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S jarem se na Jižní Město
vrátily oblíbené farmářské trhy

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

INZERCE

RENAULT CLIO JIŽ OD 154 900 Kč (3 dveřová verze)
LIMITOVANÁ SÉRIE EXTREME
JIŽ OD 182 900 Kč
rádio s CD/MP3 a USB
klimatizace
elektricky ovládaná přední okna
mlhové světlomety
kožený volant

Clio grandtour již od 184 900 Kč

RENAULT FLUENCE JIŽ OD 249 900 Kč

ESP, klimatizace a rádio s CD/MP3 již v základní výbavě
špičková technologická výbava
zavazadlový prostor 496 l
nejvíce místa pro nohy na zadních sedadlech ve své třídě
www.renaultcentrum.cz
Ceny platí od 1. 5. do 31. 5. 2011 při financování s Renault Finance. *Záruka
4 roky nebo 60 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) při financování
s Renault Finance. ** Záruka 5 let nebo 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane
dřív) při financování s Renault Finance. Clio: spotřeba 3,5–7,6 (l/100 km), emise CO 2
106–135 (g/km); Mégane Generation: spotřeba 4,0–8,8 (l/100 km), emise CO 2
115–155 (g/km). Vyobrazení vozidel je pouze ilustrativní.

DRIVE THE CHANGE
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 2. května
nedostali do schránek nebo byl pohozen
na zemi, napište nám prosím na e-mail:
Szlia.Jan@cpost.cz a uveďte ulici a číslo
popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku 800 104 300.

TÉMA

Festival Street For Art letos postaví
v Centrálním parku ZÓNU IDEAL spolu s vámi!
SPOUSTA AKTIVIT, NA KTERÝCH SI MŮŽETE VYZKOUŠET, JAK FUNGUJE
VEŘEJNÝ PROSTOR A SAMI HO TAK OVLIVNIT, VÁS ČEKÁ NA 4. ROČNÍKU FESTIVALU OD 19. DO 28. KVĚTNA. LETOS PŘÍMO U STANICE METRA OPATOV. STŘEDOBODEM LETOŠNÍHO FESTIVALU BUDE TZV. ZÓNA
IDEAL, PLATFORMA O ROZLOZE 30 X 30 METRŮ, KTERÁ BUDE UKÁZKOU DOBŘE FUNGUJÍCÍHO MÍSTA PRO ŽIVOT VE VEŘEJNÉM PROSTORU
SE VŠÍM, CO TAKOVÝ PROSTOR MÁ OBSAHOVAT.
Tajemná bublina byla hlavním lákadlem
festivalu Street for art
v roce 2009.

FOTO: ARCHIV KC ZAHRADA

„Festival děláme proto, abychom zdůraznili, že veřejný prostor je v první řadě o lidech. Tedy ideálně by měl být uzpůsoben potřebám těch, kteří ho užívají. Kdo
jsou ti lidé a jaké jsou jejich skutečné
potřeby, to jsou otázky, na které chceme v průběhu festivalu nalézt odpověď
spolu s diváky festivalu. ZÓNA IDEAL by
měla být modelem ideálního veřejného
prostoru, jakési živé místo mezi budovami, které alespoň nakrátko slouží lidem
a jejich skutečným potřebám.“, říká programový ředitel festivalu David Kašpar.
Architektonickou podobu ZÓNY IDEAL
navrhnul architektonický ateliér Mjölk,
který se postará i o jeho realizaci. Tato
skupina architektů vstoupila ve známost
například guerillově postavenou saunou
uprostřed liberecké přehrady, která pak
byla několik měsíců hitem zahraničních
architektonických časopisů. Konkrétní
podoba ZÓNY IDEAL bude však do velké
míry závislá na samotných návštěvnících
festivalu. Ti budou mít možnost upravit
a uspořádat mobiliář ZÓNY IDEAL dle
svých potřeb.
Jednou z nejdůležitějších součástí
programu festivalu budou tvůrčí dílny
s osobnostmi současného designu, které nabídnou pomocnou ruku a radu při
práci na zajímavých objektech: Pavel Karous připravil procházku po normalizačních sochách na Jižním Městě, architekti
ze studia Mjölk vám pomohou vyrobit
sousedskou lavičku, Petr Babák ze stu4

