získat 
velmi podrobné informace o vašem zdravotním stavu. Výhodou tohoto vyšetře-
ní je návštěva několika lékařů – preventivních specialistů v jednom dni (jedné 
návštěvě, prohlídce).

Vyšetřovací metody jsou zaměřeny především na včasný záchyt kardiovasku-
lárních onemocnění, nemocí pohybového aparátu, psychologických poruch  
a nevhodných stravovacích návyků.

Nedílnou součástí komplexního programu je také laboratorní analýza vzorků 
krve a moče. V případě, že máte zájem o své zdraví či zdraví své rodiny stačí se 
jen objednat a nechat naše specialisty pracovat. 

Bližší informace na www.centrumprevence.cz .

Tento projekt vznikl za finančního přispění MMR.

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
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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   9:23:50

www.propostudio.cz 
Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4, tel./fax: 272 913 518, 

GSM: 602 224 745, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 900–1400

PROPO podlahové studio – Josef NYKL
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu 
těchto materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, vinylové 
podlahy, PVC, koberce, linoleum, vlysy (i renovace), čistící zóny

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.: 731 208 823, 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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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
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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

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  
telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
60 MĚSÍCŮ

sleva 5 % na provedené práce  
a keramické obklady od firmy RAKO.

HLEDÁME  BYTY

Pro naše klienty urgentně hledáme byty.
Garantujeme nejvyšší možnou cenu! (neplatíte žádnou provizi!)

Rychlé jednání, pozdější vystěhování nevadí!
Právní služby ZDARMA

Kontaktujte nás, prosím, na tel.:  603 872 485 a 739 406 126
Mgr. Bohuslav Papírník a Rudolf Bálek

BLANÍK REALITY s.r.o. , Blanická 16, 120 00, Praha 2 – Vinohrady

www.blanikreality.cz

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hod .     NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Na procházce v Praze u Křečka je vždy blaze.

Prodejen má všude dosti, večer zbudou jenom kosti.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny PROSINEC
Královský játrový salám 99,90 69,90 Kč
Papriková klobása 109,90 89,90 Kč
Kladenská pečeně 134,90 99,90 Kč
Jánošík klobása 149,90 129,90 Kč

Vepřová krkovice s k. 104,90 79,90 Kč
Hovězí zadní z plece 174,90 159,90 Kč
Kuřecí křídla 39,90 29,90 Kč

SUPER AKČNÍ CENA 
Vepřová krkovice s k. 79,90 Kč
Kladenská pečeně 99,90 Kč



www.praha11.czI

Kulturní přehled

KC Zahrada
 Malenická 1784, Praha 4

 tel./fax:  271 910 246, 

271 914 689

 mobil: 775 242 314

 zahrada@kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz/wap

Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. 

Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. 

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov 

a kolejí JM.

Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových 

kurzů, workshopy streetartových disciplín.

PROGRAM PROSINEC 2011
2. 12., 20.00: B-NHL (revival). Cover Olympiku, 

Katapultu, Jiřího Schelingera, Creedance Clearwater 

Revivalu a dalších. Vstupné 100 Kč

3. 12., 15.00: Bál čertů a andílků. Veselý bál pro 

všechny děti i jejich rodiče. Vstupné 80 Kč děti, 

dospělý doprovod zdarma

6. 12., 17.30: Drum Circle – Skupinové bubno-
vání.  Pro muzikanty. Od 17.30 rodiče s dětmi, 

od 18.30 další zájemci. Vstupné 100/50 Kč, 

rodinné 200 Kč

5. 12., 18.00: Mikulášský průvod. Čerti a andělé, 

přidejte se k Mikulášskému průvodu! Vycházet bu-

deme v 18.00 od Komunitního centra Matky Terezy 

na Hájích. Vstup volný

7. 12., 10.00: Andělíček Toníček. Buchty a loutky. 

Když se Andělíček ztratí, poradí tři králové a zářící 

kometa ukáže cestu z nesnází. Vstupné 50 Kč

7. 12., 20.00: Fleret. Vánoční koncert dvorní 

kapely Valašského království. Vstupné 280/250 Kč, 

1. řada 300 Kč

8. 12., 19.00: Poprvé vdaná. V hlavní roli exceluje 

Taťjana Medvecká. Vstupné 230/190 Kč, 1. řada 

250 Kč 

10. 12., 15.00: Pohádky z vánoční kapsy. Vánoční 

pohádky, koledy, zdobení stromečku a pohádkové 

překvapení. Vstupné 50 Kč

10. 12., 20.00: Fast Food Orchestra. Tradiční 

mikulášská skaparáda po roce opět v KC Zahrada. 

Vstupné 150/130 Kč

17. 12., 15.00: Uloupená vánoční hvězda. Divadlo 

Kulich. Dobrodružná výprava přes všechna roční 

období. Vstupné 50 Kč

19. 12., 14.30: Klub aktivního stáří: Pepa Fousek. 
Vstupné 50 Kč

19. 12., 20.00: Vladimír Mišík & Etc...  Legendární 

osobnost a koncert plný silných písní! Vstupné 

250/200 Kč, 1. řada 290 Kč 

21. 12., 10.00 a 14.30: Anička a beránek. Vstup-

né 50 Kč

22. 12., 20.00: Vánoce s C&K Vocalem. Významná 

vokální skupina zahraje koledy i další vánoční 

skladby včetně Rybovy mše. Vstupné 150/90 Kč, 

1. řada 170 Kč

PŘIPRAVUJEME:
26. 1., 19.00: No comment! – Nádherné loutkové 

představení pro dospělé

31. 1., 20.00: Jablkoň. Již tradiční první koncert 

v novém roce 2012

1. 2., 20.00: Prague Conspiracy… s novou zpě-

vačkou Anitou Galisovou roztančí Zahradu!

Chodovská tvrz
 Ledvinova 9, 149 00 Praha 11

 tel./fax: 267 914 831

 úterý–neděle 13.00–19.00 hod.

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

 www.chodovskatvrz.cz

Spojení: 7 minut pěšky od metra Chodov

Metro Chodov, bus 125,135,170, 203, 213, 293 – 

zast. Chodovská tvrz 

PROGRAM PROSINEC 2011
Galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
Koncerty, nekuřácká restaurace

1. 12., 17.00 Lidé v místech. Interaktivní přednáš-
ka o současném umění. Vstup zdarma

3. 12., 15.00 Sobotní výtvarná dílna. Pro prarodi-

če, jejich děti a jejich děti. Rodinné vstupné 100 Kč

3. 12., 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy 
Holky s účastí L.Typlta. Vstupné 30 Kč

4. 12., 15.00 Sněhurka. Loutková pohádka pro 

děti od tří let. Vstupné 50 Kč

5. 12., 18.00 Mikulášský průvod. Čerti a andělé, 

přidejte se k Mikulášskému průvodu! Vycházet 

budeme v 18.00 od Komunitního centra Matky 

Terezy na Hájích. Můžeme Vám slíbit, že budete 

překvapeni, kde všude lze na sídlišti vidět svatého 

Mikuláše! Vstup volný

10. 12., 18.00 Vernisáž výstavy Milana Mikuláští-
ka a Michala Panocha. Vstup zdarma

11. 12., 15.00 Uloupená Vánoční hvězda. Pohád-

ka. Vstupné 50 Kč

13. 12., 18.00 Koncert pro světlušku - vzpomínka 
na K. Hašlera. Vstupné 120/90 Kč

14. 12., 19.00 Housle na Tvrzi - Jana Vonášková 
Nováková. Špičková mladá interpretka společně 

s Petrem Novákem zahraje na Chodovské tvrzi Mo-

zartovy, Dovřákovy či Brahmsovy skladby. Vstupné 

190/150 Kč

15. 12., 17.00 Lidé v místech. Historie Jižního 
Města naruby. Přednáška kronikáře Jiřího Bartoně. 

