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Značka Verreum byla založena před 2 
lety a jejím cílem je je stát se předním 
hráčem na trhu s exkluzivním českým 
designovým sklem.

Verreum spojuje staré sklářské techniky 
používané v České republice již po 
mnoho století s návrhy současných 
předních českých i zahraničních 
designérů. 

Mimo vlastní výroby unikátního 
stříbřeného skla se SPACE CZ snaží 
spoluprací se zbývajícími českými 
sklárnami udržet tradici ruční výroby 
skla v Čechách.

Verreum své kolekce pravidelně 
představu na domácích i zahraničních 
veletrzích jako např. 100% Design London 
nebo Maison et Objet v Paříži.

Verreum je zároveň spoluorganizátorem 
evropského projektu Glass is Tomorrow, 
jehož cílem je podpořit spolupráci sklářů 
a designérů napříč Evropou.

NORMA  design by Sebastian Herkner

WAVE  design by Jiří Pelcl

FJODOR  design by Rony Plesl

Verreum Inzerce 182x252 02.indd   1 1/20/12   3:24 PM
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ulici a číslo popisné. Můžete volat i na bez-

platnou linku 800 104 300.
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TÉMA

Jak je to se službami pro seniory?

Pokusím se zde uvést základní služby 

a  seznámit vás s  problematikou sociál-

ních služeb alespoň tak, abyste lépe po-

rozuměli našim vizím do budoucna, ale 

snad díky tomu lépe pochopíte i  naše 

seniory.

 Pod pojem sociální služby pro senio-

ry řadíme služby, které společnost Jiho-

městská sociální, a. s., poskytuje našim 

seniorům v zastoupení obce, která je po-

vinna tyto služby seniorům zajistit. Mezi 

ně patří: Pečovatelská služba – kterou 

poskytujeme nejen v Domech s pečova-

telskou službou, ale také pro uživatele 

v  bezbariérových bytech v  domě Pe-

týrkova, také pro cca 900 klientů v  te-

rénu – tedy ve vlastním bytě na území 

MČ Praha 11. Do  vlastního prostředí 

dochází za  uživatelem sociální služby 

pečovatelka dle přání uživatele a pomá-

há ať již s  nákupem, s  hygienou, s  po-

mocí při přípravě stravy, tak při úklidu 

apod. Tato služba je hrazená uživate-

lem a  k  její úhradě slouží uživateli pří-

spěvek na péči, jehož výše je odvozena 

od skupiny, do které je uživatel zařazen, 

a dle toho se liší i výše tohoto příspěv-

ku – příspěvku na péči. Maximální ceny 

za  poskytované služby jsou stanoveny 

ministerstvem práce a  sociálních věcí, 

a  to tak, aby uživatel zařazený do  té 

které skupiny měl jistotu, že výše pří-

spěvku by měla odpovídat zdravotnímu 

stavu uživatele, a  tím tedy k  zajištění 

určité péče. Poskytovatele této péče si 

uživatel může svobodně vybrat a zvolit. 

Po uzavření smlouvy o poskytování soci-

álních služeb je uživateli zavedena péče 

uvedená ve smlouvě, kterou lze v přípa-

dě změny zdravotního stavu samozřej-

mě doplnit. K pečovatelské službě patří 

i  zajištění obědů, a  to ať již možností 

návštěvy jídelny v  Křejpského ulici, tak 

možností objednat si dovoz oběda pří-

mo do bytu či domu. 

 Další aktivitou společnosti je zajiště-

ní chodu klubů seniorů, kde mají senio-

ři možnost se scházet, podnikat různé 

aktivity a hlavně poznávat další a další 

přátele, kteří mají stejné či podobné pro-

blémy, kteří mají za sebou podobný kus 

života. Pro naše uživatele pomáháme 

zajistit nejen kulturní představení, ale 

i zábavu a sportovní klání. 

 Další služby, které poskytujeme, jsou 

již služby, které by měl zajistit Magist-

rát hl. m. Prahy, ale díky snaze rady MČ 

jsou tyto služby zajišťovány společností 

Jihoměstská sociální, a. s. Je to provoz 

Ošetřovatelského centra Janouchova, 

kde jsou poskytovány odlehčovací služ-

by, a  Domov pro seniory Jižní Město. 

Domov pro seniory jistě moc popisovat 

nemusím, snad jen uvedu, že díky po-

měrně malé kapacitě je zde vytvořená 

příjemná rodinná atmosféra, kde se sna-

žíme vytvořit pro naše obyvatele nejen 

nový domov, ale zajistit jim pečovatel-

ské a  zdravotnické služby vč. fyziotera-

pie a k tomu vyžití formou ergoterapie, 

kulturních vystoupení apod. 

 Ošetřovatelské centrum je určeno 

pro seniory, kteří jsou díky svému věku 

či zdravotnímu stavu odkázáni hlavně 

na  pomoc okolí. Pobytem zde je mož-

né řešit návrat z nemocnice a přípravu 

na návrat do vlastního bytu, ale také si-

tuace, kdy se rodina stará o své příbuz-

né a  potřebuje si doslova odpočinout, 

vypnout, či odjet na pracovní cestu či do-

volenou. I z tohoto důvodu je pobyt zde 

omezen na 3 měsíce, ve výjimečných pří-

padech je možné prodloužení pobytu. 

 Snad jsem vám alespoň takto trochu 

přiblížil činnost společnosti. Závěrem si 

dovolím už jen požádat, vždy, když bu-

dete mít možnost, neodmítněte pomoc, 

a  to nejen seniorům, neodmítněte pro-

sím pokus o navázání rozhovoru, proto-

že nejhorší, co nás v životě může potkat, 

je samota a pocit osamění. V době, kdy 

se stále více hovoří o  vyloučení té kte-

ré sociální skupiny z  veřejného života, 

si prosím uvědomte, že čas měří všem 

stejně, zamysleme se vždy nad tím, že 

každý z  nás se může dostat do  situa-

ce, kdy bude sám a bude rád za každou 

chvilku povídání s  někým dalším. A  vy, 

kteří jste sami, se nedejte samotou po-

hltit a přijďte mezi nás.

Jan Gabriel, ředitel společnosti
Jihoměstská sociální, a. s.

VE SVÉM PŘÍSPĚVKU BYCH SE RÁD ZABÝVAL POUZE JEDNÍM SPEKT-

REM POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, A TO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

PRO SENIORY. ASI VĚTŠINA Z VÁS BY SE PO VZORU NEJMENOVANÉHO 

FILMU ZEPTALA: „A CO SI ASI TAK PŘEDSTAVUJETE POD TÍM SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY PRO SENIORY?“     

SOCIÁLNÍ

Ošetřovatelské centrum 

Janouchova je moderní zařízení, 

které poskytuje odlehčovací služby seniorům.

FOTO: RONALD HILMAR
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Přinášíme pro vás fotoreportáž ze Zá-

kladní školy Květnového vítězství, kam 

přijel budoucí školáčky pozdravit sta-

rosta městské části Dalibor Mlejnský. 

Klukům a holčičkám se líbila školní atmo-

sféra u zápisů, povídání i dárečky, které 

jim starosta rozdával. A nám nezbývá 

než jim jeho slovy popřát... „Tak v září 
vzhůru do školy, hodně štěstí a vykroč-
te pravou nohou!” daf

Letošní zápisy prvňáčků 
se vydařily a my byli u toho!
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á 
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FOTO: DANA FOUČKOVÁ A ARCHIV REDAKCE
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY. Také letošní jarní prázdniny 

si děti z jedenáctky bezvadně užily. Náplň každého 

dne byla jiná a samozřejmě nechyběl ani tradiční den na 

horách. Letos si ho kluci a holky užili ve ski areálu Chotouň. 

Oběd si ten den dali ve vytápěném stanu a v  průběhu lyžování, 

pokud jim byla  zima, mohli jít do autobusu, který po celou dobu 

topil a promítal fi lm.

NEPOŘÁDEK. Neuvěřitelné množství odpadků ukli-

dila nedávno společnost Jihoměstská majetková v lo-

kalitě  palouku u ulice Ryšavého nedaleko metra Roztyly.  

Je to tak trochu sisyfovská práce, jelikož tohle místo uklízela 

společnost v minulosti již několikrát.

ŽLŮVA. Čas-

tou návštěv-

nicí úřadu 

městské čás-

ti v Ocelíkově 

ulici je právě 

tahle mírně 

ochočená žlů-

va. Na ruch 

si již zvykla, 

a tak se nám 

ji podařilo pro 

naše čtenáře 

lehce vyfo-

tografovat 

na návštěvě.
BOBUJEME, SÁŇKUJEME. Sněžné dělo, boby, 

kopec a nadšené děti…To není horský obrázek, ale 

jihoměstský☺ Kopce u komunitního centra totiž již 

několikátým rokem, pokud jsou vhodné podmínky, městská 

část Praha 11 zasněžuje. Ale tu letošní zimu si děti na zimní 

radovánky musely opravdu pořádně dlouho počkat.

TĚLOCVIČNA. O tuhle fotku se s vámi musíme po-

dělit. Ne, nevznikla v létě, jak by se podle oblohy dalo 

usuzovat, ale v těch největších mrazech při prohlídce 

jedné jihoměstské školy. Proměřovaly se tady úniky tepla 

okolo oken…

LEDOVÉ JEZERO. Na trávníku v prostoru Michnovy 

a Konstantinovy ulice v Centrálním parku unikala za-

čátkem února voda a vytvořila v mrazivém počasí velkou 

ledovou plochu. Havárie vznikla v kanalizační šachtě metra, 

která spadá pod správu Dopravního podniku hl. m. Prahy. Na 

místo byl povolán hasičský záchranný sbor dopravního podniku, 

který vodu odčerpával.
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V  metropoli zahájilo v  únoru provoz 

Centrum zdravotní prevence v  budově 

Škodova paláce v  Jungmannově ulici. 

Zařízení poskytuje odborné poradenství 

na téma zdravý životní styl a prevenci. 

Máte možnost získat kontakty na  or-

ganizace, které poskytují odbornou po-

moc v  oblasti zdravé výživy, odvykání 

kouření, snížení nadváhy apod. Vyško-

lený odborný personál zajišťuje základní 

screeningové vyšetření s okamžitými vý-

sledky a klienti si mohou nechat změřit 

tlak, hodnotu oxidu uhelna-

tého ve vydechovaném vzdu-

chu, stanovit míru nikotinové 

závislosti, či zjistit vlastní Body Mass In-

dex. Veškerá vyšetření a poradenství po-

skytuje centrum bezplatně. Do budouc-

na by podobných center mělo v  Praze 

přibývat. Přijďte se postarat o své zdraví 

do  Centra zdravotní prevence, které je 

otevřeno v  přízemí magistrátní budovy 

v Jungmannově ulici, a to každý všední 

den od 9 do 17 hodin. red

Přijďte se postarat o své zdraví

Boxlacros jede
V únoru proběhl ve Sportovní 

hale Jižní Město poslední z ví-

kendového maratonu čtyřiceti 

zápasů letošního ročníku boxlakro-

sového turnaje, kterého se zúčastni-

lo celkem 11 týmů. Sedm týmů bylo 

z České republiky, po jednom z Polska, 

Německa a Slovenska. Vítězem II. roč-

níku Winter Lax Cupu se stal tým TJ 

Malešice.

Linka 125 – prodloužení
Podle nových plánů by se linka 125 

měla protáhnout přes Petrovice až na

Skalku. Pojede tak v  trase linky 271, 

která by se měla zrušit. Autobusová 

linka 125 jezdí mezi Jižním Městem 

a Smíchovem od října 2010. Nikdy před 

tím jste se z Hájů na Smíchovské nádra-

ží za dvacet dvě minuty nedostali.

Změna ve správním poplatku
Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evi-

dence Rejstříku trestů zaplatíte více. 

Od prvního ledna 2012 totiž vstoupila 

v  platnost změna správního poplatku 

za přijetí žádosti o vydání výpisu z evi-

dence Rejstříku trestů. Správní popla-

tek se zvyšuje z 50 Kč na 100 Kč za při-

jetí žádosti.

Padesát tisíc na výlety
Děti z  Jižního Města budou jezdit 

na poznávací zájezdy do Terezína a Li-

dic. Peněžním darem Českému svazu 

bojovníků za svobodu podpořila  měst-

ská část již tradiční spolupráci se sva-

zem, který kromě autobusových zá-

jezdů organizuje například pro děti ze 

základních škol besedy v  rámci hodin 

dějepisu či občanské výchovy. Letošní 

dar 50 tisíc Kč je určený na výlety pro 

dalších pět jihoměstských základních 

škol.

Zahrada jede
Kulturní centrum Zahrada má super 

nabídku a  Prima sezonu – divadelní. 

Kupte si vstupenky na dvě představení 

a třetí máte zadarmo! Těšit se můžete 

na skvělé herce – mladými esy Markem 

Němcem a Zuzanou Onufrákovou počí-

naje a hvězdami typu Zuzany Bydžov-

ské, Bohumila Klepla a Luďka Soboty 

konče.

Použití falešného lístku je trestné
Magistrát hl. m. Prahy upozorňuje ři-

diče, aby kupovali parkovací lístky 

do modrých zón placeného státní pou-

ze v místech k  jejich prodeji určených, 

tedy na úřadech městských částí, na je-

jichž území jsou parkovací zóny zřízeny.

Jaro skoro klepe na dveře a my se opět 

hlásíme se soutěží, najdi 5 rozdílů. Dnes 

budete soutěžit nejen o  fotopublikaci 

Prahy 11, ale opět o knihy z nakladatel-

ství METAFORA, www.metafora.cz.

Na fotografi i najděte 5 rozdílů, kterými 

se od sebe liší fotografi e. Svoje postřehy 

posílejte emailem na  klic@praha 11.cz, 

nebo pošlete poštou či zaneste na  ad-

resu redakce Klíče, Ocelíkova 672, Pra-

ha 11, 149 41, nejpozději do 15 března. 

Pět úspěšných a  rychlých odměníme 

knihou Praha 11 obrazem. Dnes budete 

hledat pět rozdílů na  fotografi i z  letoš-

ních příměstských táborů dětí z  Prahy 

11. Vylosovaní výherci si mohou knihu 

vyzvednout po telefonické domluvě (tel.: 

267 902 217) v redakci Klíče.  

Najdi 5 rozdílů

Najdi 5 rozdílů a vyhraj!
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INFORMACE ÚMČ

SOUTĚŽ – Regenerace Jižního Města pokračuje...

Co se starými klepadly, sušáky a betonovými prvky?

...i  v  letošním roce, kdy se bude konat 

již počtvrté. Soutěže o  nejlépe zrege-

nerovaný panelový dům se mohou zú-

častnit vlastníci zregenerovaných domů, 

přičemž minimální podmínkou pro při-

hlášení do  soutěže je rekonstrukce fa-

sád objektu, která musí být dokončená 

a  zkolaudovaná nejpozději v  termínu 

ukončení přijímání přihlášek. Ze soutěže 

jsou vyloučeny domy ve vlastnictví obce 

a  dále jsou vyloučeny subjekty, které 

byly v  letech 2009, 2010 nebo 2011 

oceněny fi nanční částkou v  minimální 

výši 50 tis. Kč. Přihlášky do soutěže je 

možné podávat od  1. do  31. března 

2012.

 Vlastníci oceněných zregenerova-

ných bytových panelových domů budou 

odměněni fi nanční částkou v celkové výši 

1 000 000 Kč formou darovací smlouvy 

takto: 1. místo 350 000 Kč, 2. místo 

200 000 Kč a 3. místo 100 000 Kč a 7 

cen v hodnotě 50 000 Kč.

 Podrobné informace a  celé znění 

pravidel soutěže, včetně formuláře pro 

přihlášení naleznete na  internetových 

stránkách městské části www.praha11.

cz, ve  všech informačních kancelářích 

a  na  odboru územního rozvoje v  Ocelí-

kově ulici.

 Na  webu Prahy 11 v  sekci Rozvoj 

a regenerace – Regenerace Jižního Měs-

ta je možné si prohlédnout, jak probíhaly 

předchozí ročníky soutěže, které subjek-

ty se zúčastnily a které objekty zvítězily.

Odbor územního rozvoje

Soutěž – Regenerace JM 2009
39 přihlášených subjektů
1. místo Jarníkova 1893 - 1895

2. místo Novomeského 690 - 692

3. místo Kupeckého 759 - 766

4. – 10. místo Konstantinova 1481 

– 1482, Hviezdoslavova 512 – 513, 

Bohúňova 1342 – 1344, Donovalská 

1756, Dubnova 807, Plickova 569 – 

570, Kropáčkova 557

Soutěž – Regenerace JM 2010
36 přihlášených subjektů
1. místo Plickova 551

2. místo Sulanského 694 - 697

3. místo Hněvkovského 1373

4. – 10. místo Ke Škole 1397, Lečkova 

1521, Matúškova 795 – 796, Brechtova 

828 – 829, Podjavorinské 1603 – 1604, 

Cyprichova 710 – 711, Štichova 577 - 

579

Soutěž – Regenerace JM 2011
37 přihlášených subjektů
1. místo Hrabákova 1972 – 1974

2. místo Sulanského 698 – 700

3. místo Tererova 1358

4. – 10. místo Matúškova 801 – 802, 

Steinerova 601 – 603, Podjavorinské 

1598, Janouchova 659 – 661, Jažlovic-

ká 1326 – 1329, Podjavorinské 1608 – 

1609, Zdiměřická 1447

Nepoužívaná a zašlá klepadla na prádlo, 

sušáky, zábradlí či staré betonové prv-

ky často esteticky hyzdí veřejné prosto-

ry sídlišť a  vnitrobloků. Svou funkci již 

dávno neplní a obyvatelům bývají často 

na  obtíž, v  horším případě mohou být 

dokonce nebezpečné, a to zejména pro 

malé děti. V  takovém případě je nejlep-

ším řešením jejich úplné odstranění, po-

případě oprava nebo rekonstrukce.

