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Nikdo není dokonalý,
my na jedenáctce ano
více na str. 7
FOTO: TV PRIMA

INZERCE

PF 2011
www.jmparkovaci.cz

Děkujeme Vám za projevenou
důvěru v uplynulém roce
a do nového roku 2011 Vám přejeme
spoustu radostných okamžiků.
Jihoměstská parkovací a.s.

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

Ondřej Myška, ředitel společnosti

2

www.praha11.cz

OBSAH

04
Co všechno se stalo
za víc jak 8 tisíc
hodin?

07
Nikdo není
dokonalý, my
na jedenáctce ano

10
Základní škola
Campanus nejen
v novém kabátě

08
Potřebujete právní
pomoc?

11
Přijďte podpořit
ﬂoorbalisty
z Chodova
s mistrem ČR

14
Proměna

09
MČ Praha-Újezd
informuje

15
S koncem roku
přicházejí pozitivní
autobusové změny

ZÁPISY
2011
16

23

24

26

Inzerce Florbal A4 Chodov-Stresovice.indd 1

Zápisy do základních Na návštěvě
u hasičů
škol

Jablkoň znovu v
Zahradě
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12 měsíců
s „jedenáctkovými“
strážníky

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 3. ledna
nedostali do schránek nebo byl pohozen
na zemi, napište nám prosím do redakce
na e-mail: klic@praha11.cz a uveďte ulici
a číslo popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku 800 104 300.

TÉMA

Co všechno se stalo za víc jak 8 tisíc hodin?
Aneb ohlédnutí za loňským rokem.
ROK TO JE 365 DNÍ A 8760 HODIN, PROSTĚ SPOUSTA ČASU. TEN NOVÝ
JE RELATIVNĚ JEŠTĚ CELÝ PŘED NÁMI, A TAK SE POJĎME SPOLEČNĚ PODÍVAT, CO PŘINESL ZAJÍMAVÉHO TEN LOŇSKÝ. TEN, KTERÝ PŘED PÁR
DESÍTKAMI HODIN SKONČIL. PRAZE 11 PŘIBYLY NOVÉ ŠKOLKY, SPORTOVIŠTĚ A HALY. OTEVŘELA SE SLUŽBA LÉKAŘSKÉ POMOCI, NOVÝ DŮM
PRO SENIORY A TŘEBA V NAŠEM ČLÁNKU NAJDETE UDÁLOST, O KTERÉ
JSTE JEŠTĚ NEVĚDĚLI.
Právě pro ně se nová
školka otevírá.

najdeme od dubna nové Švandrlíkovo
náměstí. A milíčovský les se rozrůstá
o nové stromky díky dětem z jihoměstských školek.
• Devět podchodů se v květnu rozjasňuje barvami. Sedm základních a dvě
střední školy z Prahy 11 se zapojují do
Díky malým zahradníkům, je
les o něco větší.

• Hned na začátku ledna zvedá počty
školek další mateřinka na Jižním Městě
v Babákově ulici pro osmdesát čtyři dětí.
• V únoru spouští městská část spolu
s vybranými školami projekt Integrace
znevýhodněných nebo zdravotně postižených žáků do školního života.
• Celý březen obdivují návštěvníci v galerii Chodovské tvrze díla Fily, Čapka
a sbírku českého moderního umění.
Jihoměstské děti tráví jarní prázdniny
na příměstském táboře Prahy 11 a lyžují na Moninci. Praha 11 zavádí novou
midibusovou linku č. 293, která spojuje
jednotlivé části Jižního Města.

• V dubnu se na Jižní Město do polikliniky Šustova vrací Lékařská služba první
pomoci. Bonus hlavně seniorům a zdravotně hendikepovaným. Ožívá moderní
budova obvodního ředitelství městské
policie Praha 11. Začíná se sportovat
v Hale Hanuman Gym, největší tréninkové hale svého druhu pro boxéry a šampiony bojových sportů. Na Chodově
Lyžování a jarní prázdniny
patří k sobě.

3. ročníku soutěže „Malujeme podchody“. Více než dvě stovky dětí vymalují
2 tisíce m2 ploch.
• V červnu se otvírá nová multifunkční
sportovní hala v areálu Základní školy
Květnového vítězství, zázemí tu nacházej týmy ﬂorbalu, házené, futsalu a bojových umění.
• Červenec patří tradičně hudebnímu
festivalu
Tóny Chodovské tvrze, letos již
f
Malí sportovci, nejlepší obecenstvo
multifunkční haly.
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TÉMA
7. ročníku. Oba prázdninové měsíce si jihoměstské děti užívají na příměstských
táborech.
• V srpnu putuje pomoc Jablonnému
v Podještědí, které ochromují letní povodně. Zprovoznění sběrného dvora
na bioodpad v Chodově přichází v pravou chvíli. Prahou se přeženou kroupy.
Malují, tvoří a podchody
se mění.

• Září už tradičně patří Dnům Prahy 11.
Koncerty, sportovní akce, pouť a zábava.
Pondělky začínají být spojovány s farmářskými trhy u Komunitního centra.
Večer šampiónů, Brožíkova síň, nejlepší
mladí umělci a sportovci z Prahy 11 dostávají ocenění.
• V říjnu otevírá Dům seniorů v Janouchově ulici slavnostně dalších 50 lůžek
pro seniory.
p
Součástí
Parku u Chodovské tvrze se
S
stává Památník svobody. Busta Miloslas
va Švandrlíka je odhalena na Chodově.
v
Končí první etapa regenerace Polikliniky
K
Opatovská.
O
Začíná jezdit expresní autobusová linka
Z
125 mezi Smíchovským nádražím a Již1
ním Městem.
n
Otvírá se nový sportovní areál SchullhofO
ffova.
Tóny Chodovské tvrze
patří k létu.

• V listopadu otevírá brány Dům zubní
péče ve Starochodovské ulici určený
hlavně dětem.
Moderní interiéry domova
pro seniory.

F
Fotovoltaická
t
lt i ká elektrárna
l kt á
v K
Kulturním
lt í
centru Zahrada začíná po roce práce
a příprav snižovat energetickou závislost Zahrady.
• Prosinec patří na Chodovské tvrzi výstavě Miloslava Švandrlíka.
s
Adventní trhy provoní před Vánoci proA
stor u Komunitního centra. A nespočet
s
besídek, předvánočních akcí a koncertů
b
zpříjemňuje
konec roku.
z
Tak
T na závěr ještě přání vám čtenářům.
Vykročte
do Nového roku pravou nohou,
V
ať
df
a je šťastnej a veselej.
Mráz, sníh a spousta adventních
akcí. To je konec roku.

Slovo
starosty

DÁMY A PÁNOVÉ,
ČTENÁŘI KLÍČE, MILÍ SOUSEDÉ…
Dostává se vám do rukou první vydání
časopisu jedenácté městské části v letošním roce. Ještě než „začneme psát
nové kapitoly do kroniky Jižního Města“,
dovolte malé ohlédnutí za předchozím
rokem.
Jaký byl rok 2010? Co přinesl nového Jižnímu Městu? Co se u nás odehrálo
důležitého? Na tyto otázky se redakce
časopisu zaměřila v Ohlédnutí za uply-
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nulým rokem. Když se na tento článek dívám, musím říci, že mám radost z toho,
jak široké spektrum aktivit a služeb pro
všechny věkové i sociální skupiny v něm
nacházím. Nové křídlo Domova pro seniory, nové školky a další místa pro naše
předškoláky, opravená poliklinika, otevření pohotovosti a non stop lékárny,
nové sídlo Obvodního ředitelství městské policie Praha 11, otevření sportovní
haly, opravená hřiště a sportoviště, ocenění sportovci a čestní občané, započetí
regenerace základních škol Campanus
a Pošepného náměstí, Street For Art,
Jedenáct dnů Prahy 11, příměstské tábory a ozdravné pobyty pro děti z Jižního Města… To je jen malý výčet toho,
co se v uplynulém roce v naší „osmdesáti tisícové“ městské části odehrálo.
Na dveře ale klepe rok nový – se sym-

bolickou jedenáctkou na konci. Co plánujeme do roku 2011? V těchto dnech
ﬁnišujeme jednání a přípravu Programového prohlášení Rady městské části
Praha 11 pro následující volební období.
V nejbližších vydáních časopisu Klíč vám
jej představíme, stejně tak jako nové vedení jedenácté městské části. Věřím, že
i v následujících čtyřech letech posuneme opět Jižní Město blíž k našim představám o moderním městě s velkým M,
k místu – kam nejezdíme jen přespávat,
ale ve kterém se nám dobře žije.
Přeji všem čtenářům Klíče do nového
roku 2011 jen to dobré, především zdraví a osobní i rodinnou
pohodu.
Váš Dalibor Mlejnský
Starosta

5

KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
MIKULÁŠSKÁ.
Na Mikulášské dílně
v Zahradě si děti mohly
vyrobit masky a další Mikulášské doplňky, které
pak využily v Mikulášském průvodu. Tématické výtvarné dílny pořádá
KC Zahrada pravidelně.
V lednu se můžete těšit
na Pirátskou dílnu (sobota 15.1.) , která bude
následovat po pohádkovém příběhu Piráti a děti
si tu vyrobí nejrůznější
pirátské artefakty.
Na sobotu 29.1. je pak
připravena Loutková
dílna, která proběhne
také po pohádce a malí
účastníci z ní odejdou
s pohádkovými loutkami
z nejrůznějších materiálů.

PEKELNÍK. Skoro jako opravdový vypadal okenní
čert, který zvědavým a trochu přísným pohledem
dohlížel na kluky a holky z mateřské školky v Křejpského ulici. Celý prosinec se vydržel dívat na jejich nedočkavé
tváře vyhlížející Ježíška a Vánoce.

ZLEŠICKÁ. V říjnu letošního roku bylo dokončeno
ve Zlešické ulici největší veřejné sportoviště na území
Prahy 11. Areál poskytuje možnost sportovního vyžití pro
fotbalisty, nohejbalisty, tenisty a volejbalisty. Jsou tu celkem
tři hřiště s umělým travnatým povrchem. Celý areál je oplocen, proto
aby mohl být v nočních hodinách uzavřen. Na provoz bude dohlížet
správce hřiště, který bude mj. půjčovat i sítě na tenis a volejbal (nohejbal). Doufejme, že bude sloužit sportovcům a ne vandalům.

ROUBENÉ DOMKY. Památkové rezervace Betlém
v Hlinsku byly cílem předvánočního výletu seniorů
z jedenácté městské části. K vidění byly tradiční ozdoby,
pečivo, pokrmy i dárky včetně mechanického betlému, který
byl vyřezán v 70. letech 20. století panem R. Frintou
z Nového Města nad Metují. Opět po roce byl vystaven velký
pašijový betlém, který vytvořili otec a syn Schusterovi z Přibyslavi.

PŘISPĚLI MUZEU
Do depozitáře
jihoměstského
Muzea městské části
Praha 11 v poslední
době přispěli dary:

SMARAGDOVÁ. 55 let
společného života oslavili
v listopadu manželé Marta
a Pavel Boučkovi. Blahopřejeme
a do dalších let přejeme pohodu a zdraví.
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DIAMANTOVÁ. Šedesátku
společného života oslavili
před koncem roku manželé Marie a Jiří Mackovi. Připojujeme se
ke gratulantům a přejeme další spokojená
léta.

Mgr. Věra Buková
Ing. Miroslav Koštěl
Helena Majchráková
Ing. Jan Šimůnek
Ing. Jiřina Štěpánková
Věra Vlčková
Odbor Kancelář starosty MČ Praha 11.
Děkujeme.

www.praha11.cz

ZAJÍMAVOSTI

Nikdo není dokonalý, my na jedenáctce ano
Všetečným otázkám z oblíbeného pořadu televize Prima Nikdo není dokonalý
neunikli náhodní chodci z Prahy 11. Ti

prokázali, že ve školních lavicích pozor
rozhodně dávali. V televizním speciálu
pořadu s číslem 8 tak s přehledem Pra-

ha 11 zvítězila nad Mělníkem a zaslouženě získala za znalosti svých obyvatel
certiﬁkát.
red

FOTO: TV PRIMA

Hledá se první
občánek 2011

Slavíte významné životní
jubileum?