Vstup zdarma

16. 12., 19.00 Musica Dolce Vita. Koncert.

17. 12., 15.00 Sobotní výtvarná dílna. Pro 

prarodiče, jejich děti a jejich děti. Rodinné vstupné 

100 Kč

18. 12., 15.00 Betlém - divadlo ŠUS. Vánoční 

pohádka z Podkrkonoší. Vstupné 50 Kč

19. 12., 17.30 Jaroslav Svěcený - Vánoční koncert 
I. Oblíbený houslista Jaroslav Svěcený spolu se 

svou dcerou Julií zahraje klasické skladby ve vánoč-

ním duchu. Vstupné 250/190/50 Kč

19. 12., 19.00 Jaroslav Svěcený - Vánoční koncert 
II. Vstupné 250/190/50 Kč

20. 12., 19.00 Šansony na Tvrzi. Již 42. sezóna 

šansonových setkání. Česká tvorba a francouzská 

tvorba v českém překladu. Vstupné 130/90 Kč

Mateřské centrum 
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

Z PROGRAMU V PROSINCI 2011: 
2. 12., od 9.30 a od 15.00. Mikulášská besídka 
pro nejmenší. Na programu bude malá výtvarná 

dílnička pro děti s pomocí maminek, příprava bás-

niček a říkanek pro Mikuláše a doprovod, nadílka 

pro nejmenší, káva a něco sladkého k ní. Děti vstup 

60 Kč, dospělý doprovod 40 Kč. Vstupenky je mož-

né zakoupit v MC Domeček v době jeho provozu 

od pondělí 14. 11. 2011.

5. 12., 16.00–17.30: Ženy v kruhu – setkávání žen 

nad tématy, která jsou nám blízká, kterými žijeme 

a které nás zajímají.

TÉMA NA PROSINEC: Porod jak jej známe

Volně přístupná herna: 15.30–17.30.

9.12., v 14.30: Putování s koledami. Předvá-

noční procházka Milíčovským lesem. Vybereme 

stromek, který ozdobíme pro zvířátka, zazpíváme 

si koledy, pro děti bude nachystaná malá soutěž. 

Sraz ve 14.30 na autobusové zastávce Horčičkova 

(směr Petrovice), s sebou připravené jídlo pro zví-

řátka. Délka trasy cca 2,5 km. Přihlášky do pátku 2. 

12. v MC Domeček nebo na e-mail: mcdomecek@

seznam.cz.

10. 12., 9.30–16.00:  Vánoční jarmark pod stře-
chou – krásné dárky všeho druhu, ale zcela určitě 

domácí výroby – šperky, košíky, dětské oblečení, 

šité hračky, capáčky, svíčky, svícny, obaly na knihy 

a mnoho dalšího. K tomu něco malého na zub.

Odpoledne bude připravena pro děti vánoční dílnič-

ka, ve které si vyrobí malou drobnost, zatímco Vy 

budete vybírat ☺.

13. 12., v 10.00: ZAJÍČEK ZLOBÍLEK, HLUCHÝ 
DRAK, NATAHOVACÍ MAŘENKA A JINÉ PŘÍBĚHY 

– malý výtvarný workshop a autorské čtení pohá-

dek z knížky spisovatelky Terezy Brehmové.

Vánoční prázdniny: 22. 12. 2011 – 1. 1. 2012

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Po, 9.00–12.00: Otevřená herna        
Po, od 10.00: Zpívánky (hravé zpívání od peřinky 

do školky)

Út, 9.00–12.00: Otevřená herna
Út, od 9.30: Maminky s háčkem (aktuální datum 

na www stránkách)

Út, 15.30–17.30: Otevřená herna 
Út, 15.45–16.15: Angličtina pro děti 4–6 let
Út, 16.30–17.30: Angličtina pro děti 7–9 let 
(mírně pokročilí)

Út, 17.30–18.30: Angličtina pro dospělé – střed-

ně pokročilí

St, 9.00–12.00: Otevřená herna
St, od 10.00: Zábavné cvičení rodičů a dětí od 18 
měsíců
St, 17.30–19.30: Poradna přirozeného plánování 
rodičovství (nutno objednat na tel.: 777 200 431 

nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz).

Čt, 9.00–12.00: Herna pro děti od 0 do 18 měsíců
Čt, od 10.00: Cvičeníčko pro nejmenší
Čt, 14:00–17.00: Hudební kurzy Yamaha
Pá, 9.00–12.00: Otevřená herna
Pá, od 10.00: Šikulové (tvořivá dílnička pro děti 

a rodiče)

Více na www.mc-domecek.cz

Sbor ČCE Jižní Město 
Donovalská 2331/53

e-mail: jizni-mesto@evangnet.cz

web: jizni-mesto.evangnet.cz

tel.: 272 659 259; 739 244 681 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V PROSINCI 2011: 
Neděle 9.30: Bohoslužby 
Úterý 19.00: Setkání nad Biblí 
Mateřské centrum Pramínek: úterý a čtvrtek 
9.00-12.00  
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Z PROGRAMU V PROSINCI 2011: 
Úterý 13.12.,19.00 Adventní koncert Pražské 
organizace vozíčkářů
Sobota 24.12., 16.00 Štědrovečerní bohoslužby

Více na: www.jizni-mesto.evangnet.cz;
www.mcpraminek.estranky.cz

Jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež od 13 

do 19 let

Malenická 1784, 148 00 Praha 11

Otevírací doba: út, st, čt 14.00 – 20.00 

Z PROGRAMU V PROSINCI 2011:   
Téma měsíce: Vandalismus
1. 12., 17.00: Filmový klub: PROČ? 
7. 12., 17.00: Vánoční dílny – výroba dárků I. 
14. 12., 17.00: Vánoční dílny – cukroví bez trouby 
16. 12., 18.00: Vánoční koncert 
21. 12., 17.00: Vánoční dílny – výroba dárků II.
Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME: 
Konec starého, začátek nového, Zařiďme si svůj 

klub, Filmový klub 

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272912124

Mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 

Z PROGRAMU NA PROSINEC 2011:
Nově u nás najdete FIT programy, které budou za-

měřeny na prevenci vadného držení těla a podporu 

správného vzpřimování, které obohatí naše kurzy 

o péči o zdraví vašich dětí.

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do 2 

let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

FIT program, průprava pro kluky a holčičky od 3 
let, po a st odpol.

FIT cvičení pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00, 

15.00 a čt 11.00.

PILATES – cvičení pro krásu těla i ducha, po a st 

19.00.

Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.