Trápí vás podobný problém a nevíte jak 
postupovat?
 Městská část Praha 11 provádí od-

straňování či údržbu klepadel, sušáků 

a  betonových prvků na  území Jižního 

Města. V případě, že máte ve svém okolí 

tyto nevyhovující nebo neudržované prv-

ky, postupujte prosím podle následující-

ho schématu:

• Projednejte a odsouhlaste si odstra-

nění nebo opravu železných a  betono-

vých prvků na členské schůzi.

• Podejte přesnou lokaci výskytu těch-

to prvků (číslo popisné domu).

• Předseda družstva, výboru či osoba 

s  mandátem kontaktuje manažera by-
tových družstev a  SVJ prostřednictvím 

e-mailu (dopisu), ve kterém jménem druž-

stva/SVJ formuluje souhlas s  odstraně-

ním, nebo zadá požadavek na opravu.

• Manažer bytových družstev a  SVJ 

předá záležitosti pracovníkům z MČ Pra-
hy 11, kteří již podniknou kroky vedoucí 

k realizaci vašeho požadavku.

 Tuto službu již v rámci programu pro 

bytová družstva a  SVJ například využi-

ly následující subjekty: BD Jeřábkova 

(zbourání a  odstranění rozpadlých kon-

tejnerových stání, úplné odstranění su-

šáků), SVJ Ke Škole (došlo k odstranění 

všech sušáků v  této lokalitě), SVJ Kon-

stantinova a  SVJ Podjavorinské (úplné 

odstranění sušáků a klepadel) a mnohé 

další.

 Pokud i  vy máte zájem na  řešení 

těchto záležitostí, tak se obraťte na ma-

nažera bytových družstev SVJ, rádi vám 

pomůžeme.

Petr Burda, manager BD a SVJ
bd.svj.manager@praha11.cz

tel: 606 694 556 

Ulice Podjavorinská před od-

straněním sušáků 

na prádlo.

Po odstranění 

sušáků.
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
16. 1. 2012     
SCHVALUJE:

 rozpočet v hlavní a vedlejší hospodář-

ské činnosti na rok 2012,

 protokol o výsledku fi nanční kontroly 

v MŠ Vodnická,

 smlouvu o převodu vlastnictví byto-

vé jednotky č. 531/9 ve 3. nadzemním 

podlaží budovy domu služeb,

 podání žádosti na MHMP o svěření 

parc.č. 265/738 o výměře 47 m2 (sou-

část nádvoří mateřské školy),

 záměr zadání ročníkové práce studen-

tům vysokých škol na úpravu Kateřin-

ského náměstí,

 plán kulturních a sportovních akcí na I. 

pololetí 2012.

SOUHLASÍ:

 s vyvěšením tibetské vlajky na budo-

vě ÚMČ dne 10. 3. 2012.

V úplném znění na úřední desce, infor-
mačních vývěskách a na webu úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

MČ Praha-Újezd (více na www.praha-ujezd.cz)

Čt 1. 3., 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

So 17. 3., 13.00: Krásnější na jaro (odpoledne pro 

ženy)

Ne 18. 3., 14.00: Nordic Walking (procházka pro 

seniory s MUDr. A. Švojgrovou) 

Klub Vodnická, o. s. 
(více na klubvodnicka.webnode.cz):

Úterý 10.15–11.15: Výtvarná dílna s prvky 
Montessori (pro děti od 2 let a jejich rodiče) 

Úterý 16.15–17.00: English Club – angličtina pro 
děti (6–7 let)

Pá 30. 3., 16.00: Vajíčka netradičně (zdobení 

vajíček, rodiče s dětmi)

Úterý 8.30–10.00: Angličtina pro dospělé (začá-

tečníci)

Úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Pilates a 
standing pilates
Středa 9.00–10.00: Power jóga
Čt 1. 3., 20.00: Montessori 3. část – smyslová 
výchova (přednáška, dále vždy 1. čtvrtek v měsíci)

Svět očima dětí, o. s. 
(více na svetocimadeti.webnode.cz):

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

So 24. 3., 14.00: Vynášení Morany (sraz na újezd-

ském náměstí)

St 21. 3., 18.00: Chronicky nemocné dítě (před-

náška MUDr. K. Švojgra)

A. Hovorková
Středa 14.30–15.30: Pilates a klasický strečink 
(rehabilitační cvičení pro ženy)

Mateřská škola Vodnická 

(více na www.msvodnicka.cz):

Čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek (3–6 let) 

Čt 15. 3., a Pá 16. 3., 8.00: Burza dětského oble-
čení a vybavení

Pozvánky na akce
• Ve  čtvrtek 15. 3. a  v  pátek 16. 3. 

pořádá Fórum rodičů při MŠ Vodnická 

burzu dětského oblečení a  vybavení, 

oba dny od 8.00 ve společenském sále 

Vodnická.

• V  sobotu 17. 3. můžete přijít strávit 

pohodové odpoledne nazvané „Krásnější 

na jaro“ s profesionální kadeřnicí, kosme-

tičkou a masérkou, od 13.00 do 17.00 

hod. ve společenském sále Vodnická.

• V sobotu 24. 3. zve Svět očima dětí, 

o. s., především rodiče s dětmi na Vyná-

šení Morany. Sraz je ve 14.00 na újezd-

ském náměstí (zastávka autobusu 363 

K Sukovu). U Botiče na Vás bude čekat 

zajímavé povídání a  zpívání, při kterém 

se rozloučíme se zimou.

• V neděli 25. 3. proběhne veřejná úkli-

dová akce dobrovolníků z  Kateřinek 

„Čisté kopce 2012“. Kdo nejste lhostej-

ní k prostředí, ve kterém žijeme, přijďte 

ve 14.00 k Milíčovskému vrchu pod ulicí 

Proutěná.

• V sobotu 31. 3. odpoledne se na sta-

dionu HC Slavia Praha uskuteční již 

sedmý ročník přátelského hokejového 

utkání mezi zástupci městských částí 

Praha-Újezd a Praha-Šeberov. Večer se 

pak sejdeme v  sále restaurace U  Srbů 

na Josefské hudební zábavě.

Filip Ranoš, zástupce starosty

Sál Vodnická

Psi v Milíčovském lese

Kontejnery na nadměrný komunální odpad

Loni se městská policie společně s  les-

ní stráží věnovala kontrole Milíčovské-

ho lesa. Akce byla zaměřená především 

na dodržování vyhlášky č. 3/1984, která 

mimo jiné zakazuje volné pobíhání psů 

v této přírodní památce. Milíčovský les je 

součástí menšího přírodního parku Botič-

-Milíčov. Území přírodní památky je vý-

znamným útočištěm obojživelníků, hníz-

dištěm ptactva a jiných živočichů s řadou 

chráněných druhů. Někteří nezodpovědní 

majitelé nechávají své psy volně pobíhat 

lesem, a  tím znemožňují nerušený život 

těchto zvířat. Obtěžováni jsou také rodiče 

s malými dětmi, cyklisté nebo běžci. Ma-

jitelé psů byli při této akci upozorňováni 

na povinnost používat vodítka a chovat 

se ohleduplně k ostatním návštěvníkům 

lesa. Lesní stráž s městskou policií bude 

v akci na jaře tohoto roku pokračovat.  

Strážníci okrskáři T. Kule, R. Masnica, 
M. Hofman, T. Žukovský

30. března–2. dubna 2012
Kontejnery na nadměrný komunální od-

pad budou přistaveny v termínu od pát-

ku 30. března do  pondělí 2. dubna  

na  tato místa: Kateřinky – křižovatka 

ulic Vodnická a Na Křtině, ulice Proutě-

ná u novinového stánku, ulice U Močálu 

a křižovatka ulic Pastevců a Remízková. 

Újezd – ulice Formanská u č. p. 63, ulice 

Formanská u Návesního rybníku a ulice 

K Sukovu u č. p. 27. Kontejnery budou 

zavezeny v pátek do 13.00 hodin a od-

vezeny v pondělí dopoledne.

 Upozorňujeme občany, že kontejne-

ry jsou určeny pouze pro velkoobjemový 

odpad z  domácností, který nelze uložit 

do běžných kontejnerů na komunální nebo 

separovaný odpad. VOK nemají sloužit 

podnikatelům pro likvidaci odpadu vznika-

jícího při jejich činnosti. Občané trvale žijící 

v Praze mají možnost bezplatného odev-

zdání objemného odpadu ve  sběrných 

dvorech hl. m. Prahy. Pro občany Újezdu 

je nejbližší sběrný dvůr v Praze 11, ulice 

Bartůňkova u stanice metra Opatov.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

První polovina zimy v  Praze nebyla co 

do  sněhové nadílky nikterak příznivá. 

Zima se jen přihlásila svým mrazivým po-

časím. Zamrznutý Návesní rybník je pro 

děti a dospělé velkým lákadlem vyzkou-

šet své bruslařské dovednosti. Část ryb-

níku je osvětlena, takže si zájemci mohou 

bruslení prodloužit do večerních hodin.  

 Jak tuhá byla v  minulosti zima? To, 

ale i  jiné zajímavosti, se můžete dočíst 

v pamětní knize, která je zaznamenávána 

od  roku 1834 do  1929. Od  roku 2007 

se intenzivně připravuje její pokračování. 

Městská část má k dispozici i jiné kroniky, 

které jsou digitálně zpracovány na webo-

vých stránkách. V  případě, že by někdo 

z Vás čtenářů měl zájem pracovat na dal-

ším záznamu běhu událostí v  městské 

části Praha-Újezd, tak je vítán. Práce bude 

fi nančně ohodnocena. Dále bych rád po-

prosil vlastníky o zapůjčení dobových fo-

tografi í.   Václav Drahorád, starosta

Slovo 

starosty
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ŠKOLSTVÍ

Základní škola Klíček – obyčejně neobyčejná škola
Ještě než jsem vyrazila do základní školy 

Klíček (v  Donovalské ulici) na  rozhovor 

s  panem ředitelem Davidem Havelkou, 

prošla jsem si webové stránky školy, ze 

kterých se často dá usuzovat mnohé. 

Jejich stránky www.klicek.cz jsou prostě 

zábavné, přátelské, chytré a vtipné, stej-

ně tak jako děti, pedagogové a personál 

ve škole, kterou jsem později navštívila. 

Pane řediteli, Klíček najdeme v  Praze 
11. Není státní základní školou, měst-
ská část ji tedy nespravuje. Můžete nám 
vysvětlit, na jaké platformě fungujete?
ZŠ Klíček, o. p. s., je nezisková organiza-

ce, která vznikla z potřeby a zájmu rodi-

čů o efektivní a vstřícný způsob výchovy 

a  vzdělávání jejich dětí. Zřizovatelem 

naší školy je Sdružení příznivců netradič-

ní školy, jehož členy jsou právě většinou 

zainteresovaní rodiče.

Čím se liší vaše škola od ostatních zá-
kladních škol? 
Důraz je kladen především na  vytvoře-

ní bezpečného a  přátelského prostředí 

pro děti a  pěstování otevřené vstřícné 

komunikace, založené na  vzájemné dů-

věře, respektu a úctě. Škola se vyznaču-

je rodinnou atmosférou. Snížený počet 

žáků ve třídě (max. 16) umožňuje větší 

míru respektování individuálních potřeb 

a možností každého žáka. Do  tříd jsou 

integrovány děti s  různým zdravotním 

znevýhodněním a  speciálními vzděláva-

cími potřebami, děti z  odlišných kultur-

ních prostředí, děti tělesně handicapova-

né, ale také děti nadané. Stále je však 

třeba mít na  paměti, že jsme škola zá-

kladní, poskytující úroveň vzdělání jako 

každá jiná základní škola. Mnoho lidí si 

naši školu, často z neznalosti, „škatulku-

je“ mezi speciální školy, což je velký omyl. 

Naši žáci a  absolventi dosahují nejen 

úrovně znalostí a dovedností jako jejich 

vrstevníci z  jiných škol, ale v některých 

oblastech jsou dlouhodobě dokonce 

nadstandardní. Mám na mysli např. práci 

s textem, prezentační a komunikační do-

vednosti atp. 

Navštěvují vaši školu také děti z Jižní-
ho Města?
Ano, tvoří zhruba 30 % z celkového po-

čtu dětí.

Pochlubíte se nám s  úspěchy vašich 
dětí?
Ačkoliv rozhodně nejsme škola výkon-

nostního typu, dosahujeme slušných 

výsledků na  různých soutěžích a  olym-

piádách zejména zaměřených na  infor-

mační a komunikační technologie, anglic-

ký jazyk nebo historii.

Jak ověřujete úroveň vzdělávání?
K  ověřování úrovně vzdělávání pravi-

delně využíváme srovnávací testy SCIO 

nebo Kalibro. Žáci 5. a  9. ročníku kaž-

doročně zpracovávají absolventské prá-

ce, což jsou něco jako diplomové práce 

na úrovni žáků základní školy, při nichž 

žáci mohou využít možnost konzultací 

s  jednotlivými učiteli, a zpravidla na po-

čátku června je obhajují před komisí a pu-

blikem z řad dětí a učitelů. 

Proč jste si právě pro svou činnost vy-
brali naši městskou část? 
Klíček sídlí na Chodově již od roku 1998. 

Ve zmiňované době byly škole poskytnu-

ty městskou částí Praha 11 prostory bý-

valého objektu školky v ulici Donovalská 

1863. Od té doby jsme nedílnou součás-

tí svého okolí. 

Spolupracujete nějak s Prahou 11?
Ano, pravidelně žádáme a  získáváme 

grant na  provoz našeho školního ZOO 

koutku a  v  loňském roce nám byla po-

skytnuta fi nanční podpora v grantových 

programech z oblasti sportu a také kul-

tury, které byly vázané na provoz našich 

kroužků.

Andrea Wolfová

Jižní Supi vlétli do roku 2012 
jako uragán

Boj o prvenství vrcholí!

Naši basketbaloví minižáci 

skvěle reprezentovali Prahu 11 

na  dvou lednových turnajích 

pražského přeboru. V  letošním 

roce Jižní Supi zatím nepozna-

li hořkost porážky, pochutnali 

si na  všech svých šesti soupe-

řích a  zařadili se mezi nejlepší 

pražské týmy. Pevně věříme, 

že se nám podaří probojovat 

se na  květnové mistrovství 

republiky a  že ani tam neudě-

láme naší městské části ostu-

du. Všechny naše fanoušky 

i  nové nadějné basketbalisty 

rádi uvítáme na  našem webu 

www.jiznisupi.cz. red

Vítěznou školou 16. dílu celostátní soutěže Nejlepší česká ško-

la se stala Základní škola Campanus. 

 Tahle zajímavá soutěž vznikla proto, aby žáci měli možnost 

svou školu představit širší veřejnosti a vyučující mohli předsta-

vit svou práci s dětmi. Vlastně vznikla hlavně kvůli tomu, aby 

se lidé a hlavně rodiče školáků více zajímali, jak současná škola 

vypadá. Campanus získal celkem 3458 hlasů, to je 63 % z cel-

kového počtu hlasů (2. škola 25 %, 3. škola 12 %). O celkové 

prvenství se mezi sebou utká právě 16 základek, kterým se 

podařilo získat prvenství v jednotlivých kolech, a Campanus je 

jednou z nich. 

 Samozřejmě, že z  úspě-

chu mají všichni obrovskou 

radost a  my ostatní Základní 

škole Campanus držíme palce 

ve velkém fi nále.

Soutěž můžete sledovat i  vy 
na www.nejlepsiceskaskola.cz.

red

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: ARCHIV ODDÍLU

„Městská část Praha 11 vnímá, že tento typ zařízení je na 
našem území ojedinělý. Snažíme se škole vycházet vstříc 
například v oblasti výše nájemného či možnosti získání 
grantů na sportovní, kulturní a volnočasové aktivity,“ říká 
starosta Dalibor Mlejnský.