První občánek roku 2011 bude vybrán z těch novorozeňátek, jejichž rodiče se do konce měsíce února přihlásí v odboru
školství a kultury Úřadu městské části Prahy 11, Vidimova
1324, 149 41 Praha 4 (paní Helena Majchráková, kancelář
č. dveří 414). Den a přesný čas narození dítěte je nutné doložit potvrzením porodnice.
Prvního občánka roku 2011 přivítají do života představitelé
radnice již tradičně v obřadní síni Chodovské tvrze a předají
mu dárky.
Slavnostní obřady se budou konat po dohodě s vámi v obřadní síni Chodovské tvrze, Ledvinova 9, 149 00 Praha 4.

Úřad městské části Prahy 11 se obrací na manželské páry
s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11, které
v roce 2011 oslaví 50 let, 60 let, 65 let společného života
s prosbou, aby tuto významnou událost oznámili telefonicky
nebo písemně co nejdříve na adresu:
Úřad městské části Prahy 11
Odbor školství a kultury
Vidimova 1324
149 41 Praha 4
Paní Helena Majchráková, tel. 267 902 353, 724 341 816
nebo osobně v kanceláři č. dveří 414.
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INFORMACE ÚMČ

Změna ordinační
doby ambulance
od 1. ledna 2011
Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Andrea Horáková
Dipl. dětská sestra Marie Sýkorová
Opatovská 1763 /11 (budova polikliniky),
Praha 11
tel.: 725 075 996, 272 919 010
opatovskapediatrie@gmail.com
www.opatovskapediatrie.cz
Po, St: 8.00–16.00
Út, Čt: 11.00–18.00
Pá:
8.00–15.00
od 1. ledna nově Homeotická ambulance úterý 8.00–11.00 laktační poradkyně
Soňa Peterková – poradenství pro kojící
matky a těhotné • nastřelování náušnic
• antialergické Blomdahl

Přerušení provozu sběrného dvora
pro odkládání rostlinných zbytků
Městská část Praha 11 oznamuje, že
v období od 30.11.2010 do 15.3.2011 je
přerušen provoz sběrného dvora pro od-

kládání rostlinných zbytků v ulici K Dubu
(u lávky přes D1), který provozovala společnost Jihoměstská majetková a.s.

Potřebujete právní pomoc?
Městská část Praha 11 ve spolupráci
s organizací Iuridicum Remedium, o.s.
nabízí právní poradenství zdarma.
Poradíme v oblasti:

• pracovního práva
• nájmu bytů • exekucí
• poradenství pro začínající
podnikatele

Poradna je otevřena každé úterý
od 10.00 do 15.30.
Schůzku si můžete domluvit na telefonním čísle 222 515 564.
Poradenství je poskytováno v Informačním centru pro Prahu 11 (budova
Finančního úřadu),
Opatovská 964/18, Praha 11 (stanice
metra Háje).

Jihoměstská
sociální a.s.
+*)0.«454,
SOCIÁLNÍ

přijme

dietní sestru

na pracovní úvazek 4 hodiny týdně,
vhodné i jako přivýdělek pro ženy v důchodu.
Info: paní Vintrová tel.: 267 990 152

Slovo
zástupce
starosty

VÁŽENÍ SOUSEDÉ A SPOLUOBČANÉ,

opět jako minulý rok na sebe zima nenechala dlouho čekat. Minulý rok jsem
byl ještě jako Vy nemile překvapen sněhovou nadílkou a kritizoval schopnost
města bojovat s komplikacemi, které přináší zima. Dnes je to na mně, abych odpovídal na oprávněné stížnosti občanů
na to, že se kvůli sněhu nemohou dostat
na autobusovou zastávku, na metro či
jen do obchodu.
Jako všude musím konstatovat,
že to zase začíná u ﬁnancí. Na údržbu
chodníků je v rozpočtu vyčleněno 6 miliónů korun. S touto částkou se žádné
zázraky dělat nedají, zvláště, jestli současné počasí a sněhová nadílka vydrží až
do jara. Městská část Praha 11 se musí
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Nově byla otevřena lékárna
Opatovská
Adresa: Poliklinika Opatovská, Opatovská 1763, 149 00 Praha 4
Odborný zástupce PharmDr. Petra Sokolová
e-mail: rx.opatovska@mediﬁn.eu
tel. 272 681 337
provozní doba: pondělí - pátek 7.30 - 18.30

především postarat o chodníky, které
jsou v jejím vlastnictví a jsou zahrnuty
v plánu zimní údržby. Tento podrobný
plán naleznete na webových stránkách Prahy 11 (doprava – zimní údržba
chodníků). Na tomto plánu jsou barevně
označeny chodníky, za jejichž údržbu je
zodpovědná MČ Praha 11 (barva červená a zelená – cca 75 km.) Také jsou tam
vyznačeny chodníky, o jejichž údržbu se
stará Magistrát hl. m. Prahy (barva oranžová a modrá). Mimořádně provádíme
odklízení sněhu i na chodnících, o které
se nemáme povinnost starat a o jejichž
údržbu jejich majitel nedbá. Jedná se
např. o přístupy do škol, školek, zdravotnických zařízení atd.
Bohužel v období sněhové kalamity
nejsme schopni ve stejný okamžik začít
uklízet na všech místech. Začíná se především tam, kde se chodí nejvíce a postupně se dostáváme na chodníky méně
využívané.
V těchto obdobích si musíme také
navzájem více pomáhat. Zvláště pro
starší občany a maminky s kočárky je

toto období mimořádně obtížné.
Já osobně budu apelovat na kolegy
radní a zastupitele, aby na údržbu chodníků v našem napjatém rozpočtu našli ještě nějaké dodatečné prostředky. Na mírnou zimu se po zkušenostech z minulých
let spoléhat nemůžeme. Na mimořádné
příjmy do rozpočtu MČ Praha 11 v tomto
krizovém období také ne. Rezervy musíme hledat především u sebe. S potěšením konstatuji, že i kolegové radní si toto
uvědomují a společně začínáme na možnostech, kde ušetřit, pracovat. Sám jsem
navrhl zastavit některé projekty, jejichž
konečný efekt je pro občany diskutabilní
a peníze na ně původně vyčleněné věnovat třeba na zimní údržbu chodníků.
V tomto apeluji především na všechny
zastupitele bez ohledu na stranickou příslušnost, kteří budou nakonec rozpočet
MČ Praha 11 schvalovat, aby podpořili
především projekty, které jsou efektivní
a občané z nich budou mít v dohledné
době hmatatelný prospěch.
Josef Belaník
zástupce starosty MČ Praha 11

www.praha11.cz

MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Zastupitelé městské části Praha - Újezd
Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhly
volby do Zastupitelstva městské části
Praha – Újezd.
Po ukončení ustavujícího zasedání
ZMČ dne 25.11.2010 se Julie Mikolášová (kandidovala za ODS) vzdala
svého mandátu členky zastupitelstva
Městské části Praha – Újezd. První ná-

hradník do funkce člena Zastupitelstva
MČ Praha – Újezd pan Jiří Votava se
téhož dne také vzdal svého mandátu
člena zastupitelstva.
Podle § 56 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nastupuje za od-

stupující zastupitele náhradník z kandidátní listiny téže volební strany. Členem
zastupitelstva se tak stal pan Josef
Hašpl.
Představujeme Vám členy zastupitelstva pro funkční období 2010 –
2014 a jejich funkce:
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Václav Drahorád
starosta

Ing. Filip Ranoš
1. zástupce

Ing. Daniel Hakl
2. zástupce

Josef Hašpl
zastupitel

Mgr. Jakub Lepš M.A.
zastupitel

MUDr. Jan Mojžíš
zastupitel

Leoš Papáček
zastupitel

Ing. Antonín Zadák
zastupitel

Zastupitelé, zvolení za ODS, TOP 09
a SNK Společná budoucnost, podepsali
24. listopadu v Újezdu koaliční smlouvu.
Od uzavření volebních místností do volby starosty a místostarostů uplynulo
letos rovných 40 dní. V tomto období
probíhala jednání se všemi stranami
nového zastupitelstva. Výsledná dohoda umožňuje pokračovat v tom dob-

rém, co bylo dosud ku prospěchu obce
vykonáno, a přitom dává dostatečný
prostor pro nové podněty a zkušenosti.
Smlouva kromě rozdělení kompetencí
řeší zastoupení všech stran v poradních orgánech obce – např. v kontrolním
výboru zajišťuje opozici většinu míst
včetně předsedy. Zastupitelé zvolení
za SNK Aliance jihovýchod a Nezávislí

MUDr. Zorjan Jojko
zastupitel

pro Újezd a Kateřinky však svou účast
ve výborech a komisích zcela nepochopitelně odmítají. Naše nabídka spolupráce s aktivními občany městské části
přesto stále trvá.
Text koaliční smlouvy najdete na
www.praha-ujezd.cz.
Ing. Filip Ranoš
zástupce starosty

DO NOVÉHO ROKU 2011 MNOHO OSOBNÍCH
I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ VÁM PŘEJÍ
STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ,
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
A ZAMĚSTNANCI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI.
KLÍČ 1/2011
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ŠKOLSTVÍ

Základní škola Campanus nejen
v novém kabátě
Hodně se hovoří o právě probíhající regeneraci ZŠ Campanus. Asi víte, že naše
škola byla jedna z posledních na Jižním
Městě, která dosud nebyla opravena.
Jsme rádi, že konečně došlo i na nás, další zimu s netěsnícími okny a zatékajícími
střechami bychom asi nezvládli. Rekonstrukce probíhá podle plánu, část školy
již má nová okna, střechu i fasádu.
Ale škola se mění i zevnitř. Je otevřena všem dětem, rodičům i veřejnosti
– a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žákovy
osobnosti, tak zapojením školy i jejích
žáků do veřejného života. Jedním z hlavních cílů školy je intenzivní zaměření
na výchovu mravních hodnot. Podporujeme spolupráci mezi žáky a vytváření
dobrých sociálních vazeb. Změnou prochází i náš školní vzdělávací program
Vzdělávání, tolerance a integrace. Naší
prioritou je jazykové vzdělání. Povinná výuka anglického jazyka probíhá již
od prvního ročníku tak, abychom zajistili
dostatečnou návaznost na znalosti dětí
z předškolního vzdělávání, ve spolupráci
se společností Wattsenglish Ltd. nově
zavádíme projekt Integrace rodilých
mluvčích do výuky AJ, žákům nabízíme

další hodiny anglického jazyka s rodilým
mluvčím, menší děti mohou navštěvovat
anglickou družinu, kde činnost probíhá
pod vedením anglicky mluvících lektorů.
Další prioritou školy je rozšiřování
výuky výpočetní techniky a její využití
v ostatních předmětech. Od následujícího školního roku bychom v šestých
třídách chtěli realizovat projekt „Výuka
pomocí osobních netbooků“. Hlavní přínos této výuky spatřujeme v soustav-

ném a cílevědomém každodenním použití výpočetní techniky. Žáci s počítačem
přestanou „experimentovat“, budou jej
odborně využívat ke studiu a k získávání
informací, k práci. Jsme si vědomi toho,
že školu tvoří učitelé. Proto se naši
pedagogové soustavně a cílevědomě
vzdělávaj, kvaliﬁkovanost našeho pedagogického sboru je téměř 100%.
Lenka Derková, ředitelka ZŠ Campanus
www.campanus.cz

FOTO: ZŠ CAMPANUS

Sportovní a volnočasové akce
konané od 1.1. do 15.2.2011
8.1.
Kopaná starší žáci – zimní liga FC Háje JM – SK Hostivař
Hřiště TJ Háje JM , K Jezeru 2 od 13.00 hod.
FC Háje JM
Florbal juniorky Herbadent SJM
Sportovní hala Květnového vítězství 1554 od 10.00
do 18.00 hod.
Svaz ﬂorbalu + SJM o.p.s.
9.1.
Lacross Evropská liga – zápas s Falkon Millionares
Sportovní hala Květnového vítězství 1554 + SJM o.p.s.
od 20.00 hod.
Svaz lacrossu + SJM o.p.s.
15.1.
Florbal Herbadent SJM – Elite Praha
Sportovní hala Květnového vítězství 1554 od 14.30 hod.
Svaz ﬂorbalu + SJM o.p.s.
Florbal muži A TJ JM Chodov – Bulldogs Brno
Sportovní hala Květnového vítězství 1554 od 18.00 hod.
Svaz ﬂorbalu + SJM o.p.s.
Florbal Extraliga žen TJ JM Chodov – FBK Trutnov
Hala TJ JM Chodov od 17.30 hod.
TJ JM Chodov
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Arena Sparta (Podvinný Mlýn, Praha 9 Libeň)
Metro B stanice „Českomoravská“ nebo tram č. 15 nebo 19 zastávka „Divadlo Gong“

pondělí 3. 1. 2011 v 18:00h

Arena Sparta (Podvinný Mlýn, Praha 9 Libeň)
Metro B stanice „Českomoravská“ nebo tram č. 15 nebo 19 zastávka „Divadlo Gong“

- osm reprezentantů na jednom hřišti
krátce po Mistrovství světa
- překonejme divácký rekord základní
části Fortuna Extraligy

INZERCE

MASO – UZENINY KK

MILOŠ KŘEČEK

Mráz a sníh nám nevadí, u Křečka ceny padají.
Přijďte se k nám podívat, nebudete litovat.