Tanečně pohybové studio pro holčičky 3–7 let, 
úterý 16.00 a 17.00.

Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, 

st.

Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt 

16.00.

Pískání na fl étnu pro děti od 3 let, po od 16.00–

18 hod. 

Program hravé montessori učení – přirozené a hra-

vé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím prvků 

a pomůcek montessori pedagogiky pro děti od 18 

měs. do 3 let, pátek 10.00.

FIT cvičení na míčích pro dospělé – zdravotní 

cvičení podporující protažení a posílení nejvíce 

zatěžovaných svalových skupin, prevence bolestí 

zad a relaxace pro dobrou psychickou pohodu, 

úterý 18.45.

Cvičení pro těhotné – nabízí cvičení na míčích, 

posilovaní a protahovací cvičení, relaxaci a dechová 

cvičení pro nastávající maminky, které hledají mož-

nost pohybu i v těhotenství, úterý 17.45.

NOVINKY
ARTÍK – pohybově-výtvarná dílna pro děti od 2 

let, kombinace pohybových prožitků, které čerpají 

témata ve světě kolem nás a práce ve výtvarném 

ateliéru, kde děti své zážitky a prožitky ztvárňují 

výtvarně, domů si pak odnášejí nezapomenutelná 

dílka, středa od 11.00.

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Komunitní centrum 
Matky Terezy
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje

kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

PROGRAM V PROSINCI 2011:
5. 12., 16.30 Mikulášská pro děti.
4. 12., 16.00 Adventní koncert – Duchovní písně 

a adventní zpěvy českých i evropských národů 

a varhanní tvorba. Účinkují: Lydie Havláková a její 

přátelé. Dobrovolné vstupné.            

Koncertní provedení Rybovy České mše vánoční, 
Komunitní centrum Matky Terezy 8. 1., 18.00 
v podání Proseckého sboru od sv. Václava, sboru 
Cantus Amiti Strašnice a sboru od sv. Norberta 
ze Střešovic. Sbory doprovodí spojený orchestr 
uvedených chrámů a Komunitního centra Matky 
Terezy

Počítačový klub 
pro zdravotně postižené
U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice

Dopravní spojení: speciální bus pro vozíčkáře č. 1

s přestupy na metro B a C

bus č. 177 z metra C|Chodov i Opatov

Další informace najdete na

tel./fax: 271 913 590

e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

PC kurzy
Přijímáme přihlášky na počítačové kurzy na období  

leden–březen 2012

Kurzy jsou vedeny individuální formou a jsou určeny 

pro zdravotně postižené, seniory, ženy na mateř-

ské a děti

Počítačová pracovna
Internet pro veřejnost, kopírování, skenování, 

vypalování

Kurzy anglického jazyka
vždy ve středu

od 15.00 mírně pokročilí

od 16.30  pokročilí

Můžete se ještě přihlásit

Výstava
V prostorách Klubu budou od prosince 2011 

do konce ledna 2012 své kresby, keramiku, textilní 

a košíkářské práce vystavovat mentálně postižení 

klienti z Domova Sv. rodiny v Praze 6

www.zelenyptak.cz

Vánoční bohoslužby 
v kostele sv. Františka 
z Assisi Praha-Chodov
(Na Sádce 18)

24. 12. 2011, 17. 00 hod. – mše sv., 
24. 12. 2011, 22.00 hod. – „mše sv. „Půlnoční“
25. 12. 2011, 8. 00 hod. – mše sv., 14.00–17.00 

hod. – možnost návštěvy kostela

26. 12. 2011, 8. 00 hod. – mše sv., 14.00–17.00 

hod. – možnost návštěvy kostela

V Ý S T A V A  N A   R A D N I C I

Vánoce očima dětí 
Výstava obrázků dětí 

z MŠ V Benátkách  

5. 12. 2011– 2. 1. 2012     

po, st: 8.00–17.30 • út, čt: 

8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice ÚMČ Praha 11, 

Ocelíkova 672, Praha 4.

Tel.: 267 902 323.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

VENDULA CÍSAŘOVSKÁ  
Sny a přízraky  

Malé prostory malířčiných obrázků 
jsou zabydleny mnoha rozličnými 

bytostmi a divákova fantazie v nich 
může vždy nalézt utajený příběh. 

Od 29. 11. do 30. 12. 2011 
Knihovna Opatov – artotéka, 

Opatovská 1754, Praha 11

Otevřeno: po–út 9–19 , st–čt 12–19

pá 9–15 hod., tel.: 272 918 759

Vánoční bohoslužby 
v Komunitním centru 
Matky Terezy Praha-Háje 
(U Modré školy 1)

24. 12. 2011, 16. 00 hod. – mše sv. pro rodiny 

s dětmi 

24. 12. 2011, 24.00 hod. – mše sv. „Půlnoční“  

25. 12. 2011, 9. 30 hod. – mše sv., 

25. 12. 2011, 11.00 hod. – mše sv., 14.00–17.00 

hod. – možnost návštěvy kostela

26. 12. 2011, 9.30 hod. – mše sv., 14.00–17.00 

hod. – možnost návštěvy kostela

Vánoční mše 
Jana Jakuba Ryby

Vážení občané,

kulturní komise RMČ si Vás dovoluje pozvat 

na Vánoční mši J. J. Ryby, která se uskuteční 

20. prosince 2011 v 19.00 hod. v Petrovicích 

v sále Domu občanské vybavenosti, Edisonova 

429.



www.praha11.cz22 www.praha11.cz22

ROZHOVOR

V  dnešní době hraje čas podstatnou, 
možná nejdůležitější roli. Často máme 
den rozpočítaný skoro na minuty, a tak 
je příjemné zjistit, že některé změny 
nám čas prostě výrazně zkrátí. Na  za-
čátku roku se totiž do Polikliniky Opa-
tovská přestěhuje společnost MEDICO, 
s. r. o., – Poliklinika ambulantních spe-
cialistů. Zjednodušeně řečeno – kom-

pletní škála lékařských služeb pod jed-
nou střechou. 

 Pro čtenáře Klíče jsem vyzpovídala 

sympatickou ředitelku společnosti ME-

DICO primářku MUDr. Jitku Vydrovou.

Paní doktorko, jak dlouho působíte se 
společností MEDICO na Jižním Městě?
Bezmála 20 let a poskytujeme zdravotní 

péči v  oborech interní medicína, kardio-

logie, ultrazvuk, neurologie, rehabilita-

ce, ortopedie, ušní nosní krční a  foniat-

rie, alergologie a  imunologie, onkologie 

a dermatologie. 

Co bylo myšlenkou založení lékařské 
společnosti MEDICO?
Tenkrát v roce 1992 nám šlo o to vytvo-

řit pro klienty (pacienty) lékařské záze-

mí v rodinné atmosféře, to tady prostě 

chybělo. Perfektní servis s  návazností 

lékařských služeb, to vše pod jednou 

střechou. Zakládáme si na  špičkovém 

lékařském vybavení a  individuálním pří-

stupu a  samozřejmě na  nejmodernější 

diagnostické technice.

Pro hodně zaměstnaných lidí je důleži-
tá ordinační doba.
Určitě souhlasím. Právě proto jsou dů-

ležitou součástí komfortu našich služeb 

ordinační hodiny od 7 do 19 hodin, tak 

abychom vyšli vstříc zaměstnaným kli-

entům.