FOTO: ARCHIV ŠKOLY



2. 3.
 1. futsalová liga – zápas Bohe-

mians 1905 – Torf
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

3. 3.
 Florbalový turnaj starších žáků

SH Chodov

 Fotbalový turnaj
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

 Herbadent SJM Praha 11 – Olo-
mouc, extraliga žen ve fl orbale
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

4. 3.
 Herbadent SJM Praha 11 – Brno, 

extraliga žen ve fl orbale
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

10. 3.
 Fotbalový turnaj

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

 Florbalové turnaje 3+1 pro dětské 
kategorie
ZŠ Mendelova

 Florbalové turnaje žákyň
SH Chodov

11. 3.
 Fotbalový turnaj

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

 Turnaje přípravek KOMA CUP
SH Chodov od 12.00 do 18.00 hod.

11. 3., 17. 3., 18. 3.
 Jarní pohár v interkrosu pro žá-

kovské kategorie a dorost
ZŠ Mendelova vždy od 8.30 

do 18.00 hod.

16. 3.
 1. futsalová liga, zápas Bohe-

mians 1905 – Plzeň
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

17. 3.
 Turnaje minižáků 4+1 v házené

SH Chodov od 9.00 do 15.00 hod.

24. 3.
 Turnaj v házené

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

 Jarní běhání – 4. ročník běhu 
v Kunratickém lese
Areál Pošepného – Hrabákova + 

Kunratický les

 Florbalové turnaje dorostenců
SH Chodov

 Florbalové turnaje dorostenek 
a juniorek
SH Chodov

Kompletní přehled březnových akcí 
najdete na  webu Prahy 11 kultura 
a sport  sport  přehled sportovních 
akcí.

KLÍČ 3/2012 11

RELAX

• Nejlepší umělý trávník v Evropě mají v Újezdě
Sportovní klub Újezd Praha 4 má dlou-

hou tradici. A právě on získal od Europe-

an Synthetic Turf Organisation významné 

ocenění, tak zvanou Community award 

za  mimořádný rozvoj obecního sportu, 

fotbalu, ocenění patří také české fi rmě 

ENVOS, s. r. o., za  projekt a  realizaci 

sportovně fotbalového centra SK Újezd 

Praha 4.  Klub byl založen v roce 1937 

a  historicky prvním předsedou do  čela 

devítičlenného výboru byl zvolen újezd-

ský rodák Václav Mračno. V  začátcích 

bylo hlavním úkolem pro nově zvolený 

výbor zajištění a  vybudování hřiště. Po-

zemek „U  louže“, vhodný k tomuto úče-

lu, nejprve pronajal Antonín Procházka. 

Tomu následně poskytl náhradu za tento 

pozemek veliký mecenáš klubu a  jeho 

místopředseda pan František Srba, hos-

tinský v Újezdě, který si s ním pozemek 

vyměnil. Nadšení členové a další příznivci 

pak pozemek ve velmi krátké době upra-

vili tak, aby splňoval všechna požadova-

ná kritéria. V červenci 1937 podal výbor 

přihlášku za  člena Středočeské župy 

fotbalové, splnil všechny podmínky a SK 

Újezd byl zařazen do oddělení A soutěže 

okresu Říčany. 

 Nově vybudované hřiště bylo otevře-

no 22. srpna 1937 a  k prvnímu utkání 

na  domácí půdě byli pozváni rivalové 

z Průhonic. 

 V  mužstvu Újezdu hrála řada vyni-

kajících fotbalistů, např. Jaroslav Mašek, 

Jaroslav Nykl, Milan Hruška, Milan Hasil, 

bratři Kuruczové, Josef Omcirk a další. 

 Klub rozvíjí především mládežnickou 

kopanou a  pořádá nábory do  mládež-

nických družstev. Tady pod vedením 

zkušených a obětavých trenérů a vedou-

cích mužstev probíhá příprava dětí od 6 

do 15 let.

Sekretář SK Újezd Praha 4 
Duba František 

Článek v plném znění o historii klubu na-

jdete na www.praha11.cz.

Malí i velcí sportovci, rodiče s dětmi, 
sportovní senioři a všichni vy, 

kteří si chcete zasportovat, zveme vás
na 

Běh Jižním Městem 
1. ročník

v neděli 15. dubna v Centrálním parku
se začátkem od 9.00 hodin

Pořadatelem závodu je Sportovní Jižní Město o.p.s.

Doprava: metrem C na stanici Opatov

Povrch trati: smíšený (asfaltový a travnatý)
Délky tratě budou přizpůsobeny věku a možnostem účastníků.

Pro nejúspěšnější budou připraveny věcné ceny.

Děti se mohou těšit na zábavný doprovodný program, 

dětskou atletiku v prostoru startu a cíle a skákací hrad. 

Závod se uskuteční pod záštitou starosty Dalibora Mlejnského.

Podrobné propozice a možnosti přihlášek přineseme 

v dubnovém čísle časopisu.

Organizační tým přeje všem účastníkům super zážitek!

FOTO: ARCHIV KLUBU

S
p
o
rto

v
n
í a

 v
o
ln

o
ča

s
o
v
é
 a

kce
 

p
o
řá

d
a
n
é
 o

d
 2

. 3
. d

o
 2

4
. 3

. 2
0

1
2



www.praha11.cz12

INZERCE

• 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.  SVATAVA GRIVAL-
SKÁ (sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhá-
ní pohledávek, smlouvy, nemovitosti, byty, 
rozvody, právo rodinné, občanské, obchodní, 
pracovní. Kompletní právní služby pro bytová 
družstva vč. převodů bytů do osobního vlast-
nictví a  zakládání společenství vlastníků, lik-
vidace fi rem a družstev. Kontakt: Horčičkova 
548, tel. 603 823 260, offi  ce@grivalska.cz, 
www.grivalska.cz.

• BOZP A PO-SLUŽBY v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 
– p.  Homolka, mob: 731  462  642, e-mail: 
homolka.igor@gmail.com.

• BAZAR ZASTAVÁRNA, SERVIS POČÍTA-
ČŮ. Výkup a  prodej mobilů, počítačů, audia, 
DVD, autorádií, drahých kovů, nářadí, spor-
tovních potřeb, krátkodobé úvěry oproti zá-
stavě. Tel: 733 474 017, www.compedo.cz, 
compedo@seznam.cz.

• SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ u Vás 
doma či v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA při-
jedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně 
opravíme, poradíme Vám s nákupem zařízení, 
zaškolíme Vás s počítačem, tel: 222 769 774.

• PSACÍ STROJE, KALKULAČKY – opravy, 
prodej. Tel. 241 412 507, www.psacistroje.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.

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ 
a  VÝUKA přímo u  zákazníka, instalace sítí, 
WiFi, internetu, tiskáren, notebooků, chytrých 
telefonů, výuka s trpělivým učitelem. Dopra-
va zdarma, m: 604 806 516 (i SMS), daro@
daro.cz, www.daro.cz.

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a  poraden-
ská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlá-
šení stavby a k územnímu řízení. Projekty no-
vostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie. 
Tel. 731 060 583.

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné 
ceny (možnost individuální dohody). Kance-
lář: Praha-Chodov. Tel.: 608 610 630, e-mail: 
info@mirapax.cz. 

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ v  programu Účto, 
přiznání k DPH, dani silniční a dani z příjmu. 
Spolehlivě, pečlivě a  rychle. Doklady lze 
zasílat i  elektronicky. Mail: janisa.cerna@
seznam.cz, tel.: 774 776 802.

• 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.

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

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na  míru, úpra-
vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 
94, tel: 272 929 597.

• OSOBNÍ PORADENSTVÍ, karetní výklad, 
reiki terapie. Kontakt: 776 600 160. 

• LOGOPEDIE U  VÁS DOMA. Logopedka 
s dlouholetou praxí napraví vadnou řeč vaše-
ho dítěte. Tel: 603 904 874.

• KOSMETICKÉ STUDIO ÁČKO nabízí kom-
pletní kosmetické ošetření kvalitní fr. kosmeti-
kou včetně lymfodrenážní masáže za 880 Kč. 
Podjavorinské 1606/16, nedaleko stanice 
metra Háje. Tel: 737 834 827.

• KOSMETICKÉ STUDIO PETRA ŠESTÁKO-
VÁ, vás zve k návštěvě. Přijďte si odpoči-
nout na Ajurvédskou masáž nebo relaxovat 
při Kosmetickém ošetření. Více na 
www.petrasestakova.cz, tel.: 272 934 347.

• 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.

• SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO SALONU JULIE 
– kadeřnictví – dámské, pánské, dětské – v ul. 
Modletická č. 1388/5, P-4. Přijmeme kadeřni-
ci na ŽL. Kontakt: 607 560 953, k nahlédnutí: 
www.salonjulie.euweb.cz.

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Nabízím veškeré 
kadeřnické služby u vás doma. Kvalitní služby 
za příjemné ceny. Tel. 777 285 669.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-
nalizace, topení. Výměna plynových spotřebi-
čů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Horyna, 
tel. 603 554 550, 271 912 323.

• KOUPELNY – výměna vany za  sprchový 
kout, kompletní rekonstrukce, obkladové pa-
nely Abitiby, voda, elektro, přijatelné ceny, 
program pro seniory. Tel. 739 253 530.

• 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.

• KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE bytových 
jader, koupelen a nebytových prostor na klíč, 
ale i dílčí zednické a obkladačské práce, malo-
vání, voda, odpady, elektro vč. revize a další 
práce za rozumné ceny a ve vysoké řemeslné 
kvalitě. Tel. 775  394  136, e-mail: fi alalad@
seznam.cz. 

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 
skel, seřízení kování. Tel. 737 202 354.

• Čištění koberců a  sedacích souprav. Tel.: 
777 253 283.

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

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

• VÝMĚNY SPRCHOVÝCH KOUTŮ včetně 
nutných stavebních úprav. Dodáváme kom-
pletní sortiment koupelen RAVAK. Instalatér-
ství – Roman Grešák, Modletická 1388, tel. 
603 225 535, www.koupelnicka.cz.

• OPRAVY AUT. PRAČEK Whirlpool, Ignis 
a  Tatramat. Opravy provádíme v  bytě zá-
kazníka se zárukou. 30 let praxe. Telefon: 
272 761 234, 602 366 328.

• 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.

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

• 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.

• 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.

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. Provádí-
me veškeré opravy a úpravy elektroinstalace 
v bytech a domech. Tel. 737 323 598, e-mail: 
elektro-udrzba@seznam.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.

• ŽALUZIE DO VŠECH TYPŮ OKEN – Ven-
kovní předokenní rolety – Shrnovací dveře – 
Textilní rolety – Žaluzie vertikální. Kontakt: 
602  719  325, e-mail: panohul@seznam.cz, 
URL: http://www.zaluzie-praha-np.cz.

• ODVOZ ODPADU, NÁBYTKU, el. spotře-
bičů, sutí apod. Ceny od 2000 Kč – kontejner 
2,5 m3, max. 500 kg. Dále bourání a  řezání 
byt. příček, likvidace byt. jádra i  s  odvozem 
za 5900 Kč. Tel. 775 677 928.

• ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ PRÁCE a pod-
lahy kvalitně. Koupelny, kuchyně atd. na  klíč 
nebo dohodou. Likvidace byt. jader s  odvo-
zem 5500 Kč. Tel. 777 207 227.

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

• PROŘEZÁVÁNÍ A  KÁCENÍ STROMŮ 
z lana, shoz sněhu a další práce ve výškách – 
oprava střech, fasád a  jiné. Michal Pták, tel: 
603 712 174, e-mail: michalptak@centrum.cz.

• 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.

Služby

přestavby bytových jader
rekonstrukce koupelen a bytů na klíč
česká společnost s 15-ti letou tradicí

www.bathinterier.cz
info@bathinterier.cz

tel.: 777 900 968, 604 208 075 

KOUPELNY
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• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – vesta-
věné skříně, kuchyně, atypický zakázkový 
nábytek – výroba, doprava, montáž. Tel: 
608  208  003, e-mail: maryba@volny.cz, 
www.webpark.cz/maryba.

• 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.

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ-
CE + štukování, stěrkování. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.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.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v  3+1 – cca 
340 Kč), čištění koberců a  čalounění. Tel: 
606  148  453 nebo 222  955  295, e-mail: 
silha.j@seznam.cz – Fa Šilha.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 
Škapa, tel. 728 386 419.

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

• HODINOVÝ MANŽEL Dušan. Nabízím 
služby pro vaše byty domy, kanceláře, provo-
zovny, zahrady. dusan.vitu@seznam.cz, tel. 
723 749 896, www.hodinovymanzel.4fan.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, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.

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

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-
keré zednické a  obkladačské práce, malo-
vání, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita 
a  rozumná cena. Tel.: 720 391 187, e-mail: 
skutchan@seznam.cz. 

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.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3mil. 
Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milíčovského 
nebo Krčského lesa, i před privatizací. Platba 
v hotovosti, dluhy a exekuce nevadí. Tel.:777 
211 671.

• HLEDÁM BYT na  Jižním Městě! KOUPÍM 
RYCHLE BYT na  Jižním Městě, nabízím 3,2 
mil. Kč. V případě zájmu mne prosím kontak-
tujte na tel. č. 777 119 411. 

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Městě 
o velikosti od 3+kk/L výše. Družstevní nebo 
OV. Nejlépe v blízkosti zeleně a v dobré do-
stupnosti. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• KOUPÍM MENŠÍ BYT 2+KK (1+KK, 1+1) 
a  podobný v  Praze 4, nejlépe v  Praze 11. 
Může být i družstevní. Tel.: 607 686 460.

• I.E.T. REALITY, s.r.o. – původem rakouská 
realitní kancelář, hledá na  Jižním Městě pro 
své klienty byty k prodeji i k pronájmu. Záru-
ka profesionality a právního servisu. Kontakt 
725  492  315 nebo 222  310  399, e-mail: 
horalkova@iet-reality.cz.

• SPĚCHÁ - SHÁNÍM BYT na Jižním Městě! 
Nevadí dluhy, exekuce, zástavy, vše zařídím. 
Platba ihned v hotovosti do 2,9 mil. Volejte 
na 605 874 392. 

• SHÁNÍME DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 
bytu pro 2 osoby v  Praze a  okolí do  veli-
kosti 3+1 s cenou do 14 000 Kč včetně po-
platků dle stavu bytu. Tel.: 220  806  245, 
605 845 088.

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

• VYMĚNÍME BYT OV 2+KK ZA  VĚTŠÍ. 
Požadujeme 3+1/L (dr.  nebo OV). Oba byty 
v rámci Jižního Města. Doplatek dle dohody. 
Možno také prodat 2+kk a koupit 3+1/L. Tel.: 
722 220 679.

• 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.

• PRODEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY Stará-
me se o  Jižní Město. RIM REALIT kontakt: 
725  001  188, 271  00  11  88, rimrealit@
rimrealit.cz, www.rimrealit.cz (najdete nás 
na adrese: Krejnická 2021/1 Praha 4 a Opa-
tovská 1753/12, Praha 4).

• PRODÁM BYT 2+kk, 43 m2, Zdiměřická ul., 
OV, 7. p. z 8, nové stoupačky, plastová okna, 
omítky, ostatní v původním stavu. Dům bude 
v tomto roce zateplen. Cena 2 mil. k jednání. 
Tel. 605 265 957.

• KOUPÍM BYT 2+KK na JM v OV nebo druž-
stevní. Tel. 774 281 748.

• PRODÁM DV MEZONET 4+kk/105 m2/
GS/S/B ve  viladomě Kolovraty u  kostela. 
5 min. vlak 20 min. centrum. 3,2mil., tel. 
604 216 572.

 Ostatní
• NABÍDKA VOLNÝCH PARKOVACÍCH MÍST 
na nonstop hlídaném parkovišti v ul. Mikulo-
va – Bachova v Praze 11. Tel. 773 144 512, 
email: parkovani.mikulova@seznam.cz.

• PRONÁJEM PROSTOR – kancelářské (skla-

dové) v nově zateplené budově Horní Rozty-

ly, Augustinova ul., 99 m2, 2 x WC, přízemí, 

dva vchody, VÝHODNĚ. T: 605  810  020, 

608 739 310. 

• PŘENECHÁNÍ PRONÁJMU zavedeného 

obchodu s dětským textilem v Praze 4 Hájích. 

Plocha 30 m2. Kompletně vybaven zařízením 

a zbožím. Nájemné 2500 Kč/měsíc. Odstup-

né. K dispozici ihned. Tel.: 737 607 337.

• NOVĚ OTEVŘENÝ SECOND HAND Ta-

tarkova 724 – zadní vchod (vedle NORMY). 

Dámská a  pánská značková móda z  Anglie 

a USA. U nás nakoupíte levně a kvalitně. Ote-

víráme od poloviny března. Těšíme se na Vaši 

návštěvu.

• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do  týmu realit-

ních poradců kanceláře RIM REALIT starající se 

o  Jižní Město. Nabízíme nadstandardní mož-

nost výdělku. Vhodné pro jakoukoli věkovou 

skupinu (i  pro aktivní důchodce). Kontaktujte 

nás: 725 960 492, rimrealit@rimrealit.cz.  

• 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.

• AUTOŠKOLA – řidičské průkazy všech 

skupin, kondiční jízdy, školení řidičů, profes-

ní průkazy, vrácení ŘP. Mendelova 7, Pra-

ha 11, tel.: 603  422  321, 603  410  132, 

www.autoskolacharvat.cz.