Akční ceny LEDEN
Domácí sekaná
Uz. krkovice s.k.
Anglie
Spišské párky
Turistický salám

Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443
Debrecínská pečeně
169,90 129,90 Kč Trvale snížená cena
95,00
109,90
134,90
129,90
129,90

69,90 Kč
89,90 Kč
99,90 Kč
99,90 Kč
99,90 Kč

Vepřový bok
79,90 49,90 Kč Šunkový salám speciál
Kuřecí prsa s.k
104,90 89,90 Kč Kladenská pečeně
Hovězí kližka mladý býk 129,90 109,90 Kč

NOVINKA
Čabajka nepálivá mini

199,90 Kč

O t e v í r a c í d o b a : p o n d ě l í – p á t e k 7 00 – 1 8 00 h o d .

REKO-INTER

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,
KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“

NIC NENÍ PROBLÉM...!

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •
Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

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

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

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH
• RYCHL E • L E V NĚ • KVAL I TNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

ZDARMA

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ
sleva 10 % na provedené
práce a keramické obklady.

AKCE LEDEN-ÚNOR
telefon: 272 942 727
mobil: 606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

– 4+kk/L, DV 82m, dům i byt po rekonstrukci, cena 2 384 000 Kč
– 3+kk/L, DV 67m, dům po částečné reko – dokončení 2011, byt
v hezkém stavu, cena 2 169 000 Kč
KONTAKT: TEL. 724 314 317, libor.masin@re-max.cz

V listopadu minulého roku byl
v areálu ZŠ Mikulova postaven
městskou částí P11 nový, krásný,
víceúčelový sportovní areál, který snese ta nejpřísnější měřítka.
Velké fotbalové hřiště s umělou
trávou 4 generace s úžasným
osvětlením, beach volejbalový
kurt, víceúčelová klec, kde se
dá hrát tenis, volejbal, pozemní
hokej, fotbal, lakros, basketbal
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Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy
do vyprodání zásob.

AUTOSERVIS – zde na Chodově

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA
NA PROVEDENÉ
PRÁCE
48 MĚSÍCŮ

99,90 Kč
99,90 Kč

a jiné sporty. Dále je zde postaven překrásný tenisový kurt
rovněž s umělým povrchem a luxusním osvětlením a k tomu všemu i odpovídající kvalitní zázemí
s kabinami pro hráče, které jsou
vybaveny sprchami i toaletou. Ke
zlepšení poskytovaných služeb
jistě přispěje i kantýna se zahrádkou, kde se mohou sportovci občerstvit.

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malování,
sádrokarton, kuchyňské linky, revizní zprávy. Spolehlivě, rychle, kvalitně.
Již přes 250 realizovaných koupelen na Praze 11. Nízká cena. Jádro do 7 dnů od 88 000 Kč.

Na rekonstrukce provedené v lednu a únoru 2011
poskytujeme 15% SLEVU z ceny za stavební práce.

NOVĚ: Záruka na stavební práce 48 měsíců! www.reno.wbs.cz
RENO K. Novotný • tel.: 272 912 326 • mobil: 602 292 812 • renonovotny@atlas.cz
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.

Areál provozuje společnost Time4sport, která se chystá v nejbližších dnech s přispěním MČ P11
zahájit výstavbu tří nových beach
volejbalových kurtů, kde bude
možné hrát rovněž beach soccer
nebo beach tenis. Všechna tato
nová sportoviště budou zastřešená a tedy využitelná i v zimě.
Sportu zdar!

Studio MK
Kontakt: 777 079 284

Pronájem
sportovišť
zajišťuje
manager areálu Petr Sýkora (tel.
722927345, email petr.sykora@
email.cz), u kterého si lze objednat
kterékoliv sportoviště, popřípadě se
dozvědět všechny podrobnosti související s provozem areálu. Rovněž
webové stránky www.miklulovka.cz,
které v současné době procházejí
přestavbou, přispívají k doplnění
informací.

www.praha11.cz

INZERCE

Služby
• ARCHITEKTONICKÉ STUDIO a-belina
zajišťuje návrhy staveb a interiérů včetně
inženýrské činnosti. Telefon 732 355 652,
www.a-belina.eu.
• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy. Tel.: 603 835 609,
www.advocate-brown.eu,
e-mail:
eva.
brown@volny.cz.
• ADVOKÁTKA JUDr. S. Grivalská s kanceláří u metra Háje. Řešení sporů a pohledávek, smlouvy a nemovitosti, byt. družstva
a SVJ, rozvody a právo rodinné, občanské,
obchodní a pracovní. Tel.: 603 823 260,
www.grivalska.cz, e-mail: oﬃce@grivalska.cz.
• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opatov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory,
smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní
a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova
1520, Praha 4, tel.: 602 190 800.
• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ,
malířské práce, stropní kazety, levně, rychle, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.:
603 494 330, e-mail: ivan.lafek@email.cz.
• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK Kompletní malířské práce, štukování panelů, stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za
rozumné ceny. www.123malovani.cz, Tel.:
603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.
• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvorů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebiče
atd. Bourání, řezání příček, byt. jader (5900
Kč/jádro vč. odvozu) Tel.: 775 677 928.
• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veškeré zednické a obkladačské práce, malování, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita
a rozumná cena. Tel.: 720 391 187, e-mail:
skutchan@seznam.cz.
• REKONSTRUKCE BYTŮ, bytových jader,
nebytových prostor. Obklady, dlažby, malování, štukování, plovoucí podlahy a další práce...
Tel.: 739 990 814, 734 404 700.
• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stěhování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137,
www.stehovanibytu.cz.
• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek.
Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady,
plyn, topení, výměny zařizovacích předmětů, připojování kuchyní a podobně. Výměny
rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.:
603 344 485, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.
• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14,
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, stěrkování. Tel. 606 227 390, e-mail:
jsaifrt@seznam.cz.

KLÍČ 1/2011

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Telefon: 222 982 922, 604 517 565.
• MALOVÁNÍ - Novotný - Tel.: 606 556 547 malování, lakování, štukování, fasády, zaměření zdarma, práce i o víkendu. www.amalnov.cz,
e-mail: malovani.novotny@seznam.cz.
• NABÍZÍM malířské lakýrnické práce, štukování, sádrovou stěrku, imitace dřeva ﬂádrování. Mob: 605 486 708, 736 691 087.
• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe.
Telefon: 272 761 234, 602 366 328.
• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARISTON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT,
PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné.
P. Podlipný, tel.: 603 276 606.
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678,
261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých chladniček.
• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím
veškeré zednické, obkladačské, malířské
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, kanceláří, domků a sklepních prostorů. Mob. 777 670 326.
• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE,
voda, kanalizace, topení, montáže zámků –
provádí i havárie v sobotu a neděli. J. Schimana, tel.: 223 000 393, mobil: 607 550 484.
• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE –
V. Škapa, tel. 728 386 419.
• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů malých a středních plemen. Leopoldova 1681,
Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.:
608 760 762.
• KADEŘNICTVÍ- SALON JULIE: Dámské, pánské, dětské, manikúra, masáže. Po-pá 8-20, so
8-14. Kontakt: 773 217 771, P-4 Modletická
1388/ 5, www.salonjulie.euweb.cz. Přijmeme
pedikérku a kosmetičku.
• PEDIKÚRA LÁZEŇSKÁ (MOKRÁ), ošetření,
relaxace, modeláž gelových nehtů-nově v kadeřnickém studiu JC Hněvkovského 1376/10.
Pedikúru i kadeřnické služby lze objednat
na tel. 728 125 823, Erika Höﬁngerová.
• SERVIS POČÍTAČŮ na dosah ruky. Zavolejte,
ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně opravíme, dodáme náplně do tiskáren, naučíme Vás s počítačem (senioři SLEVA),
m: 775 677 101, www.improvisio.cz.
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD,
HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monitory
a počítače. Rozumné ceny. AVC servis – tel.:
222 361 720 a mobil: 602 390 630.
• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem PC s trpělivým učitelem. PRODEJ
A SERVIS PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, internetu, tiskáren. Doprava zdarma, m: 604 806 516 (i SMS),
www.daro.cz.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE,
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy,
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech.
Tel. 604 618 298, 222 364 018.
• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ,
mezd, daní, zastupování na úřadech – www.
ucetnictvikomplet.cz – pí. Malchrová, tel.
603 451 870.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ,
výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Jižní město, P4 a 10. Certiﬁkovaný realitní makléř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, Tel.:
272 927 497, 607 636 784.
• HLEDÁME KE KOUPI VĚTŠÍ BYT na Jižním
Městě o velikosti od 3+kk/L výše. Družstevní
nebo OV. Nejlépe v blízkosti zeleně a v dobré
dostupnosti. Spěchá. Tel.: 721 606 214.
• KOUPÍM BYT 2+KK a podobný v Praze 11 a okolí. Může být i družstevní. Tel.:
607 686 460.
• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
• PRODÁME DRUŽSTEVNÍ BYT 2+kk s balkonem v 11. poschodí. Volný okamžitě. Tel.:
724 184 542, 267 902 109.

Ostatní
• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bojíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nejlepším řešením soudní oddlužení, kde stačí
uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší
insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha
4, 603 195 336.
• BUĎTE ŠTÍHLÍ A FIT. S našimi programy správné výživy dosáhnete štíhlé postavy natrvalo. Vše na přírodní bázi. Servis vč.
poradenství. Vyzkoušeno, úspěch zaručen.
www.hubni-zdrave.net.
• AJ, NJ – indiv., aktivní výuku zaměřenou
na schopnost dorozumět se, výhodné pro ﬁrmy, vítáni jsou i 40+ - nabízí 272 918 126,
605 828 292.
• ANGLIČTINA - individuálně, u Vás doma
nebo ve ﬁrmě, děti i dospělí, 300 Kč/60 min.
Tel: 732 233 701.
• SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR na Jižním Městě
přijme zpěváky na doplnění mužských hlasů.
Zkoušky ve středu 19:30 – 21:30, duchovní
hudba i spirituály. Kontakty: 723 695 895,
e-mail: smiseny.sborjm@seznam.cz.
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Proměna
Končí rok a s ním první desetiletí prvního
století třetího tisíciletí našeho současného kalendáře. Je to trochu o zlom jazyk,
ale je to tak.
A začíná nový rok druhého desetiletí… Stále víc se vzdaluje doba před čtyřiceti lety, kdy z potřeby hlavního města
Prahy začala vyrůstat páteřní komunikace, dnešní jihoměstská Türkova ulice.
Pojmenována byla po chodovském odbojáři, který zahynul v letech protektorá-

tu. Znamenala velký průlom do dosavadní zástavby. Odsunula na vedlejší kolej
tradiční tepnu, bývalou okresní silnici,
dnešní Starochodovskou ulici. Přeťala
ulice, které po proměně známe jako Ledvinovu a Na Sádce, Květnového vítězství a Saudkovu, propojila tradiční i nové
komunikace včetně dálnice.
Katolický kostel sv. Františka z Assisi z roku 1938 zpřístupnila od severu
a východu.