Co si slibujete od přestěhování z vaše-
ho působiště v  zažitém „zeleném dom-
ku“ blízko ulice v Průčelí právě do Poli-
kliniky Opatovská?
Věříme, že pacienti ocení stálou sna-

hu o  zlepšování zdravotnických služeb 

v  poliklinice a  najdou v  nových prosto-

rách moderní a  příjemné prostředí pro 

řešení svých zdravotních potíží a  také 

nadstandardní péči.

Díky za rozhovor a ať se Vám v nových 

prostorách daří. 

Dana Foučková

Co možná nevíte o poliklinice Opatovská
Městská část Praha 11 ve spolupráci se společností Medifi n a.s. spravuje a kompletně rekonstruuje budovu Polikliniky Opatov-

ská. V této chvíli byla dokončena rekonstrukce atria. Pacienti zde naleznou jak širokou škálu lékařských služeb, tak přímo v bu-

dově polikliniky také novou lékárnu, která slaví roční výročí znovuotevření a svou akční nabídkou určitě potěší všechny pacienty. 

Lékárna poskytuje široký sortiment léků, nízké doplatky a velmi výhodné ceny na volně prodejný sortiment. Nově také přijímá 

eRecepty. Samozřejmostí je odborné poradenství a příjemný personál.

 V poliklinice je nyní dokončena částečná rekonstrukce rozvodů vody a probíhá přestavba vnitřních prostor ve třetím nadzem-

ním podlaží. Vznikne tak nové moderní zdravotnické pracoviště, které bude poskytovat své služby v 6 nových ordinacích.

 Dětské lékařky MUDr. Hendrychová a MUDr. Dohnalová, které se z důvodu rekonstrukce přestěhovaly, budou v blízké době 

v původních prostorách, ordinace jsou nově zařízeny. Stále pracujeme na vylepšování polikliniky, hlavně vnitřních prostor.

 Ing. Radomír Luptovský, ředitel společnosti MEDIFIN

Full servis pod jednou střechou

Staré působiště

Nové působiště

V Centrálním parku se rýsuje nové osvětlení 
Určitě jste zaregistrovali, že se v Centrál-

ním parku v blízkosti Komunitního centra 

Matky Terezy upravuje a buduje. Zača-

ly tady parkové úpravy, které se týkají 

hlavně centrální komunikace, která byla 

do současnosti neosvětlená. Osvětlení 

cesty, která se táhne celým Centrálním 

parkem, zajistí moderní štěrbinová sví-

tidla. Výměnou projdou také stávající 

staré stožáry, které budou osazeny no-

vými svítidly. Demontovány budou dva 

stožáry se svítidly v blízkosti panelových 

domů. Ty nahradí stejné osvětlení, které 

je použité u ostatních cest. Vše je reali-

zováno podle projektu architekta Zdenka 

Sendlera. Tématu se budeme podrobněji 

věnovat v některém  příštím čísle časopi-

su.  red
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Hasiči společně s městskou policií a od-

dělením krizového řízení Prahy 11 testo-

vali 20. října v podvečer průjezdnost Již-

ního Města. Touto akcí, která na Jižním 

Městě neproběhla poprvé a  zcela jistě 

ani naposledy, chtěli zjistit, nakolik jsou 

průjezdné ulice pražského Jižního Měs-

ta. Často se stává, že je blokují špatně 

zaparkovaná auta a  komplikují tak po-

žárním vozům dostat se rychle k místu 

zásahu. Jejich úspěšnost bohužel nebyla 

ani tentokrát stoprocentní a objevily se 

lokality, kde zcela neuspěli. 

 Hasiči zkusili projet ulicemi, kde 

parkující auta způsobují největší potíže. 

Ve Zdiměřické a později Hekrově ulici se 

požární vůz zastavil hned na kraji a jen 

s potížemi a díky mimořádnému umu ři-

diče projel ulicemi Ocelíkova, Horčičkova 

a Křejpského, kde k poničení parkujících 

aut zbývaly centimetry. I  když si hasiči 

s překážkami nakonec dokážou poradit, 

auta například složitě odstrkají z  cesty, 

tak zdržení několika minut může být pro 

zásah klíčové. 

 Akce se zúčastnili výjezdová posád-

ka hasičů, zástupci městské policie OŘ 

Praha 11 a  zástupci radnice. Na  zákla-

dě cvičení chce radnice připravit plán, 

jak parkování v  problémových místech 

vyřešit. Zároveň plánuje komplexní, sys-

témové a  dlouhodobé řešení nedostat-

ku parkovacích míst. Od  roku 2013 by, 

především kolem stanic metra, měly 

vzniknout modré parkovací zóny. V nich 

budou za roční poplatek cca 700 korun 

smět parkovat pouze místní obyvatelé. 

Vzniknout by také mělo několik nových 

parkovacích domů.

 „Chceme lidem ukázat, že špatně za-

parkovaný vůz opravdu problémem je,” 

komentoval cvičení vedoucí oddělení kri-

zového řízení radnice Pavel Krčílek. Hasi-

či se totiž poté k požáru nemusí včas do-

stat. „S tím, že jsme jedno z největších 

sídlišť, tak ty potíže u nás jsou. Ale mají 

je i na jiných sídlištích,” dodal. .

 Podle místostarosty Jana Meixnera 

ale nelze na  druhou stranu parkování 

v ulicích příliš omezovat, protože parko-

vacích míst je nedostatek a tato situace 

se každým rokem zhoršuje. Radnice pro-

to hledá jiné cesty. Zavedením zón place-

ného stání neboli modrých zón vznikne 

tzv. rezidentní štít, který výrazně usnad-

ní obyvatelům Jižního Města zaparkovat 

v rozumné vzdálenosti od svého domu. 

Je si však potřeba uvědomit, že kapacita 

parkovacích míst na  komunikacích není 

nekonečná, proto je výstavba parkova-

cích domů úměrně k rostoucí automobi-

lizaci zcela nezbytná. V některých lokali-

tách, jak ukázal pokus o projetí hasičů, je 

již dnes tato situace natolik kritická, že 

s řešením není možno otálet.

red

Jako každoročně ocenila i letos městská 

část Praha 11 občany žijící na území Již-

ního Města, kteří se významně podílejí 

na  jeho rozvoji. Slavnostní předání se 

odehrálo stejně jako v  minulých letech 

v prostorách Brožíkovy síně Staroměst-

ské radnice. 

Čestná občanství MČ Praha 11
Miroslav Pangrác, akademický sochař. 

Ak. soch. Miroslav Pankrác se narodil 16. 

října 1924 v Rakovníku. Výrazně se v po-

sledních letech zasloužil o  sochařskou 

výzdobu Jižního Města svými neopako-

vatelnými sochařskými díly, bronzovými 

bustami.  

Hana Volfová, reprezentantka ve  spor-

tovní aerobiku. Narodila se 9. ledna 

1994. Studuje 6leté gymnázium na  Ví-

tězné pláni. Bydlí v Praze 4-Háje. V šesti 

letech začala trénovat v  taneční škole 

Perfekt Dance a po půl roce byla dopo-

ručena do reprezentačního oddílu Domi-

no, juniorské školy aerobiku Ivy Farářové. 