• KURZ PLAVÁNÍ PRO DĚTI každou so-

botu v  Kongresovém centru. 11:00-11:30 

neplavci od  3 let, 11:30-12:00 poloplavci 4 

– 10 let. Vlasta Remišová, tel 774 972 641, 

www.AquaklubZelvicka.cz. 

• KOJENECKÉ PLAVÁNÍ na  Jižním Městě 

– VYDRÝSEK. Pro děti do 9 měsíců. Nabízí-

me soukromí, klid a  plnou péči vaší instruk-

torky. Těšíme se na vás. Tel.: 605 218 971, 

www.vydrysek.info.

• AQUA & RELAX VÍKEND Karlovy Vary. Ak-

tivní víkend s aqua aerobikem nebo plaváním 

pro dospělé, relaxací, solnou jeskyní, lázeň-

skými procedurami 23. – 25. 3. Další akce 

na www.AquaklubZelvicka.cz.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAK-
TICKÉHO LÉKAŘE, MUDr.  Dana Řežábová, 

Praha 4 – Hviezdoslavova 1600/6, POLIKLI-

NIKA LITOCHLEBY, 1. patro, přijímá k  regis-

traci nové pacienty, smlouvy s  pojišťovnami 

máme. Tel.: 267 914 143. 

• HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID zdravotnického 

zařízení v blízkosti metra C – Chodov, "Doho-

da o  provedení práce", přednost budou mít 

zájemci, kteří jsou očkovaní proti žlouten-

ce typu B. Nadstandardní mzda. Kontakt: 

606 823 920.

• SRDEČNĚ ZVEME na biblické přátelské po-

sezení. www.spaseni.info.

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.

SLEVA NA BŘEZEN A DUBEN 14 % 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

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
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Výhled přes radnici k Milíčovu
Kdysi sám okraj Jižního Města. V popře-

dí jednoduchá úprava parčíku se stojany 

pouličního osvětlení. Dál objekt školky 

v  budoucí zahrádce, ovšem až vzroste. 

V  pozadí se osaměle tyčí dva pavilony 

a spojovací trakt základní školy, kterou 

jsme si zvykli nazývat Červená. Za nimi 

stojí vysoký objekt tělocvičen. Do zažité-

ho má ještě celý prostor daleko. Svědčí 

o tom i tesko barák mezi školkou a ško-

lou. Horizontálně řešený záběr asi v zimě 

1978 – 1979 fotografoval Ing.  Mojmír 

Struhár. Uložil jej na drobný formát, kte-

rý vloni věnoval našemu muzeu. Zvětše-

ný vertikální výřez při srovnání s  téměř 

shodným současným pohledem svědčí 

o proměnách.

 Škola má nový kabát a  zázemí. 

(Víme, že je také uvnitř proměněná 

a  areál je rozčleněn na  dva odlišné 

vzdělávací ústavy.) Východní část zá-

běru nyní vytěžují právě dokončované, 

přiměřeně vysoké bytové objekty vý-

stavby v  Milíčově. Předškolní zařízení 

se změnilo asi před čtvrtstoletím v pro-

stou jihoměstskou radnici, dnes v Oce-

líkově ulici. Prošla také několika úprava-

mi, aby lépe plnila svůj účel, bez dalších 

pracovišť Úřadu městské části Prahy 

11 v  různých lokalitách Jižního Města 

I by však již nestačila. Zahrádka i parčík 

v popředí již vzrostly, dominantní místo 

v  parčíku nepříliš dávno zaujalo dobře 

vybavené dětské hřiště. 

 Se srovnávacím fotem jsme čekali 

na  pořádnou zimu. Mráz byl letošního 

1. února opravdu citelný, ten však foto-

grafi e nedokáže vyjádřit.

Jiří Bartoň    

1978 – 1979 2012

Tak přece tu někde sníh je

Na Hromnice o hodinu více. Tak daleko 

jsme dorazili, když byly psány tyto řád-

ky. Dávno jsme měli za sebou Na Boží 

narození o  bleší převalení (někteří zar-

putilci tvrdí, že o převalení myší, ale to 

je velký rozdíl v  rozměru), na Nový rok 

o slepičí krok a na Tři krále o krok dále. 

Všechna přísloví se však týkají toku času. 

V  jeho průběhu se k  nám prostě vrací 

Slunce, zimní slunovrat máme zase jed-

nou šťastně za  sebou, a  nejdůležitější 

část dne, doba denního světla, se proto 

prodlužuje. Vítej Slunce, už se těšíme 

na  jaro. Kdo budete chtít, přijďte v  so-

botu 30. března (března!) ve  13 hodin 

za  stanici metra Roztyly. Projdeme se 

Michelským lesem při Vítání jara a  po-

zdravu studánkám. Nenamáhavě dorazí-

me k Labuti v Krči, k zastávce MHD.

 Ale kde je ta zima? V první polovině 

února byla pořádně tuhá, jen stále chy-

běl ten sníh. Pamětníci vzpomínají, jak 

se v počátcích Jižního Města bruslívalo 

na Milíčovském rybníku v okolní bílé kraji-

ně. Kronika dokládá, co sněhu bylo třeba 

v padesátých nebo ve dvacátých letech 

minulého století. Staré obrázky připomí-

nají bruslení na Vltavě v centru metropo-

le na konci 19. století. A knihy o historii 

klimatu poučují, kolikrát už se lidé děsili, 

že se zcela proměňuje. 

 Pracovníci Jihoměstské majetkové, 

a. s. zvolili pozitivní přístup. Vykutáleli 

jediné dělo, co na  Jižním Městě máme, 

postavili ho do  vhodné palebné pozi-

ce – a výsledek zřejmě znáte, zejména 

šťastné děti, lépe než byl uchopitelný při 

psaní těchto řádků. Tak přece tu někde 

sníh je. Přírodní nebo technický, jen když 

to sviští z vršku dolů!  

Jiří Bartoň  

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ            

FOTO: MOJMÍR STRUHÁR FOTO: JIŘÍ BARTOŇ            



Nekrmte holuby, je to zakázané! Červené kontejnery jsou 
už v Praze 11 jako doma

Holubi, holubi a  zase holubi. Jakoby se 

jen vyslovením toho slova jejich počet 

zvyšoval. Je jich spousta, a to je problém. 

Způsobují alergie, šíří roztoče a hlavním 

problémem pro nás je jejich všudypří-

tomný trus... Ten může závažně poškodit 

naše zdraví a to, co dělá třeba s historic-

kými památkami v centrech velkých měst, 

o tom je asi zbytečné mluvit. Na druhou 

stranu je pravdou, že podmínky pro hníz-

dění a  rozmnožování holubů jsme po-

mohli vytvořit holubům my sami. 

 Najdou se tací, a není jich málo, kte-

ří je běžně krmí zbytky jídel, dokonce je 

někteří krmí na  vlastních balkonech… 

O nepořádku kolem kontejnerů a popel-

nic ani nemluvě. Ty jsou přímo ideální pro 

holuby a hlodavce…

 K  jejich snížení můžeme správným 

přístupem přispět my všichni. Třeba likvi-

dací míst vhodných pro hnízdění holubů 

a  umísťováním mechanických zábran. 

Dalším významným pomocníkem je udr-

žování čistoty.  

 Co se týká úředních předpisů, měli 

byste rozhodně vědět, že krmení holubů 

na  veřejných prostranstvích a  ulicích je 

v rozporu s obecně závaznou vyhláškou 

č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty 

na  ulicích a  jiných veřejných prostran-

stvích. Podle ní by se kdokoli z nás měl 

chovat tak, aby nezpůsobil znečištění ulic 

a jiných veřejných prostranství, rozumí se 

tím i krmení zvířat, samozřejmě i holubů. 

 Pokud na  člověka krmícího holuby 

upozorníte l. 156, může strážník měst-

ské policie neukázněnému občanovi 

za krmení těchto ptáků na veřejném pro-

stranství na místě uložit blokovou poku-

tu až do výše 1 tis. Kč.

 Pracovníci odboru životního prostře-

dí pokutovat tyto občany na  místě ne-

mohou, neboť nemají právo občany legi-

timovat.

 Upozorňujeme také na  to, že při 

nezaplacení blokové pokuty uložené 

městskou policií může odbor životní-

ho prostředí za  prokázaný přestupek 

uložit v přestupkovém řízení pokutu až 

do výše 20 tis. Kč.   daf

Příležitosti zbavit se starých drobných 

elektrospotřebičů z Vašeho domova 

i kanceláře máte nyní díky unikátním 

červeným stacionárním kontejnerům na 

drobné elektro. Ty na konci roku rozmís-

tila po Praze nezisková organizace ASE-

KOL. Kontejnerů, které nemají v Evropě 

nikde obdobu, je zatím po České republi-

ce rozmístěno 1 500 a další stále přibý-

vají.  Červené kontejnery mají především 

usnadnit občanům možnost zbavit se 

vysloužilých drobných elektrospotřebičů, 

které často končí ve směsném odpadu, 

kam ale rozhodně nepatří.

 Víte co do kontejneru patří? 
Do kontejnerů mohou lidé vhazovat ba-

terie a drobná elektrozařízení jako jsou 

např. kalkulačky, rádia, drobné počítačo-

vé vybavení, discmany, telefony, elektro-

nické hračky a podobně. 

 Do kontejnerů 

naopak nepatří: 

televizory, počí-

tačové monitory, 

zářivky, úsporné 

žárovky, velké do-

mácí spotřebiče 

(jako např. ledničky, 

pračky, chladničky 

a podobně). 

 Recyklaci elekt-

rospotřebičů zajišťuje kolektivní systém 

ASEKOL, baterií společnost ECOBAT. 

V Praze 11 najdete kontejnery na pěti 
místech a to v ulicích:
• V Jezírkách 1545
• Jažlovická 1315
• Kosmická proti č. 748
• Hněvkovského x Brandlova
• Jarníkova 1870 red
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stupujícím hospodářem býval zpravidla 

otec.“ Tolik Wikipedie.

 Encyklopedie říká, že šlo o  zvykový 

právní útvar. Encyklopedie to takhle dě-

lávají, ale ve  skutečnosti šlo o elemen-

tární lidskou slušnost postarat se o svou 

mámu a tátu. Zároveň to zakládalo před-

poklad a možná i trochu kalkul, že se jed-

nou o ně podobným způsobem postarají 

i jejich děti. 

 A pak se něco, pomalu a plíživě, sta-

lo. A já se bojím pomyslet na to proč.

 Sociální pracovníci ve všech pobyto-

vých zařízeních pro seniory se totiž dnes 

a  stále častěji setkávají se situací, kdy 

se na ně s žádostí o ubytování hlásí ti, 

jejichž jediným důvodem je, že často, 

v  původně svých bytech, překážejí… 

Jakkoli je to smutné, tohle samo o sobě 

ještě není důvod k přidělení bytu či uby-

tování a pokud žadatelé neuvedou další 

důvody, například špatný zdravotní stav, 

musejí v této velmi ponižující situaci ješ-

tě nějakou dobu vydržet. A to už není ani 

smutné!

 Samozřejmě vím, že dnešní byty 

v panelových domech prostor pro vejmi-

nek nenabízejí, ale prostor je to posled-

ní, co by mělo v  podobných situacích 

rozhodovat. 

 Nechci poučovat, moralizovat, jen 

cítím stále sílící potřebu reagovat na bo-

lavé situace, které vidím kolem sebe... 

a kterých neubývá.

 Možná by bylo dobré vrátit vejminky 

alespoň do našeho uvažování a do na-

šich srdcí.

Jan Meixner

Slovo 

zástupce 

starosty

CHYBÍ NÁM VEJMINKY?

Dovolte mi prosím, abych nejprve, pře-

devším pro mladou generaci, vysvětlil 

obsah slova vejminek: „Vejminek je zvy-

kový právní útvar, prostřednictvím něhož 

se na statek nově nastupující hospodář 

zavazoval k tomu, že někdejšímu hospo-

dáři, který mu statek předával do užívání 

a odcházel na odpočinek, bude doživot-

ně zaručovat ubytování a  určité množ-

ství, nejčastěji naturálních, dávek. Od-

FOTO: DANA FOUČKOVÁ



Rekonstrukce dětského oddělení Polikliniky Opatovská je dokončena

Ztvárnění velikonočního motivuZttvváárnněění vvellikonnnočnníího mmoootttivvvvuu

VVyhhlašuujeemee ttutoo tradiičční souttěěěžž pprrroo 
mmaateeřskéé škkooly, zzáákladnní školyy, dděěěttssskkéééé 

ddoommovvy i jeednnootlivccee. Neejjkrásněější pprááccee 
bbuddoouu vyysttaaveenny pooo dobuu jednohhhoo 

týýddnee v něěkooliika mmměsteecch ČR.

Vyyhlašuujeme vvee spooluupráci ssee Severoočeskými doolyyy, aa. s.. 
17. rročníkk soutěěžže  

Společnost Medifi n, a. s., která spravuje budovu Polikliniky 

Opatovská, se snaží stále zlepšovat a rozšiřovat služby, které 

pacienti v těchto prostorách naleznou.

 V lednu tohoto roku byla dokončena rekonstrukce dětské-

ho oddělení, MUDr. Hendrychová a MUDr. Dohnalová tak ordi-

nují již v nových ordinacích, včetně nových prostor čekáren.

Obě lékařky proto také registrují nové pacienty na 

tel.: 272 914 731, nebo 272 917 412.

 Kromě lékařských služeb je v budově umístěna také lékár-

na, kde maminky naleznou širokou nabídku doplňkového sorti-

mentu jak pro ně, tak jejich děti.

 Věříme, že pacienti najdou v  nových prostorách moderní 

a příjemné prostředí pro řešení svých zdravotních potíží.

Ing. Josef Hulík, provozní ředitel

Ceny pro jednotlivce:

1. cena – barevný televizor2. cena – fotoaparát3. cena – fotoaparát4. cena – MP3 přehrávač5. cena – MP3 přehrávač

Cena pro kolektivy:

1. cena – 10 000 Kč

2. cena – 5000 Kč

3. cena – 4000 Kč

4. cena – 3000 Kč

5. cena – 2000 Kč

Vítězné ko-

lektivy a jednotlivci budou pozvá-

ni k předání cen u příležitosti hlavní expozice těchto 

prací. Zaslané výtvarné práce nejsou vraceny autorům, bu-

dou zdobit dětské domovy a ústavy sociální péče po celé 

republice. Dále jsou věnovány představitelům katolické círk-

ve a významným umělcům. Další dotazy Vám sdělíme na 

telefonu 602 261 383 případně na emailové adrese profi l@

profi lml.cz. 

www.praha11.cz16
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Podmínky soutěže:
1.  velikost normálního vajíčka zdobeného jakoukoliv technikou  

2.  maxi kraslice z libovolných materiálů nebo jakýkoliv velikonoční motiv 

3.  zpracování maxi velikonočního motivu z libovolných materiálů 

( min. 30 cm ) 

4.  kraslice a velikonoční motivy z keramiky

5.  kraslice a velikonoční motivy z látky

6.  kraslice a velikonoční motivy z perníků

7.  soutěže se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak kolektivy

8.  jednotlivé kraslice označte jménem nebo názvem kolektivu, tak aby bylo pa-

trné, zda soutěžíte v kategorii kolektivu nebo jednotlivce, věkem, kontaktní 

adresou, telefonním číslem 

Kraslice zasílejte nejpozději do 8. března 2012 na adresu:
Producentské centrum Profi l Mariánské Lázně, s. r. o. 

Plzeňská 181

P. O. Box 153

353 01 Mariánské Lázně

Farmářské trhy už od 2. dubna!Farmářské trhy už od 2. dubna!

Hlavní partner soutěže:

Týden před Velikonocemi začínají oblíbené farmářské Týden před Velikonocemi začínají oblíbené farmářské 
jihoměstské trhy u Komunitního centra Matky Terezy. jihoměstské trhy u Komunitního centra Matky Terezy. 
První dva budou zaměřené na velikonoční tematiku. První dva budou zaměřené na velikonoční tematiku. 

Novinka! Novinka! 
Letošní trhy si budete moci užívat 2x týdně, Letošní trhy si budete moci užívat 2x týdně, 
pondělí a středa od 13 do 18 hodin.pondělí a středa od 13 do 18 hodin.
V případě zájmu budou prodlouženy do 19 hodin.V případě zájmu budou prodlouženy do 19 hodin.

KLÍČ 3/2012 17
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

INZERCE

Mgr. Petr Kopal
Jméno Petra Kopala (23. října 1969 – 24. ledna 2012) bylo uváděno jako jméno šéfredaktora na podzim 

roku 1993 v tiráži prvních čísel prvního ročníku vznikajícího zpravodaje naší městské části Klíč. Povoláním 

byl pedagog. Později náležel po dvě volební období mezi členy Zastupitelstva městské části Praha 11. 

Snad nejšťastnější býval při svých aktivitách ve sportovních klubech a oddílech mládeže. Zemřel nečekaně.