➊

➋

➌

➍

➊ Pohled přes vozovku Türkovy ulice
v předjaří roku 2001.
➋ Malba J. Jungwirtové z roku 1961.
➌ Výstavba Türkovy ulice v 70. letech
20. století. Fotografoval Z. Humpál.
➍ Pohled ulicí Na Sádce asi před desetiletím.
Kronikář (fotografoval dva neoznačené
pohledy) všem čtenářům přeje hezký,
ve zdraví prožitý a úspěšný rok 2011.
Jiří Bartoň

Řádky z kroniky Chodova
Rok 1923 zasadil krutou ránu milovanému pres. repub. T. G. Masarykovi úmrtím
jeho milované choti, p. Karolíny Masarykové. Táž zemřela dne 12. / V. 1923.
Zvěčnělá paní, jejíž životní tragedie byla
také kusem cesty k 28. říjnu pochována
na hřbitově v Lánech 15. / V. 1923.
Dne 14. / V. 1923 přijel do Prahy
franc. maršal Ferdinand Foch. Tento
stal se od 24. / 4. 1918, jako nejvyšší
generál, velitelem spojeneckých armád,
francouzské, anglické, belgické a americké proti Němcům a Rakušanům. Odraziv
poslední útoky německé, začal v červnu
1918 sám všeobecný útok na Němce.
Obchvátil celou tu kdysi hrdou armádu
obrovským obloukem, mířícím na Mety
a Rýn; od úplného obklíčení a zajetí
ubránila se německá armáda jen tím,
že vzdala se dalšího odporu. V armádě
Fochově byli i naši legionáři, kteří sta-
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tečně bojovali v jeho vojsku. Z vítězství
nad Němci vzešla i naše svoboda, i pro
nás tedy pracoval Foch. Proto jej Praha
a celý národ vítal!
O dnech vánočních roku 1923 republika československá s republikou francouzskou uzavřely alianci. V této alianci
oba státy navzájem si slibují vojenskou
pomoc proti znovu dosazení Habsburků
nebo Hohenzollernů k vládě v Rakousku,
Maďarsku a Německu.
Dne 8. září 1923 zastřelil se zde
ve svém bytě v domě řezníka Fr. Vaňka
František Domský, řezník v Chodově o 8
hodině večerní v mladém věku 29 let.
Zanechal po sobě vdovu s 1 dítkem, jež
odtud pak odstěhovala se k příbuzným
zastřeleného do Vršovic.
Konec roku 1923 vyznačoval se silnými mrazy, jakých po léta tu pamětníka
nebylo.
Vypsal Jiří Bartoň

DOBOVÉ FOTO Z NAŠEHO TISKU

Maršál
F. Foch v roce 1915 na
pozorovatelně na válečné frontě.

www.praha11.cz

ROZHOVOR

S koncem roku přicházejí
pozitivní změny
V autobusové dopravě došlo v polovině
prosince k několika změnám. Díky zlepšování dopravní obsluhy na území hl. m.
Prahy dojde k zavedení nočního provozu
do dalších okrajových čtvrtí metropole.
Noční autobusy nově pojedou do Řeporyjí, Nebušic, Ďáblic, Dubče a Křeslic.
Zároveň dojde k úpravám tras některých
dalších nočních linek z důvodu rozšíření
obsluhovaného území. O těch, které se
bezprostředně týkají Prahy 11, se dočtete v našem článku.

506 je uveřejněn na internetových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy
(www.dpp.cz).
509 - linka bude vedena v nové trase:
Florenc – Ohrada – Sídliště Malešice –
Dolní Měcholupy – Dubeč. Linka nebude
nově vedena přes území MČ Praha 11.
609 - linka bude vedena v nové trase:
Strašnická – Poliklinika Zahradní Město – Na Košíku – Opatov – Háje – Křeslice – Uhříněves – Říčany, průmyslový areál Černokostelecká – Mukařov

181 - linka pojede nově na Černý Most.
V souvislosti s reorganizací linkového vedení autobusů v oblasti Prahy 14 dojde
k odklonění dnešní linky 181 ze zastávky
Hejtmanská přes zastávky Rajská zahrada do terminálu Černý Most. Tím bude
zlepšeno propojení tohoto důležitého
přestupního terminálu a také přilehlé nákupní zóny s oblastí Hostivaře, sídliště
Na Košíku a Opatova. Intervaly linky 181
ani rozsah provozu se nemění. Například
ze zastávky Nádraží Hostivař dojede linka 181 na Černý Most již za 34 minut.
506 - linka bude vedena v nové trase:
Strašnická – Poliklinika Zahradní Město – Na Košíku – Opatov – Háje – Křeslice – Uhříněves. Nový jízdní řád linky

– Vyžlovka – Kostelec nad Černými lesy,
nám., v úseku Strašnická – Říčany, průmyslový areál Černokostelecká je linka
nově provozována obousměrně.
Další změny linek PID na území MČ Praha 11:
232 - linka bude v souvislosti s dlouhodobým nárůstem počtu cestujících
ve špičkách pracovních dnů a o víkendech posílena. Linkové vedení zůstává
beze změny. Nový jízdní řád linky 232
je uveřejněn na internetových stránkách
Dopravního podniku hl. m. Prahy (www.
dpp.cz).
Jde o doposud zveřejněné změny, které
mohou být ještě doplňovány.
Zdroj: www.ropid.cz

Zveme vás reprezentační ples
městské části Praha 11
Termín: pátek 28. ledna 2011
Místo: TOP Hotel Praha, sál Praha
Čas konání: 20.00 – 02.00 hodin
Cena vstupenky: 200 Kč
K zakoupení ve všech
informačních kancelářích městské části

Program plesu:
20.00: zahájení – starosta Dalibor
Mlejnský
20.05: předtančení – taneční skupina
Švih (ZUŠ JM) a ATS Domino
20.15: Orchestr Gustava Broma řízený
V. Valovičem
23.00: orchestr Gambit

Slovo
radního

ČAS NA RADOST.
Vánoční svátky, silvestrovské oslavy a s nimi
rok 2010 jsou za námi a před námi celý rok
2011. Jaký asi bude ten letošní, jedenáctkový
rok? Máme se víc těšit nebo bát?
Předpovědi nás varují před tím či oním, ale
to už je v posledních letech taková tradice.
Strašit.
Osobně mám pro čtenáře těchto řádek
dobrou zprávu. Prvním vaším nezpochybnitelným úspěchem roku 2011 je fakt, že jste se
ho dožili. Spousta lidí takové štěstí neměla.
Konec konců jedna má známá říká, že první
radostí každého dne je samo probuzení. S tím
se dá souhlasit tak kolem poledne, ale ranní pohled na budík nepatří k nejšťastnějším.
Alespoň v mém případě.
Nevím, jaký bude letošní rok, ale vám
všem přeji co nejvíce obyčejných radostí
a především dostatek času na ně. Čas je
totiž tou veličinou, která nám nejvíce schází a naši nejbližší jsou těmi, kteří to nejvíce
pociťují. Bohužel. Čas se navíc, ale asi je to
tak v pořádku, nedá zastavit ani vrátit. Není
nic horšího než zjištění, že v okamžiku, kdy
si konečně uděláte volnou chvilku, na vás už
nikdo nečeká.
Všem z celého srdce přeji, vedle zdraví
štěstí lásky a pohody, co nejvíce času pro ty,
které máte rádi a kteří mají rádi vás.
A nezapomeňte na zvířátka.
Jan Meixner

Aktuál Prahy 11 je
televizní týdeník
mapující zajímavé dění na území
Jižního Města.
Na konci 2010,
resp. na začátku
roku 2011 uvidíte
v rámci vysílání TV Praha
11 reportáže z těchto akcí:
Adventní koncert ZUŠ JM v KCMT
Pravidelné měsíční cvičení dětí z MŠ
v jihoměstské hale
Lampionový průvod MŠ Konstantinova
ZŠ Mikulova v soutěži o světový rekord
Vánoční koncert ZŠ Květnového
vítězství
Adventní trhy naposledy a slavnostně
Vánoční jarmark v ZŠ Květnového
vítězství
Besídka dětí z MŠ A. Drabíkové v KCMT
Domiňácké Vánoce v Komunitním centru
Vánoční turnaj v režii SK Zemanky

KLÍČ 1/2011
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Zápisy do základních škol
Koncem ledna a začátkem února proběhne zápis do základních škol. Ta tam
je doba, kdy rodiče odvedli dítě k zápisu do té nejbližší tzv. „spádové školy“.
Vyhláškou hlavního města Prahy jsou
stanoveny spádové obvody jednotlivých
škol, přesto si rodiče mohou pro své děti
zvolit základní školu dle své úvahy a to
i tu, do jejíhož spádového obvodu dítě
nepatří. Pouze v případě, že škola nemůže dítě z kapacitních důvodů přijmout, zapíší ho rodiče ke školní docházce ve škole spádové podle bydliště. Vzhledem
k dostatečné kapacitě míst v základních
školách je pravděpodobné, že rodiče při
zápisu uspějí ve vybrané škole.
Před důležitým krokem než vyberete
pro vašeho potomka právě tu „nejlepší“ školu, doporučujeme snažit se zjistit
co největší množství informací. Jedním
ze zdrojů může být přehled základních
informací o školách na území městské
části Praha 11, dále doporučujeme na-

hlédnout do webových stránek našich
škol na internetu, i pohovor s rodiči, kteří již mají s danou školou zkušenosti. Ze
všeho nejdůležitější ale je školu navštívit,
neboť atmosféra školy je nesdělitelná.
Právě k tomu by vám měla sloužit návštěva školy v rámci „Dnů otevřených
dveří“, či účast na akcích pořádaných
školami právě pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče (např. „Škola nanečisto“ či
„Hra na školu“).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15.
února kalendářního roku, v němž má
dítě zahájit povinnou školní docházku.
Do základní školy se zapisují děti, které
před začátkem školního roku (nejpozději
31. srpna 2011) dovrší šestý rok věku.
Na žádost zákonných zástupců lze výjimečně zapsat i děti, které dovrší šesti
let v průběhu září až prosince, ale pouze
jsou-li přiměřeně tělesně i duševně zra-
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Základní škola Campanus, Prah

a 4, Jírovcovo

náměstí 1782
Fakultní škola Univerzity Karlovy
v Praze, Pedagogické fakulty
Tel.: 222 366 511
Ředitel: Mgr. Lenka Derková
E-mail: central@campanus.cz
www adresa: www.campanus.cz
Vzdělávací program: „Vzdělává
ní, tolerance, integrace“s podtitulem
„Škola
není cíl, škola je cesta.“
• partnerské, klidné a tvůrčí prost
ředí, důraz je kladen na osobnostn
í rozvoj
každého žáka, rozvoj jeho talentu
a zájmů
• výuka anglického jazyka od 1.
třídy (klasická i s rodilým mluvčím),
anglická
družina
• od 6. ročníku specializované třídy
(matematická, humanitní, sportovní)
Počet žáků celkem: 445
Třídy celkem: 21
Kroužky na škole: dramatický, recita
ční, výtvarný, hudební, keramický,
mladý
zdravotník, turistický, ﬂorbalový,
atletický, taneční…
Školní družina: od 6.30 do 17.3
0, pro žáky 1.-5. ročníku - výtva
rný ateliér,
baletní sál, počítačová učebna, keram
ická dílna
Školní bezbariérový klub – denn
ě od 13.00 do 17.00 hod. - stoln
í hry, šipky,
ping pong, PC…
Dny otevřených dveří: 5.1.2011
od 8.00 do 16.00 hodin, po doho
dě kdykoli
Akce pro předškoláčky: „Předškolá
k“ aneb „My se školy nebojíme“
• každou středu od 15.15 do 16.1
5 hodin
• na dítě čeká „Sešit předškolák
a“ (portfolium s pracovními listy)
, básničky,
písničky, cvičení, tancování, soutě
že, …
Zápis do 1. tříd: 20. a 21. ledna
2011 od 14.00 do 17.30 hodin
Přípravné kurzy pro žáky budo
ucích 6. tříd: český jazyk a mate
matika, každou středu od 2.2. do 20.4.201
1 od 14.00 do 16.00 hodin, pro
všechny
zájemce o naše specializované třídy
či víceletá gymnázia

lé. Ředitel školy může na základě doporučení odborného lékaře, pedagogicko
- psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra odložit začátek
povinné školní docházky o jeden rok
u dětí, které nejsou tělesně či duševně
vyspělé. I s těmito dětmi se ale musí rodiče dostavit k zápisu.
V tomto čísle Klíče jsme se snažili přinést základní informace i přehled všech
základních škol v Praze 11 s jejich charakteristikami i přesným datem zápisu
do 1. ročníku. Veškeré další dotazy Vám
zodpoví vedení jednotlivých škol i odbor
školství a kultury Úřadu Prahy 11 (tel.
267 902 324).
Na závěr bychom chtěli popřát budoucím prvňáčkům, aby jim „těšení“
na školu vydrželo co nejdéle a vám rodičům se tak potvrdila správnost volby.
Ivana Guthová
odbor školství a kultury ÚMČ
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Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Tisková zpráva o realizaci projektu