Nyní trénuje v oddílu Akademie aerobiku 

Radky Hanákové.

Ceny MČ Praha 11 získali 
Jindřiška Erlerová, pedagog. Od  roku 

1979 pracovala v  Mateřské škole Su-

lanského jako učitelka, od  roku 1981 

v Mateřské škole  Markušova 1556 jako 

ředitelka. 

Mgr.  Lea Esserová, pedagog. Je učitel-

kou sborového zpěvu v Základní umělec-

ké škole Jižní Město a sbormistryní dět-

ského a dívčího sboru Pražská kantiléna. 

Ing.  Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc., 

profesor. Za  historický význam považu-

je přenesení programu MBA (Master of 

Business Administration) do  České re-

publiky v roce 1991. 

PaedDr.  Jaroslav Kršek, pedagog. 

Od  roku 1951 pracoval v Praze 4 jako 

učitel, ředitel základní školy, inspektor 

a vedoucí odboru školství a kultury. 

In memoriam Jindřiška Kubáčová, spi-

sovatelka, bývalá členka Rady MČ P11. 

 * 7. 3. 1934 – + 3. 3. 2011

Ing.  arch. Jan Linek, Ing.  arch. Vlado 
Milunić, architekti. Při doplňování infra-

struktury Jižního Města dvakrát uplatnili 

typový projekt na výstavbu domova se-

niorů (Donovalská a Háje-Milíčov). 

Mgr.  Dagmar Marvanová, pedagog. 

Před deseti lety vymyslela Školu nane-

čisto – program pro přípravu předškolá-

ků na vstup do první třídy.

Mgr.  Jaroslava Svatošová, pedagog. 

V  Základní škole Pošepného náměstí, 

zastávala funkci zástupkyně ředitelky 

školy do roku 2004. Ve škole působí do-

dnes. 

Mgr.  Eliška Svobodová, pedagog. Je 

koordinátorkou doplňkové činnosti a zá-

jmové činnosti Centra volného času. Pa-

tří k nejvýznamnějším osobnostem školy 

na Pošepného náměstí.

Za  mimořádný rozvoj městské části 
byli oceněni 
Strážník Jiří Pýcha, Michal Pokorný, 
Petr Vildomec, Přemysl Bartoš, Milan 
Kubíček, strážnice Ivana Sejková. Jan 
Kostík a Ing. Antonín Maděra, členové 

Sboru dobrovolných hasičů.  

Ocenění „Ředitel Prahy 11“ získala 
Marie Rákosníková, ředitelka MŠ Hron-

cova 1882. Ředitelkou je 19 let a peda-

gogickou práci ve školství vykonává 39 

let. Významně se podílela na zpracování 

školního vzdělávacího programu školy 

s názvem „Zdravý životní styl“.

  red

Jak dopadl test průjezdnosti na Jižním Městě?

Tradiční oceňování v Brožíkově síni

FOTO: PETR KEFURT
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Prosinec v Zahradě a Tvrzi: hudba vážná i folková, 
skvělá Taťjana Medvecká nebo živelný ska koncert 

O  pět dnů později bude tamtéž násle-

dovat speciální vánoční koncert Jarosla-

va Svěceného a jeho dcery Julie. Na 20. 

prosince pak připadá další vydání legen-

dárních šansonových večerů „Šanson – 

věc veřejná”. 

 Dramaturgové KC Zahrada nezůstá-

vají pozadu, divákům přichystali mimo 

jiné divadelní představení Poprvé vda-

ná s Taťjanou Medveckou v hlavní roli (8. 

prosince), koncert kapel Fleret (7. pro-

since) a vánoční speciál C&K Vocal (22. 

prosince) nebo nestárnoucího Vladimíra 

Mišíka (19. prosince).

 Prosinec má být časem bilancování 

a  setkávání s  blízkými. Málokomu se 

však podaří vyhnout zcela neadvent-

ním pocitům spojeným s  návštěvami 

uspěchaných a  nervózních obchodních 

center. Na  mráz a  shon můžete zapo-

menout a čekání na Ježíška si zpříjemnit 

třeba návštěvou koncertu kapely Fleret, 

která přijede do KC Zahrada až z Valaš-

ského království. Od  debutového alba 

Sbohem galánečko uplynulo 22 let a 13 

alb, ale Fleret je stále v plné síle. Své 

folkrockové písně zahraje 7. prosince. 

O  den později bude totéž jeviště pat-

řit Taťjaně Medvecké – a  zhostí se jej 

v  opravdu velkém stylu. Její dechbe-

roucí herecký výkon ocenili i  porotci 

a za hlavní roli ve hře Poprvé vdaná ji 

odměnili nejprestižnější českou divadel-

ní cenou � álie. 

 Komu bude v  prosinci zima, toho 

zahřeje Fast Food Orchestra. Kapela, 

u  jejíhož koncertu nikdo nevydrží stát 

na  místě. Typicky kolísavý rytmus je 

nakažlivý a v kombinaci s živelným pó-

diovým projevem vytváří opravdu vý-

bušnou směs. A navzdory sousloví Fast 

Food v názvu se nejedná o žádné rych-

lokvašky – FFO servírují písničky, které 

ve svém studiu vaří již déle než patnáct 

let. Možná ale nepotřebujete rozhý-

bat, ale spíš se na  chvíli zklidnit a  zti-

šit. Příležitost Vám 

poskytne laureátka 

několika mezinárod-

ních soutěží a velký 

talent české vážné 

hudby, houslistka 

Jana Vonášková-

-Nováková. U  jejího 

koncertu v Chodov-

ské tvrzi nebudete 

určitě ani dutat. 

Společně s  Petrem 

Novákem zahra-

jí 14. prosince díla 

Mozarta, Brahmse 

či Dvořáka. Sázíte-li 

rádi na  jistotu, 19. 

prosince zahraje 

speciální Vánoční 

dvojkoncert houslis-

ta, jehož není třeba 

představovat. Le-

genda vážné hudby 

i multižánrový expe-

rimentátor: Jaroslav 

Svěcený. A  z  kon-

certu Jaroslava Svě-

ceného se můžete 

rovnou přemístit 

na  druhou stranu 

Jižního Města, i tam 

se totiž 19. prosin-

ce odehraje koncert, 

který byste neměli 

zmeškat. Říká, že 

„náš život hoří jako 

svíce,“ sám však 

jako by nestárl. Řeč 

je o  Vladimíru Miší-

kovi, další personě, 

jejíž jméno je zárukou kvality. 

 Šanson, tedy písnička s vý-

znamem či poselstvím, je nadčasová 

záležitost. Již 42. sezonu o tom poslu-

chače přesvědčují hudebníci v  pořadu 

„Šanson – věc veřejná”. 

 V Chodovské tvrzi vystoupí mj. zpě-

vák a  klavírista Milan Jíra, který stál 

u zrodu původní podoby pořadu po vpá-

du vojsk Varšavské smlouvy. Tehdy 

se program ještě jmenoval „Opravna 

duší” a byl nejen setkáním vynikajících 

hudebníků, ale i  komentářem tehdejší-

ho politického dění. V Chodovské tvrzi 

vystoupí spolu s Janem Petránkem, Fi-

lipem Sychrou, Iljou Rackem či Janou 

Richterovou 20. prosince. 