 -bar 

Postřehy a dopisy 
našich čtenářů
Potěšil nás dopis od čtenářky paní Drahomíry Novotné. Napsala velmi hezký dopis na téma Chodovského hřbitova. Píše: 

Velmi často navštěvuji Chodovský hřbitov, kde mám uloženého manžela. Nejde si nevšimnout, jaká změna nastala v  jeho 

údržbě a úklidu od poloviny loňského roku, a to s nástupem zaměstnance, který se o úklid stará. Tak čistý a upravený hřbitov 

snad neexistuje v celé Praze, a navštívila jsem jich hodně. Nejen o svátku zesnulých a Vánocích, ale po celou dobu je hřbitov 

pečlivě uklizený. Všem, kteří se o tento výborný stav starají a také všem, kteří se o tento stav přičinili, patří velké poděkování 

moje i všech ostatních pozůstalých, kteří tento hřbitůvek navštěvují.

S pozdravem a přáním všeho dobrého Drahomíra Novotná

Rádi také otiskujeme názor pana Tulacha, který píše:

Již nějakou dobu přemýšlím, zda reagovat na spoustu příspěvků obyvatel P 11, kteří jsou neustále s něčím nespokojeni, neu-

stále do všeho šťourají, neustále prudí. A několik posledních příspěvků mě přesvědčilo, abych na ně vyjádřením svého názoru 

reagoval.

 Na JM bydlím již 34 let. Netvrdím, že jsem se vším maximálně spokojen, protože nikde není nic ideální, ale můžu prohlásit, 

že se mi tu žije dobře. Bez ohledu na to, kdo stál a stojí ve vedení radnice MČ P11, je potřeba uznat, že se tady toho mnoho 

změnilo k lepšímu. Ať se jedná o regenerace domů, škol a školek, kamerový systém, stanoviště sanitek, obnovení pohotovosti 

na JM, údržbu zeleně a mnoho dalšího. Ale věční rejpalové na toto nehledí a místo toho řeší věci typu – kolik bude stát ples, 

kdo to bude platit, kolik stojí úpravy Centrálního parku, proč je támhle vykopaná díra v zemi, proč linka 125 nejezdí tam, kam 

nejezdí, proč není na každém kroku popelnice na kartonové obaly, proč existují herny na JM, atd. atd. Před vznesením těchto 

dotazů by si tito pisálci měli nejdříve zjistit, jak se věci mají a dotazy vznášeli tam, kam patří. Tedy že Centrální park jde zcela 

mimo MČ P11, protože spadá (a fi nancuje ho) Magistrát hl. m. Prahy, že většinu chodníků a silnic vlastní TSK, že autobusové 

linky řeší Ropid, že popelnice řeší opět magistrát, že herny jsou v objektech, které nejsou v majetku P11... Zkrátka už mě štve 

ta česká vlastnost na všechno plivat a házet špínu a na to dobrý zapomínat. Pro případné nespokojence prohlašuji, že nemám 

žádné vazby na vedení radnice P11, nejsem v žádném příbuzenském vztahu s vedením radnice P11, zastupiteli atd. Jsem jen 

občan Jižního Města, který vyjádřil svůj názor.

Hezký den vám všem
T. Tulach

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

ctenari@praha11.cz
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INZERCE

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
Když mě v březnu jaro vzbudí, dám si to co Křeček udí.
Mám to k němu jenom krůček, zahřeje mě teplý bůček.

Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443
Akční ceny BŘEZEN
Klobása s medvědím česnekem 119,90 79,90 Kč

Uzený bok s k., domácí 99,90 79,90 Kč

Polský salám 99,90 79,90 Kč

Dunajská klobása 189,90 149,90 Kč

Vepřová pečeně s k. 119,90 79,90 Kč

Hovězí zadní z plece 183,90 149,90 Kč

Vepřové kousky na čínu 104,90 89,90 Kč

Trvale snížená cena
Uzená stehna 49,90 Kč

Královský játrový salám 49,90 Kč

27030_Inzerce_182x123.indd   2 15.8.11   11:16
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Kulturní přehled

KC Zahrada
 Kulturní 

 Jižní Město, o. p. s.

 Malenická 1784

 148 00, Praha 11

 www.kczahrada.cz

 Tel.:  271 910 246, 

271 914 689

e-mail: zahrada@kczahrada.cz

www.kczahrada.cz, www.facebook.com/zahradakc, 

www.webticket.cz

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 BŘEZEN 2012
3. 3., 15.00: Princezna na hrášku. Divadlo Kapsář.  

Těšíme se, jak budeme společně s Vámi a se 

spoustou loutek řešit i zdánlivě neřešitelné problé-

my, které mohou nastat v naší „královské“ rodině. 

Vstupné 50 Kč

6. 3., 17.30: Drum Circle – Skupinové bubnování. 
Aktivní vytváření hudby pro muzikanty i nemuzikan-

ty – rozvíjí improvizační schopnosti a odbourává 

stres. Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30 další 

zájemci. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 200 Kč

7. 3., 10.00: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. 
Divadlo Pro malý. PŘÁTELSTVÍ je hlavním tématem 

tohoto představení. Na jednoduchých a vtipných 

příhodách dětem ukážeme, jak důležité je mít něko-

ho rád a někomu pomáhat. Vstupné 50 Kč 

7. 3., 20.00: Jiří Schmitzer & Duo Dubnička Laho-
da. Herec divadla Ypsilon a jeden z nejosobitějších 

českých písničkářů, který baví diváky všech věko-

vých kategorií zábavnými a často velice ironickými 

texty. Po koncertě si nenechte ujít pokapelu Duo 

Dubnička Lahoda, která přidá další nášup vtipných 

písniček! Vstupné 160/120 Kč, 1. řada 200 Kč

8. 3., 19.00: Zdravý nemocný. Městské divadlo 

Kladno. Luděk Sobota v hlavní roli Moliérovy kome-

die o vymyšlených nemocech a opravdové lásce.  

Vstupné: 290/270, 1. řada 320 Kč 

10. 3., 10.00: Sobotní výtvarná dílna. Pod vede-

ním Ilony Němcové budou děti pracovat s rozlič-

nými materiály a vytvoří jarního motýla! Vstupné 

50 Kč

10. 3., 15.00: Pejsek a kočička. Malé Vinohradské 

divadlo. Když se dva lidé nemají rádi, říká se: “Jsou 

na sebe jako pes a kočka!” Co když to ale vždycky 

neplatí? Vstupné 50 Kč 

14. 3., 10.00: Medvídek Pú. Čmukaři. Hravé 

představení o dobrodružstvích medvídka a jeho 

přátel. Oceněno na Loutkářské Chrudimi a Jirásko-

vě Hronovu. Vstupné 50 Kč

17. 3., 15.00: Aladinova kouzelná lampa. Dřevěné 

divadlo. Představení nás vtáhne do atmosféry 

dávného orientu. Vstupné 50 Kč 

21. 3., 10.00: Velikonoční pohádka. Divadlo 

Kapsa. Jarní pohádka ze zahrádky aneb jak se lišák 

Fešák napálil. Vstupné 50 Kč 

23. 3., 20.00: Orient. Koncert pražské rock-metalo-

vé legendy, která neúnavně brázdí českou rockovou 

scénu. V současné době hraje ve složení Michael 

Ďurčo, Láďa Doležal, Ruda Rožďalovský a Jindra 

Pavlišta. Vstupné 100 Kč

24. 3., 15.00: Sobotní škola animace. Klára Mare-

šová učí kouzla jak z kouzelné hůlky. Pro děti od 6 

do 12 let. Ve vstupném 180 Kč je zahrnut veškerý 

materiál a pomůcky. Doporučujeme vzít si fl ashku!

26. 3., 14.30: Klub aktivního stáří: Jitka Zelen-
ková. Cyklus "Setkání se zpěváky." Zpěvačka pop-

-music a majitelka sametového hlasu v Zahradě. 

Koncert je určen pro členy Klubu aktivního stáří. 

Vstupné 50 Kč

28. 3., 10.00 a 14.30: O třech námořnících. 
Divadlo Ludvík. Námořnická pohádka o čestném 

a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi 

Bublině vydává za svým snem... na ostrov Hukaku-

lu. Vstupné 50 Kč 

31. 3., 15.00: Noční skřítek. Divadlo MIMo.s. 

Představení je jedinečnou skládankou loutkového 

divadla, činohry, neverbálního divadla a muzikálu. 

Přesto působí kompaktním a přirozeným dojmem. 

Vstupné 50 Kč

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 BŘEZEN 2012
1. 3., 18.00: Lidé v místech – přednáška. Téma: 

Sousedé a vztah k lidem kolem nás. Přednášející: 

Lucie Galčanová (FSS MU Brno). Vstup zdarma!

3. 3., 18.00: Marie Hladíková a Anders Grönlien 

– Obejdi 3x horu a noc bude tvá / vernisáž výstavy 

a koncert. Vstup zdarma i bez pozvánky!

4. 3., 15.00: Jak se hledají princezny – divadlo 

Bořivoj. Pohádka s maňásky v dřevěném paravánu, 

herci a muzikou. Vstupné 50 Kč.

7. 3.–12. 3. Telecí týden v Restauraci Chodovská 
tvrz. Jaro je období mladého masa, a proto jsme 

pro Vás na tento týden v restauraci připravili spe-

ciální telecí menu. Vitellotonato, telecí řízek nebo 

telecí líčka dušená na červeném víně s bramboro-

vou kaší – to je pravá jarní nabídka! Více na www.

restauracechodovskatvrz.cz

8. 3., 18.00: Šansony na Tvrzi. Česky zpívané 

francouzské šansony. Vstupné 130 a 90 Kč.

10. 3., 15.00: Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi. 
Dvě hodiny nabité výtvarnými aktivitami k aktuální 

výstavě v galerii i ateliéru. Rodinné vstupné 100 Kč.

11. 3., 15.00: Jabloňová – Loutky bez hranic. Do-

káže statečný král zachránit svou jabloňovou lásku? 

Loutkový příběh na motivy pohádky Jabloňová 

panna Karla Jaromíra Erbena. Součástí představení 

je kreativní výtvarná dílna. Vstupné 50 Kč.

15. 3., 18.00: Lidé v místech – přednáška. Témata: 

Rodina a vzpomínky. Přednášející: Dana Moree. 

Vstup zdarma!

16. 3., 19.00: Poločas výstavy Marie Hladíkové 
a Anderse Grönliena – Obejdi 3x horu a noc bude 

tvá. Komentovaná prohlídka a koncert. Vstupné 

100 Kč.

18. 3., 15.00: Baba Yaga – Divadlo Toy machine.

Tak trochu strašidelná pohádka o Jeníkovi a Mařen-

ce pro děti od 5 let! Vstupné 50 Kč.

21. 3., 19.00: Housle na Tvrzi – David Pokorný.

Primárius Epoque Quartet v sólovém programu. 

Vstupené 190 Kč a 150 Kč

24. 3., 15.00:  Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi. 
Dvě hodiny nabité výtvarnými aktivitami k aktuální 

výstavě v galerii i ateliéru. Rodinné vstupné 100 Kč.

25. 3., 15.00: Ilustrovaná pohádka – Prcek Tom 
a dlouhán Tom. Bohuželva a Orlando a Chameleon 

Leon – dva příběhy z knihy amerických pohádek. Čte 

Filip Jevič,  ilustruje Klára Marešová. Vstupné 50 Kč.

St 28. 3., 19.00: Roman Janál – Zpěváci na Tvrzi. 
Komorní koncert vážné hudby v režii jednoho 

z nejvýznamnějších českých barytonistů. Vstupné 

290 Kč a 250 Kč. 

29. 3., 18.00: Lidé v místech – přednáška. Téma: 

Senioři a stárnutí na sídlišti. Přednášející: Nina 

Dvořáčková (URRLab, UK). Vstup zdarma!

Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

AKCE – BŘEZEN (DDM JIŽNÍ MĚSTO)  
3. 3., 9.00–12.30: Keramická dílna Velikonoční 1. 
DDM JM, Šalounova

3. 3., 13.30–17.00: Keramická dílna Velikonoční 2. 
DDM JM, Šalounova

3. 3., 9.00–13.00: Stolní tenis. Turnaj pro děti 

a jejich rodiče. DDM JM, Šalounova.

4. 3., 15.00–17.00: Masopustní rej. Tanec v mas-

kách s živou hudbou, tradiční masopustní soutěže. 

DDM JM, Květnového vítězství.

25. 3., 9.00–17.00: Děti v akci. 3. ročník soutěže 

pro kolektivy věnující se rekreační formě tance. TJ 

JM Chodov.

31. 3., 10.00–12.00: Vítání jara 1. Velikonoční 

rukodělná dílna. DDM JM, Šalounova.

31. 3., 14.00–16.00: Vítání jara 2. Velikonoční 

rukodělná dílna. DDM JM, Šalounova.

31. 3., 9.00–12.30: Keramický šperk v kůži 1. 
Výroba šperku kombinovanou technikou. DDM JM, 

Šalounova.

31. 3., 13.30–17.00: Keramický šperk v kůži 2. 
Výroba šperku kombinovanou technikou. DDM JM, 

Šalounova.

PŘIPRAVUJEME: 
1. 4. Čekání na zajíčka s pohádkou.
7. 4. Turnaj jednotlivců ve stolním tenise.

Vyhlášení výtvarné soutěže
Dům dětí a mládeže Jižní Město pod záštitou 

zástupkyně starosty Prahy 11 paní Ing. Evy Štam-

pachové vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „Když 

žili rytíři“. Soutěž je určena pro MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, 

DDM i veřejnost. Propozice k soutěži naleznete 

na www.ddmjm.cz. Vernisáž a vyhlášení výsledků 

proběhne začátkem června, poté budou oceněné 

práce celoročně k vidění v DDM JM, Květnového 

vítězství. Na měsíc říjen bude výstava přesunuta 

do foyer MÚ Prahy 11, Ocelíkova.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

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 BŘEZNU 2012: 
Út 13. 3., 10.00: přednáška Zásady dětské výživy 

– se základními principy dětské výživy, jejími úska-

lími i zbytečnými strašáky nás seznámí MUDr. Eva 

Havránková, dětský obezitolog v � omayerově 

nemocnici.

Út 20. 3., od 10.00: přednáška Péče o dutinu 
ústní u dětí. Jak pečovat o zoubky, jaké jsou příčiny 

vzniku zubního kazu, význam fl uoridů, jaké slad-

kosti jsou k zubům šetrné aj. Přihlásit se můžete 

v provozní době v MC Domeček, nejpozději do 18. 

3. Cena je 60 Kč (včetně vstupu do herny), platba 

při přihlášení. Omezený počet účastníků. Je možné 

přijít s dětmi.

ddm jm
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BŘEZEN 2012

Středa 18.30: Biblická hodina
Pátek 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní 

zamyšlení, občas promítání fi lmů. 

Angličtina 2. semestr: Možnost vstupu do kurzu 

kdykoliv. Pro mírně pokročilé 1 – pondělí 9.00, 

pro pokročilé – úterý 9.00 a 17.00, pro věčné 

začátečníky – středa 10.00, pro středně pokročilé – 

čtvrtek 9.00, pro mírně pokročilé 2 – čtvrtek 17.00, 

Reading Club in English – čtvrtek 9.00 a 17.00

Otevřené výtvarné dílny: 5. 3. od 18.00 – FIMO – 

polymerové korálky.

Čtvrtek: Exit 316, zjistíme, zda život s Bohem 

a jeho hledání je adekvátní a plnohodnotná cesta 

pro moderního mladého člověka.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272912124

Mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 

Z PROGRAMU NA BŘEZEN 2012:
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.

FITcvičení pro maminky s hlídáním dětí, út a st 

10.15.

PILATES – cvičení pro krásu těla i ducha, čt 11.00, 

po a st 19.00.

Večerní FITcvičení pro ženy, čt 19.00.

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

Dětský FITaerobic 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 16.00–18hod. 

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.

NOVINKY
ARTÍK – pohybově-výtvarná dílna pro děti od 2 

let, práce ve výtvarném ateliéru, středa od 11.00.

POWERYOGA – cvičení pro protažení a posílení ce-

lého těla vychází z prvků jógy Vám přinese relaxaci 

po náročném dni, pá 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 BŘEZNU 2012:
7. 3.,  19.00: Filmový klub: Temná noc, Carlos 

Saura, Španělsko/Francie 1989, 93 min. Cyklus du-

chovních fi lmů vede doc. PhDr. Stanislava Přádná 

z katedry fi lmových studií FF UK. 

10. 3. – Country bál Schovanky.
12. 3., 16.00:  Sdružení křesťanských seniorů 

zve všechny seniory na Velikonoční rozjímání 
s P. Ing. Miloslavem Fialou.
26. 3., 19.00:  Zastavení u Matky Terezy s Marií 
Svatošovou.
31. 3., 18.00:  Koncert anglické skupiny West-
bourne School (Jazz band, pěvecký sbor, komorní 

orchestr). 

4. 4., 19.00: Filmový klub: Hosté večeře Páně, 

Ingmar Bergman, Švédsko 1962, 81min. Cyklus du-

chovních fi lmů vede doc. PhDr. Stanislava Přádná 

z katedry fi lmových studií FF UK. 