dia Hippos Design bude vyrábět
streetové překážky s teenagery,
Hana Nováková vám ukáže, jak
zasadit květinu opravdu kdekoli.
Připraveny jsou opět projížďky
retro autobusem s komentářem kronikáře Jiřího Bartoně
i komentované prohlídky děl
současných výtvarníků na billboardech s kurátorkou galerie
Chodovské tvrze Helenou Blaškovou. Premiéru na festivalu
bude mít venkovní divadelní
představení, do které držitel
ceny Talent roku Cen Alfréda
Radoka, režisér Jiří Havelka, obsadil městské sportovce – parkouristy.
Pokud raději diskutujete než zapojujete svoje kutilské dovednosti, pak je

pro vás na festivalu připraveno 5 tematických diskusí a konference s názvem
Pár Nápadů Na Lepší Město (Some Ideas for Better Cities), která se za účasti
zahraničních hostů koná na závěr festivalu v sobotu 28. května. V ZÓNĚ IDEAL
zkrátka najde každý návštěvník svůj prostor.
Festival Street For Art pořádá obecně prospěšná společnost Kulturní Jižní
Město a o. s. Tolerdance. Od prvního
ročníku v roce 2007 festival poprvé
v České republice představil koncept
festivalu o veřejném prostoru. Mezi
jeho hosty byly např. ateliér Raumlabor z Berlína nebo plejáda současných
českých výtvarníků v Dočasném centru
umění BLOX by Touax. Letos jsou partnery festivalu městská část Praha 11, hl.
m. Praha, Ministerstvo kultury ČR, Mezinárodní Visegradský fond, Rakouské
kulturní fórum v Praze a Česko-německý
fond budoucnosti.
Jiří Sulženko
Street For Art 2011
www.streetforart.cz
www.kczahrada.cz
www.youtube.com/user/streetforart

Letošní festival bude ve znamení Zóny Ideal,
která by měla být ukázkou dobře
fungujícího místa pro
život.

FOTO: ARCHIV KC ZAHRADA
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Slovo
starosty