 To už se dostáváme do  těsné blíz-

kosti Štědrého dne. Nezbývá než uvítat 

příchod Vánoc koledami. Nejlépe s C&K 

Vocalem 22. prosince v KC Zahrada. 

Šťastné a veselé!

PŘEDVÁNOČNÍ NABÍDKA JIHOMĚSTSKÝCH KULTURNÍCH CENTER SLI-

BUJE PESTRÉ ADVENTNÍ ZÁŽITKY. MILOVNÍKY VÁŽNÉ HUDBY JISTĚ PO-

TĚŠÍ DVĚ HOUSLOVÉ LAHŮDKY. V CHODOVSKÉ TVRZI SE 14. PROSINCE 

DIVÁKŮM PŘEDSTAVÍ ŠPIČKOVÁ MLADÁ INTERPRETKA JANA VONÁŠ-

KOVÁ-NOVÁKOVÁ. 
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Chcete se s námi zapojit do zimní údržby? 
V  letošním roce jsme pro zlepšení si-

tuace zimní údržby přišli také s novým 

projektem – zapojením brigádníků z řad 

obyvatel Jižního Města. „Chtěli bychom 
zapojit přímo naše občany z  Jižního 
Města. Doufáme, že nám pomohou 
vytipovat místa, kde je potřeba úklid 
posílit. Zároveň bychom formou pla-
cených brigád chtěli podpořit ty, kteří 
se do  zimního úklidu osobně zapojí,“ 

říká starosta Dalibor Mlejnský. Priori-

tou v údržbě jsou samozřejmě chodníky 

u  bytových domů, komunikace vedoucí 

k  autobusovým zastávkám či metru, 

cesty u škol a školek či domovů seniorů.

 Městská část Praha 11 zajišťu-
je zimní údržbu chodníků ve  svém 
vlastnictví prostřednictvím smluvních 
partnerů (viz. červená a  zelená barva 
v mapě zimní údržby). Zároveň si však 
uvědomuje, že před domy ve  vlast-
nictví BD a SVJ jsou pěší komunikace 
ve zcela jiném vlastnictví (např. soukro-
mém), o které se nikdo nestará. A prá-
vě o  tyto chodníky jde! Městská část 
Praha 11 má zájem, aby i  obyvatelé 
domů BD a SVJ měli možnost aktivně 
se zapojit do zimní údržby komunikací 

za fi nančního přispění obce. Těžko defi -
novatelný, avšak v dnešní době otřepa-
ný termín „Veřejný zájem“ se více než ji-
ného na tuto aktivitu právě hodí! Proto 
vyzýváme předsedy BD a SVJ ke spolu-
práci! V případě, že ve Vašem okolí je 
komunikace, o kterou se nikdo nestará 
a Vy máte zájem, aby byla v zimním ob-
dobí udržována, vyberte z  řad Vašich 
sousedů zájemce, který by se do zimní 
údržby chodníků před Vaším vchodem 
(ve Vašem okolí) zapojil! Co Vy na to? 
Jdete do toho s námi? Chceme lepší Již-
ní Město, stejně jako Vy! red

Zimní údržba komunikací
Vedle zimních radovánek a  blížícího se 

adventního času s  sebou nadcházejí-

cí týdny a  měsíce přináší také starosti 

a  povinnosti se zimní údržbou chodní-

ků a  cest. Městská část Praha 11 má 

ve svěřeném vlastnictví pouze část míst-

ních komunikací. Převážná většina jich 

je ve  vlastnictví hlavního města Prahy 

a  malá část také ve  vlastnictví soukro-

mém. 

 Pro lepší informovanost a  přehled 

jsme již v minulém roce připravili mapu 

zimní údržby, kterou si můžete jedno-

duše vyhledat na  webových stránkách 

městské části. V mapě jsou vyznačeny 

chodníky, na nichž je zajišťována schůd-

nost. Barevně jsou rozlišeny úseky po-

dle subjektů, které zde zajišťují údržbu. 

(Za  škody, jejichž příčinou byla závada 

ve  schůdnosti místní komunikace nebo 

chodníku je zodpovědný vlastník komu-

nikace.)

 Jedenáctá městská část pro lepší 

orientaci přímo v  ulicích letos označí 

informačními tabulkami ty komunikace 

(nebo jejich úseky), které jí nejsou svě-

řeny, a  tudíž je v  zimě neudržuje (viz. 

ilustrační obrázek). Městská část Praha 

11 dále upozorňuje na ustanovení § 26 

odst. 7 zákona č. 13/1997 a judikaturu 

Nejvyššího soudu ČR, podle které se zá-

vadami ve schůdnosti pozemní komuni-

kace, a  tedy i  chodníku, rozumí natolik 

významné změny (zhoršení)  schůdnosti 

pozemní komunikace, že chodec ani při 

obezřetné chůzi respektující stav ko-

munikace či důsledky povětrnostních 

vlivů nemůže jejich výskyt předpokládat 

a účinně na ně reagovat. red

Změna vyhlášky o schůdnosti místních komunikací
Magistrát hlavního 

města Prahy schvá-

lil změnu vyhlášky 

č. 39/1997 o  schůd-

nosti místních ko-

munikací. Její změna 

spočívá v  umožně-

ní použití chemických rozmrazovacích 

materiálů při zajišťování zimní údržby 

chodníků a pěších zón a cest pro chodce. 

Na  chodnících a  pěších zónách a  scho-

dech lze k posypu nově použít i chemic-

ké rozmrazovací materiály, jejich směsi 

včetně jejich směsí se zdrsňovacími ma-

teriály. 

 Uvedenými materiály se však mohou 

sypat pouze chodníky a  stezky, které 

jsou odděleny od zelených ploch a pásů 

pod stromy tak, aby na ně nestékal sol-

ný roztok, a kde nejsou uloženy inženýr-

ské sítě. Pokud jsou opatřeny uzavře-

ným krytem, lze prostředky použít i zde. 

Při výskytu ledovky, mrznoucího mrho-

lení a  vytrvalého sněžení, které vytvoří 

na  komunikaci vrstvu nad 10 cm, lze 

rozmrazovací materiály použít kdekoli. 

Praha 11 nepočítá kromě extrémních 

případů s  používáním chemických roz-

mrazovacích materiálů. Nařízení nabylo 

účinnosti 1. listopadu 2011.

       Pravidla zimního úklidu chodníků 
prostřednictvím brigádníků z řad obyvatel Jižního Města
• Předpokladem je fyzická zdatnost.

•  Uchazeči budou občané žijící v obvodu MČ Praha 11. Záměrem je, aby pracovali v nejbližším okolí svého bydliště a odstra-

ňovali zde vzniklé problémy, včetně domů v majetku BD a SVJ.

•  Práce budou prováděny na základě dohody o provedení práce sepsané se zástupcem Jihoměstské majetkové, a. s., JUDr. Mi-

roslavem Píglem, tel.: 731 657 602.

•  Pohotovostní odměna činí 500 Kč za měsíc.