DÁLE ZVEME
čtvrtky 23. 2. až 29. 3. 2012 od 19 do 21 hodin – 
Postní duchovní obnova: Duchovní obnovou bude 

provázet P. Angelo Scarano.

Máma a táta pro 21. století – Rodinné centrum 

Praha. Kurz pro maminky s dětmi, práce ve skupině 

nad otázkami, které přicházejí po narození dětí, 8 

setkání po 3 hodinách od 13. 3.

Podrobnosti naleznete na www.kcmt.cz.

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov

tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

Z PROGRAMU V BŘEZEN 2012
Pá 2. 3., 19.00: Jak žít se životem – Ticho mysli. 
Najděme v sobě – antar mauna – vnitřní ticho. 

Mantra, modlitba, sankalpa. Na kytaru hraje, zpívá 

a slovem doprovází Richard Holický.

St 7. 3., 19.00: Energie čísel. Přednáší Eva Baková.

Čt 8. 3., 19.00: Zářivé schody poznání – Lidské 
tělo z duchovního hlediska. Přednáší Petr Dostál.

So 10. 3., 17.30: Společné zpívání posvátných 
manter, rytmických bhadžanů a písní z různých 
duchovních kultur. Doprovodí Vás zpěvem, hrou na 

kytaru, tamburinu, rolničky, deštnou hůl. “Mantrov-

níci" z východních Čech.

Út 13. 3., 19.00: Večer s Elenou Tomilinou – Přiro-
zený způsob ozdravení těla. Jedinečná příležitost 

se seznámit s Elenou Tomilinou, senzibilkou světové 

úrovně, členkou mezinárodní lékařské asociace.

St 14. 3., 19.00: Harmonie Mundi a duchovní 
přerod lidstva. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.

Čt 15. 3., 18.30: Univerzální vesmírné zákony pro 
rok 2012. Setkání s Renátou Rowenou Bittovou, 

jejímž posláním je předávat lidem Naději, učit je 

Lásce a vidět ji ve všem a všech. Inspirovat.

St 21. 3., 19.00: Přednášku na duchovní téma 
pořádá nadace Hnutí Grálu v ČR.
Pá 23. 3., 19.00: Po prašných cestách Tibetu. 
Videoreportáž doplněná průvodním komentářem z 

návštěv tibetské náhorní plošiny, hlavního města 

Lhasy, známých klášterů Ganden, Sera a Drepung, 

dálnice Přátelství vedoucí do Nepálu, povídání o 

budhismu s MUDr. Miroslavem Holubem, primářem 

Rehabilitačního centra v Semilech.

Út 27. 3., 19.00: Působení barev naší stravy aneb 
rozdíly mezi přírodními a umělými barvivy.
St 28. 3., 19.00: Rok 2012 jinak. Přednáší Mgr. 

Alžběta Šorfová.

Čt 29. 3., 19.00: Síla odpuštění III. – Naděje, víra 
a čistá láska + meditace nalezení vnitřního míru. 
Přednáší Marie Zítková působící v rámci poraden-

ství životního stylu „Návrat ke zdraví a předcházení 

onemocnění“.

GALERIE CESTY KE SVĚTLU: út–ne 14.00–19.00, 
vstupné 90/50 Kč.
Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obra-
zy a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného, 
které se vlivem světla stále proměňují v “Křišťálový 

vesmír“, a hudba, voda, vůně navozují celkovou 

atmosféru duševní pohody. V galerii je expozice děl 

českých výtvarníků. V přízemí jsou obrazy Zdeňka 

Milera, Emilie a Kateřiny Milerových doplněné hrač-

kami s krtečkem a kamarády.

V 2. patře Křišťálová čajovna nově: út–ne 
14.00–19.00, vstup zdarma. 
úterý–neděle 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně 

obrazová projekce tvořená v každém programu vždy 

novým spojením obrazů Z. Hajného se snímky z 

Hubbleova teleskopu. Ze záznamu doprovází T. Fis-

cherová a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié Ichige.

sobota–neděle 17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM – 

hudebně poetická projekce.

Více na www.cestykesvetlu.cz 

So 24. 3.,14.00: Velikonoční dílna. S sebou dosta-

tek vyfouklých vajíček, ostatní dekoraci zajistíme. 

Vstupné: 70 Kč tvořící dospělý účastník nebo dítě 

nad 10 let; 30 Kč tvořící dítko od 3 let. Nutno při-

hlásit předem do pátku 16. 3. 2012 v MC Domeček 

nebo na e-mail mcdomecek@seznam.cz.

Pá 30. 3.,18.30: videoprojekce Psychotronika oči-
ma bible. Svědectví, analýza a úskalí psychotroniky 

očima Martina Ševčíka, který má intenzivní zkuše-

nost s proutkařením, jasnovideckými schopnostmi 

i léčitelstvím. Vstupné dobrovolné. Rezervace 

místa na e-mail mcdomecek@seznam.cz.

3. 4. 9.30: Kurz líčení – základy líčení, výběr make-
-upu, korekce, denní líčení. Povedou vás profe-

sionální vizážistky fi rmy Mary Kay. Cena 450 Kč. 

Přihlášky do 25. 3. 2012 na e-mail mcdomecek@

seznam.cz. Nutno zaplatit při přihlášení hotově v MC 

Domeček nebo na účet 94-1018610207/0100, VS 

40309 s uvedením vašeho jména.

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 – středně 

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 10.00: Pohádka s babičkou či dědou – čtení, 
vyprávění...
Pá od 10.30: Šikulové (tvořivá dílnička pro děti 

a rodiče)

Pá 15.30–18.00: Multikulturní klub a volná herna
Více na www.mc-domecek.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 BŘEZNU 2012:    
středa 7. 3., 17.00: Filmový klub
čtvrtek 22. 3., 15.00: Turnaj v ping pongu
čtvrtek 29. 3., 16.00: Workshop barvení a malo-
vání vajíček
Změna programu vyhrazena.

Sbor CB Jižní Město
e-mail: jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V BŘEZNU 2012 
na adrese Komunitní centrum Matky Terezy (kostel 

na Hájích – vchod C):

Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba 

pro všechny generace. 

Neděle 17.00: Besídka pro děti, program pro děti.

Pondělí 19.00: Alfa, seznámení s křesťanstvím. 

Středa 16.30: Anglický klub pro děti (1.–4. třída 

ZŠ). Písničky, hry, výuka angličtiny, příběhy z Bible. 

Zábavná angličtina pod vedením rodilé mluvčí.
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Jak na hlučného kohouta?

Všechny dávky pod jednou střechou

Zaujala nás trochu neobvyklá stížnost 

pana Nováka na  webových stránkách 

městské části a rozhodli jsme se jí věno-

vat i v našem časopisu. Pan Novák píše:

Bydlím na starém Chodově a sousedé si 

pořídili kohouta. Na  tom by nebylo nic 

zvláštního, kdyby svým kokrháním nena-

rušoval noční klid a nebudil lidi v okolních 

domech. Jeho kokrhání je tak hlasité, že 

se nedá spát (je mnohem více nahlas než 

u  normálních kohoutů např. na  vesnici). 

Podle mne kokrhání rozhodně přesahuje 

hranici 40 Db, neboť je slyšet i o 5 ulic 

dál. Za rušení nočního klidu už je možné 

zavolat na hlučícího policii. Kohout navíc 

kokrhá v časech pravidelně od 3. hodiny 

ranní klidně do 5. hodiny ranní. Bavil jsem 

se i se sousedy a je tento hluk také ruší. 

Nechci na dotyčného posílat hned policii, 

ale zajímalo by mne, co lze s takovouto 

situací dělat. Existuje nějaká vyhláška 

o chovu hospodářských zvířat na území 

Prahy a naší městské části, která tento 

problém řeší? Jak mám podle vás postu-

povat, abych problém vyřešil? 

 Pro odpověď jsme se obrátili na od-
bor životního prostředí městské části 
Praha 11.
 Problematika hluku je obecně daná 

nařízením vlády o  ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a  vibrací. 

Kontrolou hladiny hluku ze zařízení je 

pověřená Hygienická stanice hl. m. Pra-

hy, Němčická 8/1112, Praha 4 (tel. č. 

261  260  537, e-mail: sekretariat-jih@

hygpraha.cz), která prověřuje, zda pří-

padný zvýšený hluk nepřesahuje stano-

vené hodnoty. Uvedené nařízení se však 

nevztahuje na hluk z užívání bytu, resp. 

na chování fyzických osob. V současné 

době Magistrát hl. m. Prahy nevydal 

žádnou obecně závaznou vyhlášku, kte-

rá by omezovala či zakazovala chov hos-

podářských zvířat na území hl. m. Prahy, 

tudíž můžete chovat například kohouta. 

Kokrhání je jeho přirozeným projevem 

a tím, že kokrhá, neporušuje zákon. Nej-

lepší cestou této nepříjemné situace je 

rozumná domluva s  vlastníkem kohou-

ta, protože podle občanského zákoníku 

nesmí vlastník věci nad míru přiměřenou 

poměrům obtěžovat sousedy hlukem.

red

Od  ledna 2012 se všechny nepojistné 

sociální dávky včetně podpory v  neza-

městnanosti vyplácejí na  jednom místě 

– na Úřadu práce ČR (ÚP), který od 1. 1. 

2012 převzal od obcí a městských částí 

výplatu dávek hmotné nouze, příspěvku 

na péči a dávek zdravotně postiženým, 

což je pro všechny jistě časovým příno-

sem. 

 Přinášíme odpovědi na  nejčastější 

dotazy, se kterými se na  odbor sociál-

ních věcí a zdravotnictví Úřadu městské 

části Praha 11 v souvislosti se změnou 

ve výplatě dávek obracíte.

 Kontaktních pracovišť ÚP je celkem 

410, nacházejí se tedy ve více místech, 

než kde byly dávky dosud vypláceny; 

kontaktním pracovištěm Úřadu práce 

pro občany městské části Praha 11 je 

pracoviště v  Bohúňově ulici 1553, Pra-

ha 4, tel.: 950 178 725. Místa, kde se 

dosud vyplácela podpora v nezaměstna-

nosti a státní sociální podpora, zůstávají 

od ledna 2012 stejná. V případě dávek 

hmotné nouze, příspěvku na  péči a  dá-

vek osobám se zdravotním postižením 

se pracovnice městské části stěhovaly 

do prostor ÚP, aby zůstala zajištěna ob-

sluha v daném místě. V Praze 11, kde 

byly dávky vypláceny, budou vypláceny 

i nadále, a  to v prostorách ÚP v Bohú-

ňově ulici.

 Městská část Praha 11 bude v  ob-

lasti sociální vykonávat i  nadále samo-

statnou i  přenesenou působnost, proto 

bylo zřízeno na  odboru sociálních věcí 

a  zdravotnictví nové oddělení sociální 

péče a pomoci, které bude mít v oblasti 

sociální práce s klienty velké kompetence.

 Uchazeč o  zaměstnání, pokud chce 

být uchazečem a  nadále pobírat pod-

poru v  nezaměstnanosti, je povinen 

přijmout nabídku veřejné služby, kte-

rou od ÚP dostane. Není tedy povinen 

veřejnou službu vykonávat, pokud není 

k dispozici odpovídající činnost. ÚP bude 

nabízet veřejnou službu všem za  stej-

ných podmínek; pokud někdo nedostane 

nabídku, neplynou pro něj z toho žádné 

sankce nebo negativní dopady.

 Zvýšilo se životní a existenční mini-
mum. Od ledna 2012 částky životního 
a  existenčního minima vzrostly o  9 %, 
životní minimum samostatně žijící oso-
by se zvýšilo o  284 Kč, tj. z  3126 Kč 
na 3410 Kč za měsíc.
 Životní minimum je minimální spo-
lečensky uznaná hranice peněžních 
příjmů fyzických osob k zajištění výživy 
a  ostatních základních osobních po-
třeb. 
 Existenční minimum je minimální 
hranice peněžních příjmů osob, která 
se považuje za  nezbytnou k  zajištění 
výživy a ostatních základních osobních 
potřeb na úrovni umožňující přežití.
 Životní minimum ani existenční mi-

nimum nezahrnuje nezbytné náklady 

na bydlení, tato problematika je řešena 

v rámci systémů pomoci v hmotné nou-

zi a  státní sociální podpory (doplatek 

na bydlení, příspěvek na bydlení). 

 Částky životního minima jsou od-

stupňovány podle pořadí osob v domác-

nosti a  věku nezaopatřeného dítěte či 

dětí. 

 U  rodiče samoživitele s  jedním dí-
tětem do  6 let se celkové životní mi-
nimum zvýšilo o 400 Kč, tj. ze 4480 Kč 
na 4880 Kč, a u čtyřčlenné úplné rodiny 
s dětmi ve věku 8 a 10 let o 850 Kč, tj. 
z 9400 Kč na 10 250 Kč. 
 Schválená právní úprava se proje-

ví zvýšením úrovně některých dávek 

státní sociální podpory a  dávek pomo-

ci v  hmotné nouzi. Pravděpodobně tak 

dojde k rozšíření okruhu příjemců přísluš-

ných sociálních dávek.

 Info o  životním a  existenčním mini-

mu v  roce 2012 lze najít na  stránkách 

MPSV ČR pod odkazem Příjmy a  životní 

úroveň ( www.mpsv.cz).

Nové částky životního minima od 
1. ledna 2012 v Kč za měsíc :
• pro jednotlivce 3410 Kč

• pro první osobu v domácnosti 3140 Kč

• pro druhou a další osobu v domácnos-

ti, která není nezaopatřeným dítětem 

2830 Kč

• pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 

1740 Kč

• 6 až 15 let 2140 Kč

• 15 až 26 let (nezaopatřené) 2450 Kč

 Životní minimum je součtem všech 

částek životního minima jednotlivých 

členů domácnosti.

 Nová částka existenčního minima 
od  1. ledna 2012 v  Kč za  měsíc činí 
2200 Kč. 

Mgr. Gabriela Hostomská, vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví

FOTO: ARCHIV REDAKCE
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Při chůzi okolo Centrálního parku vás asi 

napadá v souvislosti s aktuálními prace-

mi spousta otázek. Pokusíme se vám 

přiblížit a znovu připomenout, co všech-

no se tady postupně plánuje a realizuje. 

V Centrálním parku v blízkosti Komunitní-

ho centra Matky Terezy začínají plánova-

né parkové úpravy. Ty se týkají, jak jsme 

už před časem psali, centrální komuni-

kace, která byla doposud neosvětlená. 

Osvětlení cesty, která se táhne celým 

Centrálním parkem, bude do  budoucna 

zajišťovat padesát nových moderních 

štěrbinových svítidel, která budou za-

sazena do  chodníku. Výměnou projdou 

také stávající staré stožáry, které budou 

osazeny novými svítidly. Demontovány 

budou například také dva stožáry se sví-

tidly v blízkosti panelových domů.

 Plocha parku je využívána pro krátko-

dobou rekreaci obyvatel Jižního Města, 

venčení psů apod. Využívají ji maminky 

s dětmi, mladí lidé i senioři, takže  široké 

spektrum obyvatel. Úpravou se princip 

užívání plochy nezmění, prostor bude do-

tvořen a doplněn novými objekty a prvky 

a  funkčně obohacen. Úprava navazuje 

na celkovou koncepci úpravy parku. 

 Těšit se můžete také na nové parko-

vé lavice, upraví se odpadkové koše, je 

navržena rekonstrukce stávajícího pítka. 

V  rámci realizace promenádního chodní-

ku budou umístěny chráničky pro závla-

hový vodovod. Nového osvětlení, které 

by mělo více odolávat případnému ničení 

vandaly, se dočká také altán.

 Investorem stavby je hlavní měs-

to Praha (odbor městského investora). 

Náklady na  tuto stavební akci by měly 

být 11 250 549 Kč. Vylepšené podoby 

by se Centrální park měl dočkat nejdéle 

15. června 2012. red

Městská část Praha 11 otevřela své 

Dohledové centrum v  roce 2008. To, 

že se tento jedinečný projekt v  rámci 

městských částí i  měst vyplácí, doklá-

dá i okamžitá reakce na vznik nedávné 

havárie a  úniku vody v mateřské škole 

Donovalská.

 V  sobotu dopoledne operátor zjis-

til v systému při analýze dat podezřele 

velký odběr teplé vody. Obratem infor-

moval ředitelku školky, která na  místě 

společně se zaměstnanci společnosti Ji-

homěstská majetková zjistila, že ve skle-

pě prasklo potrubí. 

 „Pokud dojde k  havárii například 

v  technickém podlaží mateřské nebo 

základní školy, které není personálu zpří-

stupněno, nemusí si tohoto problému 

nikdo všimnout i několik dnů. Pokud do-

jde k podobnému problému na pozemku 

školy, tento problém by mohl být bez 

povšimnutí i  několik týdnů či měsíců. 