KOMPLEXNÍ PODPORA PRO RODIČE
PEČUJÍCÍ O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
PŘI JEJICH NÁVRATU NA TRH PRÁCE

Realizace projektu byla zahájena v únoru 2010. Projekt má za sebou 10 měsíců
realizace, kdy v úvodní fázi projektu realizační tým v Praze 11 vytvořil podmínky pro
start vzdělávacích programů, které jsou zdarma v rámci projektu k dispozici maminkám i tatínkům, tedy rodičům, kteří se starají o děti v předškolním věku a chystají se
na návrat do práce. Kurzy jsou zajímavé a v dnešní době platné pro zvýšení kvalifikace a dovedností směřujících k uplatnění na trhu práce. Projekt nabízí kurzy angličtiny, kurzy počítačů na úrovni ECDL a kurzy komunikace a administrativy. Všechny tyto
kurzy jsou koncipované takovým způsobem, aby přinesly jejich absolventům přehled
současných trendů, požadavků a naučily je základním dovednostem, které požadují
dnešní zaměstnavatelé.
V září byly kurzy otevřeny a díky informační kampani, která se konala na území Prahy
11 převážně v místních mateřských školách, o ně rodiče projevili velký zájem. Jednotlivé běhy kurzů se plní a rodiče si rezervují místa i v bězích dalších.
Díky velkému zájmu ze strany cílové skupiny projektu se ukazuje jeho potřebnost
a městská část Praha 11 má radost, že díky realizaci tohoto projektu může přispět a pomoci rodičům v této náročné době při jejich návratu na trh práce.
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Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Tisková zpráva o realizaci projektu

INTEGRACE ŽÁKŮ ZNEVÝHODNĚNÝCH
NEBO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA

Realizátorem projektu je městská část Praha 11 společně s partnery projektu ZŠ Mendelova
a ZŠ a MŠ Chodov. Hlavním cílem projektu je integrace znevýhodněných žáků základních
škol, sociálně/zdravotně znevýhodněných, zdravotně postižených do vzdělávání v rámci škol
běžného typu. Náplní projektu je práce se znevýhodněnými žáky a práce s pedagogickými
pracovníky.
Znevýhodnění žáci mají možnost využít pomoci ze strany asistenta pedagoga a psychologa, dále si mohou ve škole půjčovat speciální pomůcky v nově zřízené půjčovně pomůcek,
mohou se zúčastnit speciálních seminářů či pracovních skupin pořádaných v rámci projektu.
Znevýhodnění žáci mají k dispozici literaturu a multimediální zařízení (CD/DVD) s tématikou
OZP, které mají stejný účel jako speciální semináře, které přiblíží účastníkům problematiku
různých typů postižení. Díky projektu dochází k většímu zapojení znevýhodněných žáků
do školního kolektivu, a tím do společnosti jako takové.
Práce s pedagogickými pracovníky a zapojení asistentů pedagogů umožňuje věnovat
dostatek času těmto znevýhodněným žákům a zajišťuje potřebný individuální přístup
v dostatečné míře potřebné ke zvládání speciálních potřeb těchto žáků. Díky projektu jsou
ve školách k dispozici i psychologové, kteří se mohou znevýhodněným žákům věnovat nad
rámec běžného vyučování. Pedagogičtí pracovníci mají díky projektu možnost absolvovat
speciální vzdělávací semináře, kde se naučí, jak komunikovat se zdravotně postiženými, a tak
budou schopni lépe porozumět této skupině znevýhodněných žáků a lépe reagovat na
jejich potřeby.
Celkovým výstupem projektu bude zapojení znevýhodněných žáků do školního
kolektivu na dvou partnerských ZŠ a vyškolení pedagogických pracovníků, kteří se budou moci lépe zaměřit na konkrétní potřeby těchto
dětí a usnadní jim integraci do běžného školního života.
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Kulturní přehled
KC Zahrada

19.1., 10.00: Zimní příběhy včelích medvídků –

22.2., 19.00: Mistr&Žák – Hvězdně obsazené

Divadlo Krapet. Kdoví, jaké příběhy si malí čmeláčci

představení autorského dua SKUTR propojuje ak-

Malenická 1784, Praha 4

Brumda a Čmela pro děti připravili uprostřed zimy,

tel./fax: 271 910 246,

kdy hmyzí říše spí. Nebo, že by to bylo jen zdání?

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

robacii, taneční a fyzické divadlo, techniky bojových
umění, commedii dell‘arte a živou hudbu. 290 Kč /
250 Kč (Pozor – omezená kapacita hlediště!!!)

50 Kč
22.1., 15.00: Animační dílna - Seznámení dětí

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

s animačními technikami, které rozvíjejí hravost,
fantazii a kreativitu. Dílna je pořádána ve spolupráci
s Anifestem, Institutem animované tvorby a sdru-

Chodovská tvrz

Bezbariérový přístup

žením Ultrafan. 150 Kč

Ledvinova 9, 149 00 Praha 11

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

22.1., 15.00: Jak si Kuba Mariánku zasloužil –

tel./fax: 267 914 831

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

divadlo Kapsa. Jak chalupník Kuba prošel světem,

úterý–neděle 13.00–19.00 hod.

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov

aby se mohl vrátit k milované Mariánce. 50 Kč

e-mail: info@chodovskatvrz.cz

a kolejí JM.
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových
kurzů, workshopy streetartových disciplín.

www.chodovskatvrz.cz

26.1., 10.00: Zlatá husa – Buchty a loutky. Pohádka o tom, že chamtivost se nevyplácí, smutek

PROGRAM V LEDNU 2011:

je špatný rádce a i ten poslední a vysmívaný se

KONCERTY:

PROGRAM V LEDNU 2011:

nakonec může stát králem. 50 Kč

13.1., 19.00: Novoroční koncert. Kateřina Šmí-

4.1., 17.30: Skupinové bubnování – Aktivní vytvá-

27.1., 18.00: Setkání s Petrem Svojtkou – Bese-

dová (soprán), Miroslav Sekera (klavír). Novoroční

ření hudby pro muzikanty i nemuzikanty. Od 17.30

da s režisérem úspěšné inscenace Prokletí rodu

koncert plný nejznámějších písní a operních árií

pro rodiče s malými dětmi, od 18.30 pro všechny

Baskervillů a povídání o jejím vzniku.

ostatní. 100 Kč/děti, studenti, senioři 50 Kč /

27.1., 19.00: Prokletí rodu Baskervillů – di-

rodinné vstupné 200 Kč
5.1., 10.00: Kde přespávají pohádky – Anima
Candida. Pohádka o dvou maskách, které bývají
nad vchodem do divadla, o divadelních oponách,

vadlo CD 2002. Sherlock Holmes znovu v akci!
Dr.Watson také!!! Hororově-detektivní komedie,

pohádka o holčičce, babičce, vínu, bábovce a vlkovi.

vání na hedvábí. Vede: I. Němcová. 40 Kč

50 Kč

8.1., 15.00: Jak na obra – Divadélko z pytlíčku.

29.1., 16.00: Loutková výtvarná dílna – Výroba

31.1., 14.00: Věra Nerušilová – koncert české zpě-

21.1. – 20.3.: Vít Soukup – Květy z herbáře.

vačky, šansoniérky a herečky. Pořádá Klub aktivního

Vít Soukup (1971 – 2007), amatérský herec,

31.1., 17.00: Workshopping – pololetní vystoupe-

kapely po roce opět v zahradě. 190 Kč / 150 Kč

ní účastníků kurzů a dílen. Vstup volný!

15.1.,15.00: Piráti – divadlo Kulich. Veselý

pirátských artefaktů v návaznosti na odpolední

Vystoupí skupina Zhasni z Nového Boru a pražské
duo Hořký kafe.

14.1.,20.00: Jablkoň – koncert svébytné folkové

15.1., 16.00: Pirátská výtvarná dílna – Výroba

stvím na největším folkovém festivalu Zahrada.

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)

stáří. 50 Kč

na pirátské lodi. 50 Kč

nejzajímavější z mladé generace, mimo jiné vítěz-

Dohnalová. 40 Kč

50 Kč

a zábavný pohádkový příběh o tom, jak to chodí

folkových kapel, které už prokázaly, že patří mezi

pohádkových loutek z různých materiálů. Vede: R.

12.1., 10.00: Čtyři pohádky – Divadlo Šus. Kuřátko

níci. 4 klasické pohádky v netradičním zpracování.

v alternaci Marta Balejová nebo Filip Sychra a host
pořadu.

o kulise a o divadelním propadle. 50 Kč

v obilí, Otesánek, O veliké řepě, Zvířátka a loupež-

věc veřejná. Účinkují Milan Jíra, Jan Petránek,

27.1., 19.00: Zhasni & Hořký kafe. Dvojkoncert

8.1., 10.00: Výtvarná dílna – Zimní motivy – malo-

zachránila nebohou princeznu Juliánu. 50 Kč

s klavírním doprovodem.
18.1., 19.00: Šansonové setkání. Z cyklu Šanson,

jakou jste ještě neviděli! 260 Kč / 190 Kč
29.1., 15.00: Karkulka – divadlo Z Praku. Klasická

Jak si dvojčata Honza a Honza trouﬂa na obra, aby

přednese brilantní sopranistka Kateřina Šmídová

tragikomický ﬁlmař, autor komixových romancí
i teoretických statí o výtvarném umění, doktor
a krátce profesor umění a především malíř tělem
i duší. Vít Soukup alias Beruška, na české výtvarné
scéně ojedinělá senzitivní osobnost, která ve své

Připravujeme na Únor 2011:

práci chytře a zábavně propojila městské konvence

3.2., 20.00: Čankišou – Zahradu rozezní šamanské

s vesnickou naivitou, kumšt s řemeslem. Starší

rytmy indiánů z Brna. 150 Kč /120 Kč

divadelní pohádku. Vede: R. Dohnalová. 40 Kč

15.2. ,20.00: Jiří Schmitzer - Koncert zpívajícího

18.1., 19.00: Cestovatelská přednáška – CK Sen,

herce, který se proslavil svými hudebními recitá-

60 Kč

ly.160 Kč / 120 Kč

generací byl respektován pro své soﬁstikované
zacházení s tradicí, mladší pak pro svůj rebelský
sarkasmus a popové náměty. Výstava na Chodovské tvrzi je připomínkou nejen autorovy profesní
tvorby, ale i té, která k ní neoddělitelně patří, která
je ale natolik obyčejná a „domácí“, že ji ve výstavních sálech obvykle nespatříme.
POHÁDKY: (vstupné 50 Kč)
9.1., 15.00: Kde přespávají pohádky - Anima
Candida. Pět pohádek, písničky, loutky, důmyslná
dekorace a mnohá překvapení seznámí děti s tajemným a kouzelným světem divadla a s tím, co se

JABLKOŇ

I

všechno může stát, než se zvedne opona.

www.praha11.cz

LEDEN 2011
16.1., 15.00: Červená Karkulka aneb to je
náhodička - Divadlo z praku. Klasická pohádka
v netradičním provedení
23.1., 15.00: Sněhurka – Lokvar. Kdo je krásnější?
Královna nebo Sněhurka? Je myslivec krutý? A jsou
trpaslíci pořádkumilovní? Myslíte si, že znáte tuto
pohádku opravdu dobře? Kdo uvidí - pochopí.
30.1., 15.00: Teta Bažantová. Nekonečný pohádkový seriál pro děti od 3 do 100 let. Po pohádce
bude následovat dílna pro děti i rodiče.

Z PROGRAMU V LEDNU 2011:

v 10.15.

11.1.: Filmový klub

Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.

19.1.: Vaření v klubu

Tanečně pohybová průprava pro holčičky 3–7 let,

27.1.: Hudební dílna „Ukaž, co umíš!“

úterý 16.00 a 17.00.