•  Zahájení prací oznamuje telefonicky dispečink JMM, a. s., s tím, že do 30 min. pracovník zahájí plnění daného úkolu, tzn. 

např. od 6.00 hod. 

•  Odměna při nasazení představuje orientačně částku ve výši 100 Kč hrubého za odpracovanou hodinu, kdy se vždy přihlíží 

ke splnění daného úkolu (předem se stanovuje rozsah prací).

•  Pracovní nástroje zajišťuje Jihoměstská majetková, a. s.

•  Výplata je účtována na základě skutečně provedených prací do 10 dne měsíčně zpětně,

včetně 500 Kč za pohotovostní odměnu.

Chtěli byste se jako 
brigádníci přihlásit i vy? 

Pomůžete ostatním a ještě 
vylepšíte váš rodinný rozpočet.
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Jak strážníci dostali 
„pod stromeček“ pochvalu

„Vraceli jsme se z  Prahy 

domů, a  protože byla 

neděle, šli jsme na boho-

služby. Zaparkovali jsme 

před kostelem v  Hájích. 

Najednou vidím za sebou dva strážníky. 

Na kolech, v mrazivém mlhavém nevlíd-

ném ránu. Horečně přemýšlím – nemám 

zapnutá světla?... je tu zákaz vjezdu 

a  značka zakrytá větvovím?... jel jsem 

bláznivou rychlostí?... třeba úlisný pa-

douch v Hájích násilnil blondýnu – a  já 

se mu podobám?... nebo budu dýchat 

do  balonku?... mám ŘP?, OP?, TP?, 

osvědčení od  lékaře?...  pojistku? Ale 

s  překvapením poslouchám vlídná slo-

va... „Parkoviště je pro věřící, dědečky 

a  babičky a  rodiny s  dětmi, kteří jdou 

na mši. A my nedovolíme, aby bezohled-

nost druhých těmto pokazila neděli.“ Ti 

dva měli destičku s 3195 a 1791 –  par-

ková policie.“

 Takový pochvalný dopis přistál před 

několika dny ve  schránce strážníků 

z  Prahy 11, poslal ho lékař z  Českých 

Budějovic. Pisatel mimo jiné vyjádřil pře-

kvapení nad tím, že v sychravém poča-

sí potkal strážníky na  kolech. Strážníci 

na Praze 11 využívají kola jako dopravní 

prostředek tak často, jak to počasí do-

volí, uklízejí je tedy opravdu až ve chvíli, 

kdy by jízda na nich byla příliš riskantní 

nebo nemožná. 

 Strážníci na  kolech se věnují přede-

vším kontrolám zelených ploch Jižního 

Města. To ale zdaleka není jejich jediný 

úkol. „Kolegové na  kolech mimo jiné 

dohlížejí také na  farmářské a  vánoční 

trhy. Jejich působení tady je především 

preventivní, jejich úkolem je zabránit 

krádežím, výtržnostem, čemukoli, co 

by mohlo ohrozit poklidný průběh trhů 

a  obtěžovat jejich návštěvníky,“ přibli-

žuje jeden z  úkolů těchto strážníků 

ředitel Obvodního ředitelství měst-

ské policie Praha 11 Petr Schejbal. 

A jedním dechem dodává: „Kolegové 

na kolech jsou strážníci-okrskáři. Sta-

rají se tedy o vše, co by mohlo naru-

šit veřejný pořádek v  jejich okrsku. 

To znamená, že tady nejsou jen 

v den trhů, potkat je můžete mno-

hem častěji a obrátit se na ně mů-

žete se vším, co vás trápí, nebo 

s čím potřebujete poradit. Bude-

-li to v  jejich silách, rádi pomo-

hou.“

Jana Přikrylová

Pohodové 
svátky přeji...
Vážení spoluobčané,

jsem moc rád, že 

mohu ke  konci roku 

říci pár slov v našem ča-

sopise Klíč. Chtěl bych touto cestou 

poděkovat těm spoluobčanům, kteří 

nám v  naší nelehké práci pomohli. 

Není zatím samozřejmostí, že každý 

z nás je všímavý k  věcem, které se 

ho přímo nedotýkají. I přesto se mezi 

námi našli tací, kteří napomohli v prá-

ci strážníkům k  nemalému množství 

zadržení celostátně hledaných osob 

Policií ČR, zadržení pachatelů trest-

ných činů, ale i nalezení dětí, babiček 

a dědečků, kteří se nám některým ztra-

tili, nebo oznámili a požádali strážníky 

o  pomoc při podezření na  zdravotní 

problémy u svých příbuzných a souse-

dů, kteří delší dobu nevycházeli ze svých 

obydlí. Také pomohli při lhostejnosti dru-

hých, jejichž vozidlo například bránilo 

v bezpečném využití přechodu pro chod-

ce, nebo tvořilo překážku pro vozidla Inte-

grovaného záchranného systému. Všem, 

kteří přispěli, aby naše Jižní Město bylo 

bezpečnější, patří velký dík už jenom za to, 

že našli morální odpovědnost a byli všímaví. 

Velký dík patří i městské části Praha 11, kte-

rá nás v nemalé míře podporuje a  stará se, 

aby strážníci mohli svoji práci vykonávat co 

nejlépe. 

     Vánoční čas přináší starosti, shon 

a zejména nastává období, kdy spo-

luobčané „nenechavci“ se snaží 

za každou cenu na náš úkor oboha-

tit. Proto bych rád touto cestou při-

pomněl pár pravidel. V každém přípa-

dě je potřeba si řádně zabezpečit své osobní věci, 

nenechávat při nákupech otevřené kabelky a batohy, 

nenechávat je bez dozoru například zavěšené na ná-

kupním vozíku a při nastupování do přeplněného pro-

storu si raději tašku sundat a držet před sebou v ruce, 

kde na  ni vidíme. Nemalým případným problémům se 

můžeme také vyhnout při opouštění svých vozidel. 

Opravdu slogan, který se zdá omšelý, „auto není trezor“, 

má své velké opodstatnění. Kolikrát se strážníci diví, jaké 

věci a lákadla jsme ve vozidlech „ochotni“ nechat a vystavit 

je na odiv druhým, hlavně těm „nenechavým“ občanům. 

     Jako každý rok, tak i letos budeme posilovat již začátkem 

prosince hlídkovou činnost zaměřenou na  tuto problematiku 

v okolí a pasážích nákupních center, zejména našeho největšího 

obchodního centra v Praze OC Chodov. Nárůst návštěvníků je zde 

několikanásobný, a  to z 35 000 za den až na 80 000. Strážníci 

zde budou působit preventivně v oblasti drobných krádeží, okrádání 

návštěvníků a vykrádání motorových vozidel.

     Na závěr bych Vám všem spoluobčanům a návštěvníkům našeho 

Jižního Města chtěl za sebe a mé kolegy, kolegyně strážníky popřát co 

nejpohodovější vánoční svátky, hodně úspěchů v osobním i  pracovním 

životě v novém roce.