Takto, díky Dohledovému centru, jsme 

havárii schopni zaregistrovat v rámci de-

sítek minut, maximálně několika hodin,“ 

vysvětluje ředitel společnosti Jihoměst-

ská majetková Rostislav Korbel.

 Dohledové centrum MČ Praha 11 

také spravuje (prostřednictvím akciové 

společnosti Jihoměstská majetková) 

v  současnosti 448 kamer jihoměstské-

ho kamerového systému. Z  toho 177 

kamer na bytových domech, 201 na ma-

teřských školách a 70 kamer na školách 

základních. „Náklady na zřízení a provoz 

centra se městské části rychle vrace-

jí. Ze statistik Jihoměstské majetkové, 

a. s., jasně vyplývá, že situace ohledně 

nákladů na opravy objektů před a po za-

vedení kamerového systému se diamet-

rálně liší. V průměru tak do rekonstrukcí, 

oprav a náprav škod po vandalech měst-

ská část investuje o  2/3 méně fi nancí 

než před zavedením kamerového systé-

mu,“ doplňuje starosta Mlejnský. 

Andrea Wolfová

Centrální park se mění před očima Dohledové centrum 
se osvědčuje 

ku po bydlení pro lépe situované rodiny 

a  jednotlivce a  tomu odpovídá i  cena 

těchto bytů. Komerční subjekty z pocho-

pitelných důvodů neřeší potřeby občanů, 

kteří si vzhledem ke své situaci nemohou 

byt koupit. K životní úrovni obyvatel vy-

spělých zemí jako např. Rakouska a Ně-

mecka máme stále daleko a  ty obecní 

nájemní byty staví.

 Je pravda, že např. v Číně či Indii pro-

blémy řeší pouze trh, ale tímto směrem 

směřovat určitě nikdo z nás, až na výjim-

ky, nechce. Dalším omylem je tvrzení, že 

byty budou určeny pro nepřizpůsobivé 

občany. Opak je pravdou. Nově stavěné 

obecní byty budou určeny jako startovací 

byty pro mladé rodiny, menší část bude 

přidělována z veřejného zájmu např. uči-

telům, policistům atd., a také se budou 

stavět byty pro naše starší spoluobča-

ny. Jižní Město je městská část, která si 

chce zachovat stejnou skladbu obyvatel 

jako na počátku 90. let a udržet si mla-

dé lidi. Ti by se jinak odstěhovávali mimo 

MČ. Nebude tedy v žádném případě do-

cházet k žádné koncentraci nepřizpůso-

bivých a sociálně slabých občanů v nově 

stavěných bytech, jak si kritici výstavby 

obecních nájemních bytů myslí. 

 V  poslední době se zvětšuje mezi 

obyvateli Jižního Města počet cizinců 

a  lidí bez trvalého pobytu, kteří bydlí 

v tržně pronajímaných bytech, a původní 

populace stárne. Pokud bychom na ten-

to trend nezareagovali, mohla by se MČ 

doopravdy negativně proměnit. Novou 

výstavbu obecních nájemních bytů by-

chom měli vnímat z perspektivy dalšího 

pozitivního rozvoje Prahy 11.

Josef Belaník

Slovo 

zástupce 

starosty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

na začátku roku jsem napsal článek, který 

shrnoval to podstatné, co se tento rok 

v  oblastech, které mám v  kompetenci, 

plánuje. Mimo jiné byla zmíněna příprava 

projektů na výstavbu obecních nájemních 

bytů. Kromě kladných reakcí jsem obdr-

žel tři e-maily, které záměr výstavby ná-

jemních bytů pro obyvatele MČ Praha 11 

označily za zbytečný, a v jednom případě 

dokonce pisatel označil plánovanou vý-

stavbu za poškozující obyvatele naší MČ.

 Jedním z  argumentů proti bylo, že 

o bydlení se mají postarat občané sami 

a  trh nabízí dostatek vhodných bytů 

k  pronájmu. Faktem je, že do  výběro-

vého řízení na  11 bytů v  kategorii pro 

mladé do  35 let minulý rok přišlo 897 

přihlášek a  do  kategorie za  1. nejvyšší 

nájemné na 7 bytů 94 žádostí. Bylo také 

uzavřeno 15 nových smluv na byt z ve-

řejného zájmu, především pro pracovníky 

ve školství.  V domech s pečovatelskou 

službou bylo přiděleno 26 bytů a 8 bytů 

bylo přiděleno v  bezbariérovém domě 

v Petýrkově ulici. Čistě ze sociálních dů-

vodů bylo přiděleno 5 bytů. Ve  všech 

těchto kategoriích poptávka mnohoná-

sobně převyšuje nabídku. 

 Trh nejen u  nás, ale i  v  EU, nikdy 

problematiku bydlení zcela nevyřešil. 

Komerční výstavba uspokojuje poptáv-

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Pohádky se nemusejí jenom poslouchat a pozorovat 

Jednoduché a poutavé příběhy pro děti 

najdeme v  každé kultuře a  nemusíme 

dlouho přemýšlet nad tím, co mají spo-

lečného. Učí děti vnímat rozdíl mezi lás-

kou a nenávistí a popisují neustálé svá-

ření dobra a zla. A hlavně, dokáží malé 

posluchače či diváky vtáhnout do  děje 

a zaměstnat jejich obrazotvornost nato-

lik, že ani nedutají. „Právě proto pohádky 

neodmyslitelně patří k  dětství mnoha 

generací a  nemáme žádné zprávy, že 

by tomu mělo být v  dohledné době ji-

nak,“ shrnuje s  úsměvem Jiří Sulženko, 

ředitel Kulturního centra Zahrada, které 

pohádkami zásobí dětská obecenstva 

na  Jižním Městě. Spolu se sesterskou 

Chodovskou tvrzí jim chystají v průměru 

tři představení týdně.

 Namíchat správný „koktejl“ pohádko-

vého programu není jen tak. Posledních 

pět let se o dramaturgii pohádek na Ji-

žáku stará Ondřej Kubišta. „Řeklo by 

se, že třeba Zlatovláska je Zlatovláska 

a hotovo, ale takhle jednoduché to není. 

Vždy se snažím vybírat hry od dobrých 

souborů a herců, u nichž vím, že zajíma-

vý titul dokáží udělat ještě zajímavějším 

a ne naopak,“ vysvětluje dramaturg KC 

Zahrada. Jaké konkrétní inscenace se 

tedy do nabídky dostanou? „V Zahradě 

a v Tvrzi se za sezonu od října do května 

uskuteční zhruba sto pohádkových před-

stavení. Rodiče, prarodiče nebo paní uči-

telky rádi vodí děti na nesmrtelné tituly 

jako je Princezna na hrášku nebo O Ko-

houtkovi a  slepičce, ale uvádíme i  mo-

derní pohádky, například Medvídek Pú, 

O klukovi z plakátu nebo Včelí medvídci. 

V zásadě platí dvě jednoduché poučky: 

„Děti baví živé, vtipné a interaktivní insce-

nace. Děti nebaví pohádky, které nejsou 

úměrné jejich věku,“ říká Ondřej a  do-

dává, že i dospělí jsou vděčnými diváky. 

„O víkendech chodí rodičů hodně, někteří 

jen usadí děti a  dají si v  kavárně kávu 

nebo něco dobrého, ale spousta rodičů 

jde s dětmi do sálu, koukají na pohádku 

a často se dobře baví.“ S chováním dětí 

problémy nebývají. „Děti jsou přirozeně 

hodné, protože veškerou pozornost vě-

nují pohádce. I  u  tohoto pravidla však 

pamatuji výjimku. To když jsme jednou 

před představením zapomněli zavřít na-

šeho erárního kocoura Čertíka, začal se 

v půlce představení promenádovat mezi 

herci. Děti vzaly jeviště útokem a pohád-

ka musela být přerušena,“ směje se On-

dřej Kubišta. 

 Na  jedné straně karambol a  impro-

vizace, na  druhé aktivita dětí, které se 

neváhají do  děje zapojit. Kouzlit a  oži-

vovat pohádky přímo na  místě ale ne-

musí jenom děti. V  Chodovské tvrzi si 

spolu budou od konce března hrát nově 

i výtvarníci a herci čtoucí krátké příběhy. 

„Pohádka by měla být překvapením pro 

všechny zúčastněné, něčím zábavným 

a dejme tomu lehce poučným, s nenuce-

ným tónem. Společně s výtvarnicí Klárou 

Marešovou tak vyzkoušíme živě ilustro-

vané pohádky, během kterých čtyři růz-

né výtvarnice-animátorky budou kreslit 

přímo před diváky, střídat techniky a ma-

teriály, vytvářet barevné koláže na  prů-

svitné fólie a  vůbec si hrát se zdánlivě 

obyčejnými předměty,” popisuje nový 

cyklus ilustrovaných pohádek kreativní 

ředitel Chodovské tvrze David Kašpar. 

 Pohádky se nemusejí jen poslouchat 

nebo sledovat. Každý z nás si je může 

zahrát tak trochu podle svého. Minimál-

ně v KC Zahrada a v Chodovské tvrzi.  

Pohádky v KC Zahrada:
středa 10.00, sobota 15.00

Pohádky v Chodovské tvrzi: 
neděle 15.00

Ilustrované pohádky v Chodovské tvrzi:
neděle 15.00, 25.3., 8.4., 22.4. a 6.5.

Choďte na pohádky se slevou! Pořiďte 
si POHÁDKOVÉ PŘEDPLATNÉ 2012 
a ušetřete až 20 % vstupného.
Březnová představení: 
•  3. 3., 15.00: Princezna na hrášku, KCZ. 

•  4. 3., 15.00: Jak se hledají princezny, 

ChT.  

•  7. 3., 10.00: Kvak a Žbluňk jsou 
kamarádi, KCZ. 

•  10. 3., 15.00: Pejsek a kočička, KCZ.  

•  11. 3., 15.00: Jabloňová pohádka, ChT. 

•  14. 3., 10.00: Medvídek Pú, KCZ. 

•  17. 3., 15.00: Aladinova kouzelná 
lampa, KCZ.  

•  21. 3., 10.00: Velikonoční pohádka, 

KCZ. 

•  25. 3., 15.00: Ilustrovaná pohádka: 

Prcek Tom a dlouhán Tom, ChT. 

•  28. 3., 10.00 a 14.30: O třech ná-
mořnících, KCZ.  

• 31. 3., 15.00: Noční skřítek, KCZ. 

ZDÁ SE, ŽE POHÁDKY BUDOU DĚTI BAVIT VŽDYCKY. ZATÍMCO DŘEVĚ-

NÁ KÁČA A KULIČKY SE SPOLU S VINETOUEM POMALU ODEBÍRAJÍ DO 

VĚČNÝCH LOVIŠŤ, TUHLE STÁLICI DĚTSKÉHO SVĚTA NEOSLABILY ŽÁD-

NÉ SPOLEČENSKÉ ZMĚNY ANI TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ.

OMLUVA: Komentované kresby ve zpravodaji Klíč 2/2012, str. 11 vznikly a byly zveřejněny  bez vědomí PhDr. Jiřího Bartoně. Chodovská tvrz.
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Jihoměstská solná jeskyně

Hvězdné nebe, relaxační hudba a tuny 

soli... to je na  začátek stručný popis 

toho, co zažijete, pokud se vydáte 

za odpočinkem do solné jeskyně. 

 Pobytem v ní se ještě navíc odreagu-

jete od běžných starostí a každodenní-

ho shonu. Mikroklima v jeskyni obsahu-

je pro nás důležité minerály a stopové 

prvky. Pomáhá osobám s  dýchacími 

nebo kožními nemocemi. I u nás na jihu 

se jedna taková otevřela. 

 Je tu sice chvilku, ale už se o  ní 

říká, že je možná tou nejlepší solnou 

jeskyní v Praze. Otevřeli ji v Modletické 

ulici manželé Havránkovi, kteří z  neby-

tových prostor udělali solnou pohádku. 

Jako jedna z mála disponuje světelnou 

terapií, která působí pozitivně na  naši 

mysl a hlavně na naše zdraví. 

 Pokud vás zajímá, kolik soli tu je, je 

to neuvěřitelných 12 tun... Je nakombi-

novaná, takže část je z Černého moře, 

část z Mrtvého a podíl tu má i sůl z rus-

kých dolů. 

 Na 7 lehátkách tu můžete relaxovat 

sami nebo se svými dětmi, pro které je 

v jeskyni koutek s hračkami... 

 Tak pokud si budete chtít zarela-

xovat, nebo si jen tak pročistit hlavu 

a tělo, neváhejte...

Jihoměstská solná jeskyně
kompletní informace najdete na 
www.solna-jeskyne-praha.cz
 A pro ty, kteří se k webu hned tak 

nedostanou, máme adresu a telefonní 

spojení: 

Modletická 1390, tel.: 774 689 550. 

Návštěvní doba: po–ne 9–21 hod.

Dana Foučková

V tomto čísle časopisu otvíráme novou rubriku s názvem Okénko pro podnikatele. Každý měsíc vám 
představíme v Klíči jednoho z jihoměstských podnikatelů.

Co je arteriální hypertenze, jsme se 
zeptali MUDr. Martiny Pauli ze společ-
nosti MEDICO, spol. s r. o.
Arteriální hypertenze neboli vysoký krev-

ní tlak patří mezi nejčastější onemocnění 

cévního oběhu. Jedná se o velmi rozší-

řené onemocnění, které postihuje až 25 

procent dospělé populace. Hypertenze 

představuje závažný zdravotní problém, 

neboť je jedním z nejvýznamnějších rizi-

kových faktorů pro vznik aterosklerosy 

a  jejích komplikací jako je např. angina 

pectoris, srdeční infarkt, cévní mozkové 

příhody, onemocnění tepen dolních kon-

četin, onemocnění ledvin atd. 

Jaké jsou její příčiny? 
U  většiny nemocných přesnou příčinu 

vysokého krevního tlaku neznáme. Hy-

pertenze v těchto případech vzniká spo-

lupůsobením různých rizikových faktorů, 

kterými jsou např. genetické dispozice, 

vyšší věk, obezita, nevhodný životní styl 

– hlavně stres, nevhodné složení stravy, 

nadměrné solení pokrmů, větší konzu-

mace alkoholu a kouření.

Jak se hypertenze projevuje?   
Asi u poloviny nemocných arteriální hy-

pertenze může způsobovat bolesti hla-

vy, závratě, zvýšenou únavu, zhoršenou 

celkovou výkonnost, zhoršené dýchání 

při větší námaze, krvácení z  nosu atd. 

V  pokročilých stádiích se pak mohou 

objevovat další příznaky, které vyplývají 

z  poškození jiných orgánů dlouhotrvají-

cím vysokým krevním tlakem. 

 Často ale onemocnění probíhá bez-

příznakově a  nemocný tudíž dlouhou 

dobu nemusí o svém onemocnění vědět. 

Vysoký krevní tlak pak může být zjištěn 

náhodně při preventivní prohlídce nebo 

při lékařském vyšetřením z důvodu jiné-

ho zdravotního problému. Někdy se hy-

pertenze diagnostikuje až v době rozvo-

je komplikací. 

Jak se hypertenze diagnostikuje?
Horní hranicí normálního tlaku jsou hod-

noty 140/90. Hodnoty vyšší je třeba in-

dividuálně korigovat léčbou. 

Jaká je léčba hypertenze? 
Pokud je přítomna nadváha, je nutné 

zahájit redukční dietu a  udržovat ideál-

ní tělesnou hmotnost racionální stravou 

s omezením tučných pokrmů a dostateč-

ným přísunem zeleniny, ovoce a  vlákni-

ny. Pro všechny osoby s  hypertenzí je 

důležité snížení přívodu soli, omezení 

alkoholu a  kouření. Velký význam má 

pravidelné cvičení.  red

Lékař 

radí 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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KRADLA DÁL A DOPLATILA NA TO. 
Dne 5. 1. ve večerních hodinách byla 

v  obchodě se sportem 

v  nákupním centru 

Chodov zadržena 

pachatelka kráde-

že. Po  příjezdu 

strážníků na místo 

bylo následnou lus-

trací zjištěno, že žena 

v posledních třech letech byla za po-

dobný čin pravomocně odsouzená. 

Strážníci dotyčnou omezili na osobní 

svobodě a  předali k  dalšímu šetření 

na Policii ČR. 

OPILOST JE ZRÁDNÁ... Dne 10. 1. 

ve  večerních hodinách strážníci při 

běžné hlídkové činnosti u autobusové 

zastávky Brechtova spatřili na  zemi 

ležícího muže. Následnou kontrolou 

zjistili, že muž je pod vlivem návykové 

látky a  jeho obličej vykazuje značná 

zranění. Z tohoto důvodu muži přivo-

lali rychlou záchrannou službu, která 

ho za doprovodu strážníků, jelikož vy-

kazoval agresivitu, doprovodila do Fa-

kultní nemocnice v Krči. 

PO  RODINNÉ ROZTRŽCE CHTĚL 
ZAPÁLIT BYT. Večer 12. 1. oznámi-

la žena z Nechvílovy ulice na  l. 156, 

že se bojí o  svůj a  dceřin život, jeli-

kož chce její manžel byt podpálit. 