Průzkum názorů na Opatově
Pane starosto, před pár dny jste uskutečnili dotazníkový průzkum mezi lidmi
u metra Opatov. Většina lidí se vyslovila pro zřízení eskalátorů pro výstup
z metra. Jak budete dále postupovat
– co můžete udělat pro splnění tohoto
přání vašich občanů?
Úvodem je třeba připomenout, že vlastníkem všech stanic metra v Praze je Dopravní podnik, takže tato investice musí
směřovat za ním. Jak občané jistě dobře
vědí, zasadili jsme se s kolegy o to, že
loni vznikl nový výtah ve stanici metra
Chodov a letos výtah a nové eskalátory ve stanici Háje. Ještě předtím, v roce
2009, Praha 11 vybudovala a zprovoznila nový eskalátor na pochozí zóně
směrem k ulici Mendelova, což ocenili
především starší spoluobčané. Je to tzv.
obousměrný eskalátor, jezdí tedy oběma
směry, nahoru i dolů. Svého druhu je první v Praze!
Na Opatově, jak jsem říkal, je to záležitost Dopravního podniku. S ředitelem
DP o tom intenzivně jednáme, tlak z naší
strany je obdobný, jako tomu bylo u stanice Háje. Chceme, aby eskalátory z nástupiště byly i na Opatově. Podle mých
nejnovějších informací je to již v harmonogramu na rok 2013–14. Pravda, není
to ideální stav, ale blížíme se k tomu,
že po 30 letech existence stanice metra Opatov by tam v horizontu dvou let
mohl být eskalátor.
Vy pro to nemůžete udělat nic víc, než
jen jednat s vedením Dopravního podniku?
Je to tak, můžeme na ně jen apelovat
a intenzivně na DP tlačit. Za minulé čtyři
roky se nám podařilo zajistit dva eskalátory – Chodov a Háje – tak věřím, že
v tomto volebním období se nám podaří
i Opatov.
Lidé si v průzkumu stěžovali na nepořádek u stanic MHD – co s tímhle můžete
udělat?
Bohužel, nepořádek tam je… konkrétně třeba stanice Opatov: je 30 let stará
a potřebovala by zásadní rekonstrukci.
Celý ten prostor není důstojný Jižního
Města v 21. století. Máme zájem na tom,
aby v celé lokalitě kolem stanice Opatov
vzniklo moderní důstojné centrum. Jižní
Město nemá žádné své přirozené centrum, kde by se lidé mohli scházet a našli
tam způsob kulturního vyžití, restaurace,
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Se starostou Daliborem Mlejnským
na téma – eskalátory na Opatově
a čisté Jižní Město
obchody a podobně. Je to samozřejmě
běh na dlouhou trať, bohužel se nám
v tom stále snaží zabránit všemožná
pseudosdružení... I s tímto bojujeme a cílem je vybudovat na Opatově moderní
centrum Jižního Města s dopravním napojením na metro a autobusy, případně
i na uvažovanou tramvaj. V rámci toho by
proběhla i zásadní rekonstrukce prostoru
stanice metra Opatov. Do té doby můžeme jen apelovat na vlastníka prostor,
což je DP, potažmo Technická správa
komunikací, aby zajistil dostatečný úklid.
Pakliže to překračuje únosné meze a nejsme schopni vlastníky k úklidu donutit,
tak vynakládáme naše prostředky a zajišťujeme úklid za peníze Prahy 11. To ale
samozřejmě není ideální řešení, měl by
se hlavně starat vlastník, tedy DP.
Možná by stačilo, kdyby někteří lidé
přestali odhazovat nepořádek kolem
sebe…?
To by té problematice obecně velice prospělo…
Zmínil jste protesty proti výstavbě
na Jižním Městě, i o tom se v dotazníku objevilo několik názorů. Například
ohledně plánované výstavby budov
na Litochlebském náměstí, cituji jeden
z názorů občanů: „Doporučuji využít
prázdný dům po České pojišťovně – je
zbytečné stavět novou kancelářskou
budovu.“ Co tomu říkáte, není to zajímavý nápad?
Nevím přesně, kterou budovu má dotyčný občan na mysli, pokud jde o budovu
České pojišťovny na Chodově, tak tu
Praha 11 nevlastní. Chci zdůraznit, že
Praha 11 ani na Litochlebském náměstí žádnou budovu nestaví! Pokud by
se tam něco mělo stavět, bude to věcí
vlastníka pozemku, nikoliv Prahy 11.
Když už jsme u metra, podívejme se
na stanici metra Háje – tam má dojít
k prodeji lukrativního pozemku u stanice metra Háje. Budoucí kupní smlouva
byla uzavřena v září 2010, pozemek
prodává Dopravní podnik soukromé
ﬁrmě. Co o prodeji víte? Jste starostou
a současně zastupitelem hl. m. Prahy,
pod který DP spadá.
V tuto chvíli mám informace pouze z médií. Když soukromý vlastník prodává svůj
majetek, neptá se starosty, co si o tom
myslí. Samozřejmě mě tahle věc zajímá
a ředitele DP se na to určitě zeptám.
V jakém je to stadiu, jestli už je to proda-

né a komu, to ale nyní opravdu nevím.
Jak je to možné? Vždyť, jak už jsem říkala, DP spadá pod Magistrát Prahy,
kde jste zastupitelem...?
DP je samostatný subjekt, který se svým
majetkem může nakládat dle zákona.
Takže předpokládám, že pokud k prodeji
došlo, proběhlo to dle platných regulí.
Pokud by se tak nestalo, bude se to řešit. Opakuji: určitě se o to budu zajímat!