Změna programu vyhrazena.

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

Připravujeme: jednodenní výjezd na hory (lyže,

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

snowboard), další ze série hudebních dílen v rámci

16.00.

projektu „Ukaž, co umíš!“

Pískání na ﬂétnu pro děti od 3 let, po od 16.00

Více na www.proximasociale.cz

Dům dětí a mládeže
Jižní Město

Sbor ČCE Jižní Město
Donovalská 2331/53

Z PROGRAMU NA LEDEN 2011:
15. 1., 9.00-17.00: Dívčí volejbalový turnaj. Dorostenecká a ženská volejbalová družstva (úroveň
4. tř. PVS). ZŠ Ke Kateřinkám.
15.1., 9.00-17.00: Keramická dílna. DDM JM,
Šalounova
19.1., 17.00-18.30: Turnaj v elektronických šipkách. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
22.1., 15.00-17.00: Den s pohádkou. Maškarní
rej se soutěžemi, pohádka „Tři zlaté vlasy děda
Vševěda“. DDM JM, Květnového vítězství.
22.1., 9.00-13.00: Turnaj ve stolním tenise. Týmová soutěž dětských dvojic. DDM JM, Šalounova.
29.1., 9.30-12.00: Šroubkování s Merkurem.
Hrátky se stavebnicí Merkur. DDM JM, Šalounova.
29.1., 10.00-12.00: Výtvarná dílna s Majkou.
Zima, zima tu je..., rukodělná dílna. DDM JM,
Šalounova.
29.1., 14.00-16.00: Výtvarná dílna s Věrou. Korálkování. DDM JM, Šalounova
29.1., 14.00-17.00: Taneční odpoledne. Latinskoamerické tance pro jednotlivce a výrazový tanec.
DDM JM, Šalounova.
30.1., 11.00-19.30: Poločas. Tři bloky pódiových
vystoupení dětí z kroužků DDM JM. KC Zahrada.
Více na www.ddmjm.cz

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V LEDNU 2011:

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

e-mail: jizni-mesto@evangnet.cz
web: jizni-mesto.evangnet.cz
tel.: 272 659 259; 739 244 681

Neděle 9.30: Bohoslužby
Úterý 19.00: Setkání nad Biblí
Mateřské centrum Pramínek: úterý 9.00-12.30

vé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím prvků
a pomůcek montessori pedagogiky pro děti od
18 měs. do 3let, pondělí 11.00 a út 15.30
Cvičení pro těhotné – protažení a posílení důležitých svalových skupin, relaxace a dechová cvičení
pro nastávající maminky, které hledají možnost
pohybu i v těhotenství, úterý 17.45.
Gravidjóga – pohybové sestavy vycházející z jógy,
dechová cvičení a relaxace přispívající k celkové
pohodě maminky před porodem, pátek 11.00
s hlídáním dětí.
Novinky

otevřená herna
Z PROGRAMU V LEDNU 2011
MC Pramínek: Baby masáže, kurzy znakování
Baby signs a Ostrovy objevů.
Neděle 16.1., 18.00 Ekumenické bohoslužby
Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Neděle 30.1., 11.00 Novoroční koncert komor-

Pilátes – cvičení formující postavu, které pomáhá
vyřešit problémy se špatným držením těla a bolestí
zad, čtvrtek 11.00.
Cvičení maminek po porodu – pro maminky s miminky pátek 10.00.
Laktační poradna pro maminky v Benjaminu kaž-

ního orchestru VOX BOHEMICA (www.voxbohe-

dé sudé úterý 8.45–11.45 a každou lichou středu

mica.cz)

15.00–17.00. Konzultace na telefonu 721 779 881
Více na: www.jizni-mesto.evangnet.cz ;
www.mcpraminek.estranky.cz

denně 17–19 hod.
Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Rodinný klub Benjamin

Sbor CB Jižní Město

Janouchova 671, Praha 4-Háje,
tel.: 272 912 124, 603 468 151

e-mail: jizni.mesto@cb.cz

benjamin@cmail.cz

www.cb.cz/jizni.mesto, tel.: 605 809 950

Z PROGRAMU NA LEDEN 2011:

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V LEDNU 2011:

Přejeme všem rodinám rok naplněný radostnými

na adrese Komunitní centrum Matky Terezy (nový

zážitky s dětmi. Váš Benjamin

kostel na Hájích):
Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba

Zápisy v lednu proběhnou od 10. – 14.1.2010

pro všechny generace.

10 – 11 hod a pondělí a středu 16 – 17 hod.

Neděle 17.00: Besídka pro děti, program pro děti.

Rozšíření nabídky na dvě dopoledne–Hravá

Středa 18.30: Biblická hodina

montessori školička, hravý edukační program se

Pátek 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní

cvičením, výtvarným tvořením. Zkoumání světa

zamyšlení, promítání ﬁlmů Angličtina: Úterý 9.00-

kolem nás nabídne dětem v příjemném prostředí

11.00 pro středně pokročilé 2; 17.00-18.45 pro

spoustu zážitků a připraví je na vstup do školky.

středně pokročilé 2; 19.00-20.45 Reading Club in

Pro děti 2,5–6 let, středa a pátek 8.45–11.45.

English. Středa 9.00-11.00 pro začátečníky. Čtvr-

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

tek 9.00-11.00 pro mírně pokročilé 2; 9.00-11.00

let, denně.

Reading Club in English; 17.00-18.45 pro mírně

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

pokročilé 1; 19.00-20.45 pro pokročilé.

Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let,

Otevřené dílny 10.1. od 18.00 - originální výtvarná

po, st a čt odpol.

výroba pro každého - korálkování - šité korálkové

Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, st

kuličky - výroba přívěsku a náušniček.

dopoledne.

KLÍČ 1/2011

– 18 hod.
Program hravé montessori učení – přirozené a hra-

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

Proxima Sociale
občanské sdružení

Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně

6.1.: Turnaj ve fotbálku

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

II

Kulturní přehled
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 LEDNU 2011:
11.1. v 9.30: Šátkování a jiné formy zdravého nošení miminek. Zveme Vás na přednášku
o alternativách nošení miminek. Probereme šátky,
ergonomická nosítka, babyvaky, ringslingy a další.
Předvedeme si základy šátkování s miminky či
staršími dětmi. Pozvání na besedu přijala Martina
Koucká, která je propagátorkou zdravého nošení
a lektorkou šátkování.
18.1. v 10.00: Přirozený porod - norma nebo
alternativa? Beseda nad nejnovějšími informacemi z výzkumů o porodu, poporodním období
a o psycho-bio-sociální povaze porodu. S tím vším
nás seznámí Mgr. Z. Těšínská, psychoterapeutka
a pedagožka.

Út, 15.30–16.00: Angličtina pro děti 3–4 roky.
Út, 16.00–17.00: Angličtina pro děti 5–7 let.
Út, 17.30–18.30: Angličtina pro dospělé – mírně
pokročilí.
St, 9.00–12.00: Herna pro děti od 0–2 let.
St, 10.00–10.30: Cvičení pro dětí od 1 roku.
St, 17.30-19.30: Poradna přirozeného plánování
rodičovství (nutno objednat na tel.: 777 200 431
nebo email: ppr.por@seznam.cz).
Čt, 9.00–12.00: Otevřená herna.
Čt, 10.00–10.30: Zábavné cvičení rodičů a dětí
od cca 18 měsíců.
Čt, 15:00-15.45: Hudební kurz Yamaha PRVNI
KRUCKY = pokročilí starší žáci.
Čt, 16:00- 16.45: Hudební kurz Yamaha PRVNI
KRUCKY - začátečníci mladší žáci.
Pá, 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Pá, 10.00: Šikulové, tvořivá dílnička pro děti
a rodiče.
Více na www.mc-domecek.cz

LEDEN 2011
13.1., 9.00–9.45: Montessori pro nejmenší od 1,5
roku
13.1., 16.00–16.45: Všeználek pro děti od 1,5
roku
17.1.: Jak mohu připravit předškoláka? Co je
nezbytné pro čtení, psaní, počítání. Co si představit
pod pojmem školní zralost. Jak mohu ovlivnit
úspěch dítěte v 1. třídě už teď? - přednáška
7.1., 13.15–14.00: Mi- Mi - cvičení s miminky
4 měs. - 7 měs.
18.1., 10.00 - 10.45: Tvoření s písničkou od 1,5
roku
19.1., 15.30 - 16.30: Keramika pro děti od 3 let
24.1. Jak mohu připravit předškoláka? Co je
nezbytné pro čtení, psaní, počítání. Co si představit
pod pojmem školní zralost. Jak mohu ovlivnit
úspěch dítěte v 1. třídě už teď? - přednáška
26.1., 9.45 - 10.30: Anličtina pro maminky

Základní umělecká škola
Jižní Město

26.1., 15.00 - 15.45: Anličtina pro děti od 3 let

Křtinská 673, Praha 4
tel.: 267 900 131, fax: 267 900 134
pobočka: J. Růžičky 1179, Praha 4
tel.: 271 070 231, fax: 271 070 245

Galerie Cesty ke světlu

27.1., 10.00 - 10.45: Bodystyling - hlídání dětí
Více informací www.pilnevcelky.cz

Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov
tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

POZOR – NOVINKA!!!
MAMINKY S HÁČKEM – pokud máte chuť naučit
se háčkovat, můžete se stavit v úterky dopoledne. Káťa Vás do tohoto tajemství zasvětí. Stačí

ZUŠ KŘTINSKÁ
13.1., 18.30: Koncert žáků školy.
ZUŠ J. RŮŽIČKY
17.1., 18.30: Koncert žáků školy.

s sebou vzít háček a pletací přízi. Je třeba sledovat
naše www stránky nebo časopis Klíč, kde vždy
upřesníme, v kterých dnech se háčkování koná.
V lednu můžete přijít 4. a 25.1. v 9.30.
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Den: sobota 15.1., 29.1. a 12.2.

Rodinné centrum
Pilné včelky
Pacajevova 30, Praha 4, 149 00
tel.: 775 609 982, e-mail: marta@pilnevcelky.cz

Místo: Budova KCMT, pronajatý sál.
Čas: 9.00 – 16.30 hodin (program bude rozdělen
do čtyř bloků s dvěma kratšími pauzami a jednou
delší na oběd). Během kurzu bude zajištěno hlídání
dětí v herně (nutno nahlásit předem. Je možné mít
s sebou „vlastní“ hlídání a využít k tomu hernu).
Účastnický poplatek: 1200 Kč na osobu nebo
2000 Kč na manželský pár (při počtu min. 8 účastníků). Při nižším počtu přihlášených se kurz nekoná.
V případě většího zájmu (10 zájemců a výš) bude
cena snížena na 1000 Kč za osobu a 1800 Kč
za pár.
Nutno se předem přihlásit, a to nejpozději do pátku

3.1., 16.00–16.45: Čertíci - cvičení pro děti od 3
let
4.1., 11.00–11.45: Muzicírování se zvířátky od 2
let
4.1., 9.00–9.45: Zumba - s hlídáním dětí
5.1., 16.00: Tříkrálový karneval
7.1.: Malíčci pro děti od 7měs.
10.1., 9.00–9.45: Všeználek - pro děti od 1 roku
11.1., 19.30–20.30: Power joga
12.1.: Montessori pro rodiče - přednáška o principech montessori pedagogiky
12.1.: Vítání nového roku - lampiony štěstí - pro
všechny děti

Více na www.cestykesvetlu.cz

VÝSTAVA

NA

RADN IC I

ZŠ Campanus
ŠKOLA PŘED A PO
Obrázky ze soutěže
k rekonstrukci školy

6. 1. – 29. 1. 2011

7. ledna 2011.
Pravidelný program:

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

Po, 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Po, 10.00–10.30: Zpívánky, hravé zpívání od peřinky do školky.
Út, 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Út, 9.30: Maminky s háčkem (4.1. a 25.1.)

Radnice ÚMČ Praha 11,
Ocelíkova 672, Praha 4.
Tel.: 267 902 323.

Út, 15.30–17.30: Otevřená herna pro děti.