Ředitel Obvodního ředitelství MP Praha 11 Petr Schejbal 



Představte si, že jste
se ocitli v naprosté tmě…
Svět nevidomých si můžete vyzkou-
šet na  unikátní Neviditelné výstavě 
v pražské Novoměstské radnici, která 
tady potrvá až do 1. dubna 2013. Ne-
uvidíte vlastně nic, fotky, ani obrazy, 
ani cokoli jiného.
 Podstatou je na  vlastní kůži si vy-

zkoušet v  naprosté tmě, jak svět ko-

lem sebe vnímají nevidomí lidé. Les, 

byt, rušná ulice nebo bar, v  takových 

prostředích se lidé se zrakem orientují 

zcela běžně a  obvykle bez jakýchkoliv 

problémů. Na  výstavě si návštěvníci 

ale vyzkouší, jaké to je, orientovat se 

v  terénu jen za  použití hmatu, sluchu, 

čichu a smyslu pro rovnováhu.  Nevidi-

telná cesta trvá 60 minut a  skupinky 

po  zhruba 15 lidech 

po ní provází nevidomý 

průvodce. Ten lidem 

předává své vlastní 

zkušenosti a  ukazuje, 

jak se pohybovat bez očí po rušné ulici, 

jak zaplatit kávu, nebo jak si v  obcho-

dě vybrat správné zboží. Díky vlastní 

zkušenosti se navíc návštěvníci mohou 

naučit i to, jak nevidomým v běžném ži-

votě pomáhat. Lidé tady zažívají, že se 

lze orientovat a  pohybovat bez zraku 

a  zmatenost, která je na  počátku pro-

hlídky velice silná, postupně ustupuje. 

 Patronem výstavy je senátor Milan 

Pešák, jeden ze zakladatelů České unie 

nevidomých a slabozrakých.

Zelená linka 
Nepořádek, skládky, 

zanedbanou zeleň, nečištěnou 
studánku nebo uhynulé zvíře. 

Kam se obrátit? 
Takové a podobné nešvary je možné 

předat na 

bezplatnou Zelenou linku 
Hl. m. Prahy tel.: 

800 100 000 
nebo na e-mail: 

katerina.zemanova@cityofprague.cz, 
kde už ve spolupráci s Vámi bude pro-

blém správně lokalizován a dle lokality 

správně předán příslušnému správci, 

správcům nebo vlastníkovi.

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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Křížovka z  čísla 10. Pětivstupovou permanentku získává Marcela Nováková. Správné znění tajenky: 
…K DOKONALOSTI S HANYBANY. Dnes budeme soutěžit o knižní novinku: „Já, Hráč…zpověď opravdo-

vého gamblera“. Jde o unikátní knižní projekt, o autentický, velice pohnutý příběh, doplněný o informace 

o hazardu v ČR, s komentářem odborného publicisty Davida Kasla a doslovem dlouholetého prokurátora, 

dnes senátora, JUDr. Miroslava Antla. Své odpovědi zasílejte do konce prosince na adresu redakce Klíč, 

Ocelíkova 672, e-mail: klic@praha11.cz nebo osobně. Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí v redakci Klíče.
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INZERCE

Tento projekt vznikl za finančního přispění MMR.

INFORMAČNÍ A REZERVAČNÍ PORTÁL 
PRO SOCIÁLNÍ CESTOVNÍ RUCH

Platnost poukazu: leden až březen 2012
info@cestujeme-snadno.cz
www.cestujeme-snadno.cz

3 denní relaxační pobyt 

v hotelu Pod Sluncem (3* superior) 

ve středočeské Třebízi

   s polopenzí pro 2 osoby, masážemi 

   a vstupem do infrasauny 

   pro 2 osoby za neuvěřitelných 

2 190Kč /za 2 osoby.

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
Na klíč do 5-ti dnů

REKONSTRUKCE BYTU
Česká firma! Praxe 15 let!

tel:. +420 604 687 967  •  www.rekonstrukce-prestavby.cz

BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE BYTŮ
KOMPLETNĚ NA KLÍČ. RYCHLE, KVALITNĚ, SPOLEHLIVĚ A LEVNĚ.

Již 12 let a přes 350 akcí na Praze 11 a 4. JÁDRO DO 7 DNŮ od 88000 Kč.

PROSINEC, LEDEN 15% SLEVA ZE STAVEBNÍCH PRACÍ

ZÁRUKA NA PRÁCE 5 LET!    www.reno.wbs.cz
RENO K. Novotný • mobil: 602 292 812 • tel.: 272 912 326 • renonovotny@atlas.cz

REKONSTRUKCE
B Y T O V Á  J Á D R A

ZAJISTÍME VŠE – práce na klíč
zkušenost – slušnost – spolehlivost

tel.: 602 244 255    www.bytovejadro.cz

ZASKLÍVÁNÍ

BALKONŮ A LODŽIÍ

objednejte si naše služby

ještě s 10% DPH

SLEVY pro družstva

zaměření a kalkulace

ZDARMA
dodání a montáž žaluzií a sušáků na prádlo
malování balkonů       možnost splátek
kvalitní montáž       100 % servis

739 034 488
733 715 505

kontakt:
Radlická 2018/78, Praha 5
www.bydlenijerabek.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



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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INZERCE

Slogan, který vyjadřuje fi lozofi i naší společnosti, zní: Stavíme svět, ve kterém sami chceme 
bydlet. Pokud se trochu zajímáte o naši práci, víte, že to není fráze. Že nechceme pouze 
stavět byty, ale že se současně snažíme vytvářet pro každého našeho klienta domov. 
A domov, to nejsou jen čtyři stěny, to je také třeba pohled z okna. Strom, do jehož větví 
se díváte z obýváku a který je na jaře plný květů, v létě šťavnatě zelený, na podzim zlatý 
a v zimě se jeho větve prohýbají pod sněhem.

Po stopách tesaříka
Na trase, kterou s naší fi nanční podporou zbudovala společnost 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo Vadis?, je 
devět tematických zastavení. Informační tabule zmiňují historii přírodní památky, výstavbu přilehlého 
sídliště a její vliv na místní vodní režim, poskytují informace o vodním prostředí, rostlinách a zvířatech, 
která tu žijí. Věděli jste například, že toto chráněné území je zařazené mezi „Evropsky významné lokality“ 
v rámci soustavy NATURA 2000? To proto, že se tu vyskytuje tesařík obrovský, největší brouk žijící na území 
České republiky. Z tabulí získáte také podrobnosti o zdejším ekosystému. 

Aby se vám tu dobře chodilo na procházky, zároveň s vybudováním stezky jsme opravili i komunikace, které 
s ní sousedí. Hezký život v sousedství Milíčovského lesa a zdejších rybníků Vám přeje Skanska. 

Zelené 
srdce 
Skanska

íka
s naší finanččníí dpodporou zbudovala společnost 01/

Naučná stezka Milíčov
Chceme, aby naše projekty 
byly budovány v prostředí 
plném zeleně. Aby děti, 
které v nich vyrůstají, 
měly šanci vytvořit si 
vztah k přírodě, aby si jí 
vážily a chránily ji po celý 
svůj další život. Respekt 
k přírodě člověk nejlépe 
získává, když se má od koho 
učit. Proto jsme například 
podpořili vznik naučné 
stezky Milíčov. Jedná se 
o 4,8 km dlouhý okruh 
podél přírodní památky 
Milíčovský les a rybníky 
v Praze 11. 

Obytný soubor Milíčovský háj
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