Po rychlém příjezdu strážníků na mís-

to byl zadržen muž, který své rodin-

né problémy chtěl vyřešit zapálením 

bytu. Jelikož muž v bytě rozlil benzín 

z  kanystru, strážníci ihned vypnuli 

elektrický přívod a  zajistili odvětrá-

vání bytu. Vzniklo zde podezření ze 

spáchání trestného činu, strážníci 

muže omezili na  osobní svobodě 

a předali přivolané hlídce Policie ČR 

k dalšímu šetření. 

MUŽ STŘÍLEL Z  PISTOLE NA  JIŽ-
NÍM MĚSTĚ. Časně ráno 15. 1. bylo 

oznámeno na  l. 156, že v  Mendelo-

vě ulici neznámý muž střílí z  pistole. 

Strážníci na místě zjistili, že se jedná 

o  muže, který vyšel z  místní herny 

a  začal střelbou ze své pistole ohro-

žovat okolí. Na základě popisu začali 

prohledávat okolí a zjistili, že dotyčný 

„střelec“ se vrátil zpět do  klubu, kde 

byl hlídkou zadržen. U  muže nalezli 

střelnou zbraň a u jeho přítelkyně zá-

sobník s náboji. Z důvodu podezření 

ze spáchání trestného činu strážní-

ci muže omezili na  osobní svobodě 

a  předali přivolané hlídce Policie ČR 

k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Na co se strážníci v zimě zaměřují

Jižní pól v novém!

Před rokem nás potrápily návaly sněhu, 

letos s  sebou zima přináší holomrazy.  

Bez ohledu na počasí jsou strážníci z Již-

ního Města ve  všední dny každé ráno 

na přechodech pro chodce u nebezpeč-

ných komunikací v  blízkosti škol, každý 

školní den v  blízkosti základních škol, 

když nejmenším dětem končí vyučování. 

Hlídají místa jako jsou parky, parkoviště 

v blízkosti nákupních center a jejich okolí. 

Stále samozřejmě trvá jejich spolupráce 

s  kolegy z  Hlídkového útvaru na  inten-

zivnějším dohledu nad MHD. 

 V praxi to znamená, že se strážníci 

z  Jižního Města mnohem častěji pohy-

bují v blízkosti výstupů ze stanic metra, 

kontrolují vestibuly a  přilehlé prostory. 

V  těchto mrazivých dnech budou kont-

roly strážníků zaměřeny na  osoby pod 

vlivem alkoholu a  osoby bez domova. 

Strážníci budou kontrolovat opuštěné 

objekty, chatky, provizorní přístřešky, ale 

třeba i vstupy do kanalizace. 

  „Hlavním účelem těchto kontrol bude 

zjišťování, zda osoby bez domova ne-

potřebují lékařskou pomoc, nemají 

například úraz nebo zdravotní potíže 

znemožňující jim pohyb, ale také jejich 

informování o tom, kde je možné vyhle-

dat pomoc.  

 Doba trvání takto zaměřených kont-

rol se bude odvíjet od toho, jak dlouho 

potrvají mrazy,“ řekl Petr Schejbal, ředi-

tel strážníků z Prahy 11.

Hana Fialová Doleželová,
Městská policie hl. m. Prahy

Na přelomu roku jsme přestěhovali níz-

koprahový klub Jižní pól do nových pro-

stor. Počátkem ledna jsme jej připravo-

vali na provoz, abychom jej 16. 1. 2012 

otevřeli. Klub se rozrostl do všech smě-

rů, což mu dává veliké možnosti.

 Jižní pól, který v Praze 11 s pod-

porou MČ Praha 11 realizuje občanské 

sdružení Proxima Sociale, o. s., je určen 

pro vás, mladé lidi ve věku 13–19 let. 

Můžete sem přijít s kamarády, nebo zde 

najít nové, podpoříme vaše nápady a na-

jdete tu zábavu jako je internet zdarma, 

stolní fotbálek, sportovní a deskové hry, 

možnost hudebních vystoupení a mno-

ho dalšího. 

 Jsme zde i my, kontaktní sociální 

pracovníci, kteří vám poradí a pomůžou, 

když si s něčím nevíte rady. A když nic 

potřebovat nebudete, tak u nás můžete 

jen tak posedět.

 A nejzásadnější informace? Nová ad-

resa je Brandlova 1639/6, přímo na za-

stávce Mikulova, druhé patro bývalého 

domu služeb. 

 Tak se ukažte, těšíme se na vás.

Dominik a Markéta, vaši klubáci  
www.proximasociale.cz

I KDYŽ TEPLOTY KLESAJÍ HLUBOKO POD BOD MRAZU, MRÁZ ŠTÍPE DO 

OČÍ A NĚKTERÁ AUTA NESTARTUJÍ, STRÁŽNÍCI Z PRAHY 11, STEJNĚ 

JAKO V LÉTĚ ČI KDYKOLIV JINDY MUSÍ ODVÉST SVOJI PRÁCI. 

FOTO: ARCHIV MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci se v zimě zaměřují hlavně na 

osoby bez domova a pod vlivem 

návykových látek 

a alkoholu.



Trochu podrobněji o částce na vybudování kontejnerových stání
V minulém čísle Klíče jsme psali podrob-

ně o  schváleném rozpočtu na  letošní 

rok. V tomto čísle bychom rádi upřesnili 

částku určenou na vybudování kontejne-

rových stání. Z  částky 13,4 milionu Kč, 

která je na  letošní rok v  rozpočtu uve-

dena, musíme odečíst fi nanční prostřed-

ky ve výši 6 mil. Kč, které jsou zajištěny 

z prostředků FRR a  jedná se o převod 

z roku 2011. Tato částka slouží k dokon-

čení 33 nových kontejnerových stání pro 

umístění nádob na  tříděný komunální 

odpad v  oblasti Jižního Města v  loka-

litách Háje a  Chodov. Ze zbylé částky 

po odečtu, tedy zhruba 7 milionů, bude 

vybudováno v letošním roce 25 nových 

kontejnerových stání v těchto ulicích: 

Blažimská, Ledvinova, Divišovská 2 ks, 

Kloboukova 3 ks, Hrdličkova 2 ks, Blaten-

ská 2 ks, Kloknerova, Koštířova, U Nové 

dálnice, Hněvkovského, Donovalská 4 ks, 

Majerského 4 ks, Leopoldova 2 ks. Důvo-

dem pro vybudování pevných stanovišť 

pro sběrné nádoby je to, že kontejnery 

na  tříděný odpad jsou umístěny na  ko-

munikacích nebo na plochách veřejné ze-

leně. Kontejnery jsou potom překážkami 

bezpečné dopravy a  jsou zdrojem zne-

čištění okolní zástavby. Z  hlediska bez-

pečnosti dopravního provozu a ochrany 

životního prostředí je volné umístění 

sběrných nádob nevhodné. 

red
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 

na objemný odpad (VOK) budou v břez-

nu až červnu 2012 přistaveny na Jižním 

Městě v níže uvedených termínech.

 OŽP upozorňuje, že VOK jsou urče-

ny pouze pro objemný odpad z  domác-

ností (nábytek, sportovní náčiní, koberce 

a  podlahové PVC, umyvadla a  zácho-

dové mísy apod.), který nelze ukládat 

do  běžných kontejnerů, nikoliv pro od-

pad vznikající při podnikatelské činnosti. 

Do  VOK neodkládejte stavební suť, ne-

bezpečné složky komunálního odpadu 

(baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, 

zářivky apod.), vyřazená elektrická zaří-

zení (chladničky, pračky, televize, monito-

ry, počítače apod.) nebo biologicky rozlo-

žitelný odpad ze zahrad. Uvedené druhy 

odpadu můžete zdarma odložit v novém 

sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůň-

kova u stanice metra Opatov.

 Pokud je už VOK plný, neodkládejte 

do něho další odpad. Odpad neodkládej-

te ani mimo VOK. VOK budou přistaveny 

ve  stanovený den nejpozději do  14.00 

hod., odvezeny budou následující den 

s  tím, že v  případě přeplněnosti VOK 

může být odvoz uskutečněn dříve.

Bližší informace získáte na odboru 
životního prostředí ÚMČ Praha 11 
Vidimova 1325, Praha 11, 
tel.: 267 902 367 nebo 267 902 320.
 MČ Praha 11 prostřednictvím společ-

nosti Jiměstská majetková, a. s., zajišťu-

je pro obyvatele Jižního Města nadstan-

dardní služby, a to odstraňování a odvoz 

objemného odpadu z domácností a bio-

odpadu ze záhrad.

Jižní Město I 
A. Malé—Hviezdoslavova 21. 3., 18. 4., 23. 5., 20. 6.

Bachova 1593 17. 4.

Bachova—Mikulova 6. 3., 9. 5., 5. 6.

Benkova 1691 (parkoviště) 10. 5.

Blažimská—Klapálkova 20. 3., 17. 4., 22. 5., 19. 6.

Brandlova 1641 (za Startem) 13. 3., 27. 3., 11. 4., 15. 5., 12. 6.

Brodského 1671 13. 3., 11. 4., 12. 6.

Černockého (parkoviště) 28. 3., 30. 5.

Divišovská—Šternovská 13. 3.

Doubravická—Bohúňova 7. 3., 4. 4., 10. 5., 6. 6.

Hekrova 853 (parkoviště) 6. 3., 9. 5.

Hlavatého—Mejstříkova 14. 3., 28. 3., 12. 4., 25. 4., 30. 5., 27. 6.

Hněvkovského 1374 20. 3., 17. 4., 22. 5., 19. 6.

Chomutovická 7. 3., 21. 3., 18. 4., 10. 5., 23. 5., 20. 6.

Janouchova 671 (u MŠ) 23. 5.

Klapálkova—Čenětická 12. 6.

Konstantinova—Metodějova 14. 3., 12. 4., 16. 5., 13. 6.

Kosmická—Anny Drabíkové 14. 3., 25. 4., 27. 6.

Kryštofova—Kazimírova 28. 3., 25. 4., 30. 5., 27. 6.

Křejpského 1514 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 10. 5., 6. 6., 20. 6.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 20. 3., 22. 5., 19. 6.

Majerského—Samohelova 27. 3., 24. 4., 26. 6.

Matúškova 831 (u Blankytu) 20. 3., 17. 4., 22. 5., 19. 6.

Metodějova (parkoviště) 25. 4.

Michnova—Podjavorinské 13. 3., 27. 3., 11. 4., 15. 5., 12. 6., 26. 6.

Mnichovická—Tatarkova 7. 3., 21. 3., 18. 4., 23. 5., 20. 6.

Mokrá—Zimákova 6. 3., 3. 4., 5. 6.

Novomeského 690 (parkoviště) 14. 3., 12. 4., 16. 5., 13. 6.

Plickova 880 7. 3., 21. 3., 4. 4., 10. 5., 6. 6.

Radimovická 1424 (parkoviště) 14. 3., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 27. 6.

Rujanská—Donovalská (u TS) 13. 3., 11. 4., 15. 5., 12. 6.

Schulhoff ova 794 27. 3., 26. 6.

Stachova—V Hájích 6. 3., 3. 4., 9. 5.

Štichova 640 (parkoviště) 7. 3., 21. 3., 4. 4., 10. 5., 6. 6.

Tererova (u ZŠ) 14. 3., 28. 3., 12. 4., 16. 5., 13. 6.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 13. 3., 11. 4., 15. 5.

Ženíškova—Květnového vítězství 20. 3., 17. 4., 22. 5., 19. 6.

Jižní Město II + starý Chodov 
Dědinova—Filipova 12. 3., 10. 4., 14. 5.

Gregorova—Hrudičkova 12. 3., 14. 5., 11. 6.

Hráského—Jarníkova 5. 3., 2. 4., 4. 6.

Hrdličkova—Blatenská 12. 3., 26. 3., 10. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6.

K Dubu 5. 3., 2. 4., 9. 5., 4. 6.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 26. 3., 23. 4., 28. 5., 25. 6.

Láskova—Malenická 5. 3., 2. 4., 9. 5.

Lažanského 5. 3., 2. 4., 9. 5.

Nechvílova 1826—29 5. 3., 19. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6.

Petýrkova 1953 12. 3., 26. 3., 23. 4., 28. 5., 25. 6.

Pod Vodojemem 5. 3., 2. 4., 4. 6.

U Nové dálnice 28. 5.

Vojtíškova 1783 19. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6.

Velkoobjemové kontejnery – 1. pololetí 2012

Rostlinné zbytky (tj. shrabané listí, posekanou trávu, plevel 

a zbytky ze zeleniny) mohou obyvatelé zdarma odevzdávat 

na odběrném místě v ul. K Dubu (který se nachází vedle lávky 

u D1). Odběr bioodpadu bude zajišťován v období od 1. 4. 

do 31. 11. 2012.

 Další službu, kterou poskytuje MČ Praha 11 pro své oby-

vatelé je odvoz objemného odpadu z domácností. Při odstra-

ňování odpadu mohou obyvatelé Prahy 11 využívat služby 

společnosti Jihoměstská majetková, a. s., se kterou dohodnou 

datum, místo a čas přistavení nákladního automobilu a za od-

stranění odpadu uhradí pouze část fi nančních prostředků, a to 

tu, která bude vynaložena za dopravu na území Jižního Města 

(tj. za dopravu ze stálého stanoviště automobilu v areálu do-

davatele služby k místu nakládky určeném mu žadatelem). 
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LÉKÁRNA ŠUSTOVA
Poliklinika Šustova, Šustova 1930, po–pá 7:30–18:30, pohotovost

LÉKÁRNA POLIKLINIKA OPATOVSKÁ
Opatovská 11, po–pá 7:30–18:30

Přijímáme e-Recepty
Platnost garance do 30. 4. 2012. Platnost slev do 30. 4. 2012

 či do vyprodání zásob, platí v běžnou pracovní dobu.

Více informací získáte v lékárně:

G
ar
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Garance nejnižších doplatků!

10 % sleva
na vybraný sortiment:

✓ vitamíny
✓ močové cesty
    a prostata

30 % sleva
Pharmaton
Geriavit 100 tob.

Chraňte své ledviny, 

pomůžete i svému srdci 

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN    8. 3. 2012
V tento den si můžete nechat v ambulanci NEFROLOGIE zdarma  
vyšetřit krevní tlak, moč a sérový kreatinin. Vaše problémy, týkající se 
ledvin, můžete konzultovat s odbornými lékaři. S sebou si  přineste  
vzorek ranní moče. Těšíme se na Vaši návštěvu.

MUDr. Lucie Fantová a MUDr. Lucie Hornová
Hviezdoslavova ulice 1600, 2. patro (Poliklinika Litochleby)

od 8 do 12 hod.

Tel.: 272 681 318, 320    mob.: 773 245 112, 773 245 404

www.nefrologie-praha.cz

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

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
mobil: 731 208 823, tel.: 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

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

REKONSTRUKCE
B Y T O V É  J Á D R O

ZAJISTÍME VŠE – práce na klíč

SLEVA 20  % NA VŠE  v březnu
tel.: 602 244 255       www.bytovejadro.cz

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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BYDLENÍ, KTERÉ JE

WWW.STEINEROVA-BYTY.CZ TEL.: +420 724 244 143
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ZKOLAUDOVÁNO 

K NASTĚHOVÁNÍ 03/2012

V CENĚ PARKOVACÍ 

STÁNÍ A SKLEP*

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

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

Dodržení ceny s 10% DPH jako v roce 2011  
namísto DPH 14 % uzákoněných na rok 2012  

a to u všech zakázek s dodáním v lednu až březnu 2012
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PROCESS  
K DOKONALOSTI

Atypický a typový nábytek pro privátní  
i komerční interiéry. Kompletní servis  

od návrhu architekta až po výrobu  
a montáž. 

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

www.joolz.cz

JOOLZ DAY EXPEDITION
Užíjte si dobrodružnou expedici s kočárkem limitované řady Joolz Day Expedition v “safari“ stylu. Kilometry, které prochodíte přírodou nebo rušným městem, 
jsou tou skutečnou expedicí, na které spolu s vašim díťětem mnohé prozkoumáte. Kočárek jsme vytvořili přesně na míru vám rodičům a také vašim nejmenším, 

aby dlouhé procházky byly odpočinkem a vy si mohli užít zábavného světa kolem. 

Na “safari“ tolik svítí sluníčko a pro tyto chvíle oceníte praktickou ventilaci v boudičce sportovní i hluboké verze. Madlo a kožená rukojeť jsou doplněny černou 
koženkou v dezénu hadí kůže. Reverzibilní otočné ergonomické sedátko, polohovatelné ve třech polohách nabízí vašemu dítěti spolu s vámi komunikovat 

a nebo právě naopak sledovat přírodu, město, relaxovat a také pohodlně spinkat. 

Joolz Day Expedition přichází v březnu 2012. Jde o mimořádnou limitovanou řadu, která se skládá ze sportovního kočárku, hlubokého dílu, přebalovací tašky, 
nákupního košíku, fusaku a plášťěnky. Více na: www.babygroup.cz  / www.my-joolz.com
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