III

www.praha11.cz

RELAX / ŠKOLSTVÍ

Na návštěvě u chodovských hasičů
ho rozvrhu, který je naplánován na hodiny a průběžně prováděn. Letmo jsem
si přitom připomněl dobu, kdy jsem byl
na vojně.
To ale neznamená, že takový je každý den. Podle údajů o případech zaznamenaných za tento rok bylo provedeno
hasiči této stanice celkem 301 zásahů
jen na Praze 11. Celkem provedl (i mimo

V sedm hodin Nástup. Každý den. Předávání techniky. Kontrola všech vozů,
výstroje a dalších systémů. Nastartování a zkušební výjezdy z garáže. Vysunutí
a kontrola 37 metrů dlouhého/vysokého
vysunovacího žebříku (i s hasičem). Zaparkování všech vozů zpět. Uložení výstroje do pohotovostní polohy. A pak už
jenom čekání na signál ohlašující výjezd
do terénu k požáru, autonehodě či k jakékoliv jiné pohromě.
A lidé žijící blíže či dále od Hasičské
stanice 4 (HS4) Chodov na ulici Květnového vítězství 2023/2 si ani neuvědo-

potřeby i v dalších rajonech.
Má návštěva (nejen) v této stanici
byla pro mne zcela novou zkušeností,
také jsem si neuvědomoval, co taková
práce obnáší. Že se jedná v podstatě
o vojenský režim s přesným denním
rozvrhem. Nebo že kanceláře stanice
se snadno mohou stát druhým domo-

FOTO: PETR KEFURT

mují, že v tomto objektu neustále drží
24 hodinové služby parta lidí a jsou stále
v pohotovosti kdykoliv vyjet k jakémukoliv problému, který se může stát každému občanu či ﬁrmě a to nejen v okolí
daném rajonem stanice, ale v případě

KLÍČ 1/2011

vem hasiče, který zde může/musí trávit
bez problému více jak 24 hodin. Že celá
stanice je samostatným a nezávislým
objektem s vlastními zdroji pro bezproblémové fungování.
Právě z těchto důvodů jsem zvolil
úvod článku stručný, telegraﬁcky krátký
a až vojensky suchý. Byl jsem ubezpečen, že takový je každý začátek dne/24
hodinové služby.
Pro nejbližší okolí stanice nemusí být
popisované předávání služby nejpříjemnější, kontrola techniky je, diplomaticky
řečeno, slyšet dost daleko. Veškerá činnost se však děje v souladu s příslušnými zákony a nelze nic vynechat či
zjednodušit. V případě zásahu musí vše
fungovat na 100 %.
V době mé návštěvy (od 06:45
do 16:45) se (naštěstí) nic nestalo a žádný výjezd se proto nekonal. Běžel proto
standardní program hasičů podle denní-

rajón) HS4 za rok 2010 doposud 636
výjezdů. Za rok 2009 bylo uskutečněno 81 výjezdů k požárům, 45 zásahů
u dopravních nehod, 185 výjezdů řešilo
technické havárie a 30 zásahů v kategorii ostatní (radiační havárie, ostatní MU,
plané poplachy atd.), tedy celkem 341
výjezdů v rámci Prahy 11.
Již zmíněný rajon stanice HS4 představuje mimo území Prahy 11 ještě část
Záběhlic, Spořilova, Hostivaře, Petrovic,
Kunratic, Uhříněvsi a dále jezdí do Vestce, Jesenice, Kolovrat. Kontrolují též část
Pražského Okruhu od křižovatky s D1.
Jedná se tedy o poměrně velké území.
Když si dále uvědomíme uvedená čísla počtu zásahů, myslím, že vše ukazuje
zcela jasně, jak je činnost hasičů (nejen)
této stanice potřebná a jak možná málo
si uvědomujeme, že bychom se bez
takovýchto hasičských stanic a profesionálních hasičů neobešli. Když jsem
odcházel, měl jsem (po delší době) zase
dobrý pocit, že existují lidé, na které se
dá spolehnout.
Rozpis zásahů podle čtvrtletí za rok
2009 (pouze) pro Prahu 11
požár
dop.
tech.
další
nehody havárie
1.Q
12
10
28
8
2.Q
30
9
54
8
3.Q
27
17
60
7
4.Q
12
9
43
7
Petr Kefurt
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Velkoobjemové kontejnery – 1. pololetí 2011
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
na objemný odpad (VOK) budou v 1. pololetí 2011 přistaveny na Jižním Městě
v níže uvedených termínech.
OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, sportovní náčiní, koberce
a podlahové PVC, umyvadla a záchodové
mísy apod.), který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vzniJižní Město I
A. Malé—E. Hyblerové
Bachova 1593
Bachova—Mikulova
Blažimská—Klapálkova
Brandlova 1641 (za Startem)
Brodského 1671
Černockého (parkoviště)
Divišovská—Šternovská
Doubravická—Jažlovická
Hlavatého—Mejstříkova
Hněvkovského 1374
Chomutovická
Janouchova 671 (u MŠ)
Klapálkova—Čenětická
Konstantinova—Metodějova
Kosmická—Anny Drabíkové
Kryštofova—Kazimírova
Křejpského 1514
Ledvinova (u Chodovské tvrze)
Majerského—Samohelova
Matúškova 831 (u Blankytu)
Metodějova (parkoviště)
Michnova—Podjavorinské
Mnichovická—Tatarkova
Modletická—Ke Škole
Mokrá—Zimákova
Plickova 880
Radimovická 1424 (parkoviště)
Rujanská—Donovalská (u TS)
Schulhoﬀova 794
Stachova—V Hájích
Štichova 640 (parkoviště)
Tererova (u ZŠ)
Valentova (parkoviště proti čp. 1737)
Ženíškova—Květnového vítězství
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova—Filipova
Gregorova—Hrudičkova
Hráského—Šustova
Hrdličkova—Blatenská
K Dubu
Krejnická 2021 (za Chrpou)
Láskova—Malenická
Lažanského
Nechvílova 1826—29
Petýrkova 1953
Pod Vodojemem
U Nové dálnice
Vojtíškova 1783
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kající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť, nebezpečné
složky komunálního odpadu (baterie
a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky apod.), vyřazená elektrická zařízení
(chladničky, pračky, televize, monitory,
počítače apod.) nebo biologicky rozložitelný odpad ze zahrad.
Pokud je už VOK plný, neodkládejte
do něho další odpad. Odpad neodkládejte 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 bude odvoz uskutečněn dříve.
Bližší informace získáte na odboru
životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902
367, 267 902 320 nebo 267 902 514.

19. 1., 16. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6.
19. 4., 14. 6.
1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 31. 5.
18. 1., 15. 2., 19. 4., 17. 5., 14. 6.
11. 1., 8. 2., 12. 4., 27. 4., 10. 5., 7. 6.
8. 2., 12. 4., 10. 5., 7. 6.
23. 3., 25. 5.
1. 3., 3. 5.
2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6.
12. 1., 9. 2., 9. 3., 13. 4., 28. 4., 11. 5., 8. 6., 22. 6.
1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 31. 5.
5. 1., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6.
25. 5.
5. 4.
12. 1., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6.
23. 2., 23. 3., 28. 4., 25. 5., 22. 6.
26. 1., 23. 3., 28. 4., 25. 5., 22. 6.
19. 1., 16. 2., 16. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6.
15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6.
25. 1., 22. 3., 27. 4., 24. 5.
18. 1., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6.
9. 2., 28. 4., 22. 6.
11. 1., 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6.
5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6.
9. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6.
4. 1., 1. 2., 5. 4., 3. 5., 31. 5.
12. 1., 9. 2., 13. 4., 11. 5., 8. 6.
26. 1., 23. 2., 28. 4., 25. 5., 22. 6.
11. 1., 8. 2., 12. 4., 10. 5., 7. 6.
22. 2., 22. 3., 27. 4., 24. 5., 21. 6.
1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 31. 5.
19. 1., 16. 2., 16. 3., 20. 4., 18. 5., 15. 6.
19. 1., 20. 4., 18. 5., 15. 6.
11. 1., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6.
18. 1., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6.

10. 1., 7. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6.
7. 2., 7. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6.
31. 1., 28. 2., 4. 4., 2. 5., 30. 5.
10. 1., 7. 2., 7. 3., 11. 4., 26. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6.
31. 1., 28. 2., 4. 4., 2. 5., 30. 5.
24. 1., 21. 3., 26. 4., 23. 5., 20. 6.
3. 1., 28. 2., 4. 4., 2. 5., 30. 5.
3. 1., 28. 2., 4. 4., 2. 5., 30. 5.
14. 2., 18. 4., 16. 5., 13. 6.
21. 2., 26. 4., 23. 5., 20. 6.
3. 1., 31. 1., 4. 4., 2. 5., 30. 5.
18. 4.
17. 1., 14. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6.

www.praha11.cz

Z A HR A D A K C
M A L E NI C K Á 178 4, P R A H A 11
W W W.K C Z A HR A D A .C Z

PÁ | 14 | 1 | 2011

Jablkoň znovu v Zahradě

Jablkoň v Zahradě. Foto: archiv Jablkoň

V lednu se v Zahradě již tradičně můžete
těšit na koncert skupiny Jablkoň. V pátek
14. 1. ve 20:00 si budete moct užít
vystoupení slavné kapely, která za více než
tři desetiletí své existence ochutnala snad
od každého z hudebních žánrů.
Jablkoň je hudební skupina založená
před více než třiceti lety. Za totality
čelila, jako mnohé a mnozí další,
zákazům veřejného vystupování,
cenzuře a dalším potížím, takže po pádu
komunismu se bezprostředně chopila
nové příležitosti a začala koncertovat
v zahraničí. Ve té době také opustila
své původní folkové a jazzové zařazení
a zahájila spolupráci s houslovým
virtuosem Jaroslavem Svěceným
a několika symfonickými orchestry
na experimentálních projektech
Jablkoň&Svěcený a Symphonic Jablkoň.
Během uplynulých deseti let skupina
výrazně omládla. Z původního složení
zůstal pouze frontman, zpěvák Michal
Němec, „duše“ kapely. Doprovází ho

Martin Carvan, elegantní kytarový
kouzelník a rytmická sekce tvořená
nekompromisním basistou Johnny
Judlem a bubeníkem a perkusionistou
Petrem Chloubou. Nejčerstvější,
nejmladší a patrně i nejenergičtější
členkou kapely je saxofonistka
a zpěvačka Anička Duchaňová, která
je vedle svého hudebního angažmá
v Jablkoni také herečkou a principálkou
vlastního divadélka zvláštního názvu
Vyrob si své letadýlko.
Jablkoň, který začínal jako folková
kapela, je dnes ovlivněn mnoha různými
hudebními směry, jejichž syntéza tvoří
jedinečnou hudební poetiku kapely.
Využívá nástroje od klasické kytary,
bicích a trubky, přes basovou foukací
harmoniku, až po pumpičku, či různě
znějící kovové předměty. Dynamiku
hudby umocňují členové kapely svým
zpěvem, vokály i výkřiky.
Bohatá diskograﬁe Jablkoně čítá
celkem 11 desek a jedno DVD. Jablkoň
vyhrál dvě hudební ocenění Anděl
a osmkrát byl na toto ocenění nominován.

Více informací na www.kczahrada.cz
Kulturní Jižní Město, o.p.s. a Zahradu KC
a podporuje MČ Praha 11 a její starosta
Mgr. Dalibor Mlejnský.

zahrada KC
Malenická 1784
Praha 11

T: 271 910 246
E: pokladna@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
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O VOLNOU VSTUPENKU
NA KONCERT SKUPINY
JABLKOŇ 14|1|2011
Jak se jmenuje divadelní
pohádkový kabaret
s písničkami divadla
Vyrob si své letadýlko,
jehož spoluautorem je
s Aničkou Duchaňovou
i frontman skupiny Jablkoň
Michal Němec, a který se
v průběhu podzimu 2010
hrál jak v Zahradě, tak i na
Chodovské tvrzi?
a) Království
b) Malá večerní snítka
c) Hamletovo pozdní
odpoledne
Své odpovědi na soutěžní
otázku zasílejte do 12. 1. 2011
na emailovou adresu
liza. zima@ kczahrada.cz a do
předmětu uveďte „Soutěž-Jablkoň“.
Prvních pět správných odpovědí
odměníme volnou vstupenkou na
koncert Jablkově 14.1. v Zahradě.

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

12 měsíců s „jedenáctkovými“ strážníky
CELÝCH DVANÁCT MĚSÍCŮ DĚLAJÍ STRÁŽNÍCI Z PRAHY 11 MAXIMUM
PRO TO, ABY SE LIDÉ V PRAZE 11 CÍTILI KLIDNĚ A BEZPEČNĚ. PŘI SVÉ
PRÁCI NARÁŽEJÍ STRÁŽNÍCI NĚKDY NA PŘÍPADY PŘINEJMENŠÍM NEZVYKLÉ, NĚKDY SE ZASMĚJÍ, BOHUŽEL SE SETKÁVAJÍ I S PŘÍBĚHY TRAGICKÝMI. CO VŠECHNO TAKÉ MUSELI V UPLYNULÉM ROCE ŘEŠIT?
V lednu například zajistili zkušeného
zloděje, který v jednom ze supermarketů
nakradl zboží za více než tři tisíce korun.
Protože už právě za krádeže byl trestán,
strážníci ho rovnou předali Policii ČR. Začátek roku znamenal pro Prahu také velkou zkoušku při sněhové kalamitě, i s ní
strážníci z „jedenáctky“ pomáhali. Odklízeli sníh, vyprošťovali zapadaná auta.
V únoru se strážníci setkali s poměrně
neobvyklým případem – na služebnu jim
žena přivedla osmiletého chlapce, který
byl oblečen jen v pyžamu a bačkůrkách
a plakal. Žena chlapce našla v nákupním
centru. Jak se hoch dostal v pyžamu
na ulici a kde jsou jeho rodiče, zjišťovala
Policie ČR.
K častým případům, které musí strážníci řešit, patří neukáznění řidiči. A že taková nekázeň má hodně podob, si ověřili
v březnu. Pětadvacetiletý Středočech vjel
u stanice metra Opatov do zákazu vjezdu.
Když ho strážníci požádali o řidičský průkaz, dozvěděli se, že ho vůbec nevlastní,
protože má vyslovený zákaz řízení.
V dubnu se strážníci z Prahy 11 oﬁciálně přestěhovali a představili novou budovu obvodního ředitelství v Markušově
ulici.
A jaro završili kromě běžné hlídkové činnosti také odhalením dvou mužů, kteří
se pokusili vykrást traﬁku v Křejpského
ulici. Strážníci u mužů našli tašku plnou
kartonů cigaret a zjistili také vypáčenou
pokladnu. Případ si převzali policisté.
Také v létě měla městská policie
z Prahy 11 plné ruce práce. Mimo jiné
totiž strážníci odjeli do severních Čech
pomáhat obcím zasaženým ničivými
povodněmi. Opět se ale setkávali s po-

měrně kuriózními případy. V červenci jim
například jedna žena přinesla dvě nábojnice s tím, že je našla u kontejneru. Na služebnu tak vyjížděli policejní pyrotechnici.
Strážníci se ale setkali také s provizorním
kempem v ulici Na Jelenách. Muž, který si
tu postavil stan, byl v evidenci hledaných
osob, čekal ho proto pobyt na Policii ČR.
Strážníci z Prahy 11 nikdy nespí. Dva
z nich například ve svém volnu stihli zadržet dva dvacetileté mladíky, kteří posprejovali garáž v Hviezdoslavově ulici.
Jejich dílo nebylo nijak malé, mělo přibližně metr na metr. Oba autoři vysvětlovali
svou uměleckou invenci přivolaným policistům.
V listopadu se městské policii opět
připomněli poněkud nezodpovědní řidiči.
Jeden z nich například při dechové zkoušce nadýchal přes tři promile alkoholu.
Práce strážníků ovšem nespočívá jen v řešení přestupků, vždy a za všech okolností
se snaží pomáhat, třeba tak, že pomohou
vyprostit vozidlo zapadané do bahna, dokáží poradit, sbírají na hřištích injekční jehly a stříkačky, pomáhají dětem při cestě
do školy přecházet přes ulici.
I pomoc ale může být více než neobvyklá. Konečně co říct muži, který se
přímo na služebnu přijde zeptat, jestli
po něm náhodou nepátrá policie? Zvlášť
když se ukáže, že tomu tak je.
Nejen ti jedenáctkoví strážníci, ale
celá Městská policie hl. m. Prahy přeje
všem obyvatelům Prahy 11 nejen šťastné zakončení letošního roku, ale hlavně to
nejlepší možné vykročení do roku příštího,
klidný a šťastný rok 2011 a strážníka nablízku, kdykoli bude potřeba.
městská policie hl. m. Prahy

Policie ČR sloučila oddělení na Jižním Městě
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás
informovali o změně v organizační
struktuře Obvodního ředitelství Policie
Praha IV a jeho místních oddělení dislokovaných na Jižním Městě.
Na základě rozhodnutí Krajského
ředitelství policie hlavního města Prahy
bylo s koncem roku 2010 zrušeno místní oddělení policie Jižní Město II (MOP
JM II) s dosavadním sídlem v ul. Hráského 2231/25 a sloučeno s místním
oddělením Jižní Město I (MOP JM I).
Od 1. ledna 2011 je nově otevřeno
místní oddělení Jižní Město (MOP JM)
se sídlem v Kaplanově ulici č. 2056.
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Tedy na adrese původního MOP JM
I. Nové oddělení bude složeno z obou
bývalých oddělení (JM I + JM II) pod jednotným vedením a nezměněnou agendou. K tomuto dni bude přijímat veškerá oznámení pouze toto nově vzniklé
místní oddělení.
Místní oddělení Jižní Město (MOP JM)
Kaplanova 2056, 148 00 Praha 4
GPS souřadnice:
50° 2‘ 1.373“ N, 14°29‘19.762“ E
telefon: 272 917 575, 974 854 700
fax: 974 854 708
email: p4mopjm1@mvcr.cz
vedoucí: npor. Bc. Stanislav Svoboda

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
POMOC PŘIŠLA POZDĚ. Ráno 3.11.
bylo oznámeno na l. 156, že v Doubravické ulici leží na zemi
muž. Po příjezdu
hlídky na místo
bylo zjištěno, že
muž nejeví známky života, což potvrdila i rychlá záchranná služba, která
se na místo dostavila bezodkladně.
Lékař po ohledání těla konstatoval
smrt pádem z výšky. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána i Policie
ČR, která si celou záležitost převzala
k dořešení.
VLOUPÁNÍ SE MU NEVYPLATILO.
Pozdě v noci 7.11. bylo na operační středisko OŘ MP Praha 11 oznámeno, že v ul. Květnového vítězství
neznámý muž páčí vchodové dveře
od obytného domu. Po příjezdu strážníků na místo bylo zjištěno, že vchodové dveře od domu jsou poškozeny.
Z tohoto důvodu strážníci začali prohledávat dům a v pátém patře nalezli
muže, který odpovídal udanému popisu. Jelikož škoda na vchodových
dveřích přesahovala částku 5000
Kč, strážníci muže omezili na osobní
svobodě a následně předali Policii ČR
k dalšímu šetření.
JÍZDA NA ČERNO HO PROZRADILA.
Odpoledne 11.11. byl strážník OŘ MP
Praha 11, v ul. K Hrnčířům, požádám
o pomoc revizorem dopravního podniku hl. m. Prahy z důvodu agresivního chování muže, který neměl platný
cestovní doklad. Po zklidnění muže
následnou lustrací strážník zjistil, že
nejenom dotyčný rád jezdí MHD bez
zaplacení, ale též se jedná o osobu
celostátně hledanou Policií ČR. Muž
byl předán Policii ČR k dalšímu šetření.
KOUŘENÍM NA SEBE UPOZORNIL.
Dopoledne 13.11. si strážníci při běžné hlídkové činnosti povšimli ve vestibulu metra Opatov muže, který kouřil
na místech, kde je to zakázáno. Z tohoto důvodu strážníci muže vyzvali
k prokázání totožnosti a následnou
lustrací zjistili, že nejenomže hříšník
kouří tam, kde nemá, ale je po jeho
osobě vyhlášeno celostátní pátrání
Policií ČR. Z tohoto důvodu strážníci s mužem vyřešili jeho přestupek
na místě a následně ho předali k dalšímu šetření.

www.praha11.cz

ZÁBAVA
OMALOVÁNKY PRO DĚTI
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ZDRAVÍ PRO VAŠE DĚTI!

Novinka na trhu
probiotických výrobků
určených i nejmenším dětem.
Probiotika jsou živé biﬁdobakterie, které posilují prospěšnou střevní
mikroﬂóru. Prebiotika (např. vláknina inulin) jsou potravou pro
živé bakterie a napomáhají jejich optimalizaci a rozvoji. Spojení
probiotik a prebiotik přináší synbiotický efekt,
který účinně potlačuje množení
a aktivitu škodlivých bakterií a tím
pos
posiluje
siluje imunitu organismu.
Bez
konzervantů

Bez
lepku
Aktivní
Bifido
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Méně
než 4 %
tuku
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INZERCE

Nová řada

Dudlíčky Suavinex
Suavinex je jednou z nejpokrokovějších
značek produktů péče o miminka,
co do technologie a především
překrásného designu.
Široká škála vysoce kvalitních
a spolehlivých výrobků stávajících se
dokonalým módním doplňkem miminek
určujících poslední módní trendy.
Klinicky testované výrobky.

Miminko a dudlíček Fusion -2-4 měsíců

www.suavinex.cz

Joolz Day je více než jen kočárek!
Užívej si každý den!
Luxusní kočárek Joolz Day
si svým jedinečným vzhledem
a kvalitou zakládá na vytříbeném
holandském designu, který se
vyznačuje mimořádnou lehkostí,
vznešeností a praktičností.
Madla kočárku jsou potažena
luxusní kůží s delikátním štepováním.

Kočárek je určen pro děti
až do věku 4 let. Reverzibilní
otočné sedátko zajistí neustálý
kontakt s dítětem.
Joolz Day si můžete vybrat ve dvou
provedeních barevných rámů:
Jasná Stříbrná nebo nádherná Černá.
Vysoce luxusní a odolné textilní
materiály vybírejte ze šesti barev nabídky:
Stříbrná, Černá, Červená, Antracitová,
Písková, Jeansová a Bílá.

www.joolz.cz

Exkluzivní dovozce produktů značky Suavinex a Joolz do ČR a SR

KLÍČ 1/2011

Baby Group s.r.o. / tel: 573 506 416 / www.babygroup.cz
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HAKO
PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• přívěsy na motorku
• přívěsy na lodě
• obytné přívěsy
• přepravní boxy

• malé přívěsy
• bržděné přívěsy 1t
• bržděné přívěsy 2t
• přepravníky aut

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar
• převody a přihlašování
vozidel
• zajištění STK vozidel
a emisních zkoušek

• prověření původu
vozidla, provádění
VINTESTU ﬁrmy Cebia
• odhady motorových
vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Tel./fax: 284 686 364
mobil: 602 330 888, 602 303 788
e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz
www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
8,30 – 18,00 hod.
8,30 – 16,00 hod.
9,00 – 16,00 hod.

Horňáte

cká

po – čt:
pá:
so:
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CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010
Plošná inzerce
1/1

1/2

1/4

1/4

1/8

1/16

182 x 252 mm

182 x 123 mm 182 x 61 mm 88 x 123 mm

88 x 61 mm

88 x 30 mm

29.000,- Kč
bez DPH

17.000,- Kč
bez DPH

6.000,- Kč
bez DPH

3.200,- Kč
bez DPH

10.000,- Kč
bez DPH

10.000,- Kč
bez DPH

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

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

Vkládaná inzerce
Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH
K ceně za vklad je účtována navíc cena
za gramáž vkladu, a to následovně
0–6g
0,25 Kč/ks bez DPH
7 – 14 g
0,32 Kč/ks bez DPH
15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH
26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

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

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

Storno poplatky
Po dni uzávěrky: 100 %
1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

NAKLADATEL: Úřad Městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415
VYDAVATEL A PRODEJCE INZERCE: Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o., Opletalova 59,
110 00 Praha 1, IČ: 63666987, DIČ: CZ63666987, Číslo účtu: 1036066006/2700
Obchodní oddělení: tel.: +420 725 843 421, fax: +420 224 228 935, e-mail: info@inzerceklic.cz,
www.inzerceklic.cz

INZERCE

těhotenské
dětské 0 - 8 let
kočárky a pokojíčky
hračky a doplňky
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