Čisté Jižní Město
Pane starosto, mluvíme spolu na začátku dubna a ten je ve znamení akce
Čisté Jižní Město. Jak to vlastně bude
probíhat?
Moc bych si přál, aby JM bylo čisté,
aby to nebyla jednorázová akce, kterou
pořádá Radnice v rámci jarního úklidu
po zimě. Přál bych si, aby to lidé vnímali
kontinuálně, jako součást našeho každodenního života, že po sobě uklízíme
a nepořádek pokud možno vůbec nevytváříme. Konkrétní informace o letošní
akci najdou lidé na webu Prahy 11, v Klíči, na plakátech…
Jak se zapojíte vy osobně – půjdete
uklízet?
My, coby úřad, se vypravíme v pondělí
11. dubna do prostoru nad Hostivařskou přehradou a tam budeme uklízet.
Samozřejmě se zapojím i v paneláku,
kde bydlím… jde nám o to, aby se k nám
přidal pokud možno každý občan Jižního
Města.
Kromě úklidu hodláte obnovit i Cyklojízdy. Jaký to má efekt? Není to jen příjemný výlet na kolech po boku úředníků, že
si společně uděláte pěkný pátek?
Je to tradice, kterou jsme zavedli před
čtyřmi lety. Jednou za tři týdny na jaře
a v létě vezmu kolegy z rady, zástupce
jednotlivých odborů úřadu a společně
jedeme Jižním Městem a kontrolujeme,
kde je jaký nepořádek, co se kde rozbilo
a je třeba to opravit, v jakém stavu jsou
dětská hřiště a lavičky, mluvíme s občany,
které potkáváme… Co jde zlepšit, tak realizujeme ihned, na jiné věci je třeba delší
čas, zejména když jde třeba o objekty,
které nejsou v našem vlastnictví.
red
Průzkum mezi občany u stanice metra
Opatov byl realizován s pomocí studentů Gymnázia Konstantinova. Děkujeme
jim za profesionální a milý přístup, s kterým dotazníkové šetření vedli.
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

POŘÁDNÁ HROMADA. Součástí soutěže SAPERE,
která se týkala zdravé výživy a vhodného složení jídel
a do které se zapojili žáci ze Základní školy K Milíčovu,
byla fotosoutěž s podmínkou vyfotografovat co největší počet žáků školy s plakátem SAPERE. Děti z prvního stupně se rády
tohoto úkolu ujaly a užily si u toho hodně legrace.

SPORT I ZÁBAVA. I letos strávily dvě stovky dětí
na jarních příměstských táborech. Užily si den v zoo,
zajímavou prohlídku Národního muzea a dobrodružné
hry v lese. Vyzkoušely lanové aktivity a míčové hry. Pokud
si vaše děti příměstské tábory oblíbily, anebo to chtějí vyzkoušet,
jsou již k dispozici přihlášky na letní příměstské tábory na
www.taborypraha11.cz.

STÁLA,
KDE
NEMĚLA.
O tom, že
někteří lidé odloží
nepatřičné věci na nepatřičná místa, už se
napsalo hodně. Jak
je vidět z fotograﬁe,
je jednodušší odložit
starou chladničku
ke kontejneru, než
vážit cestu do sběrného dvora. Je to jen
a jen o přístupu…

DIVADELNÍ JÍZDA. Gymnázium Opatov připravilo na předposlední březnový den divadelní festival.
Studenti připravili celkem 22 vystoupení spolu s profesory, kteří za vystoupení o Harry Poterovi sklidili největší
úspěch. Foto Josefa Rückela je z představení na téma sexuologie…
a na snímku právě přednáší doktor Radim Kužel☺

AIRBUS.
Každé
pondělí v poledne přelétává
Jižní Město největší
dopravní letadlo
na světě Airbus A 380
- 841 (A388) Singapore
Airlines na pravidelné
lince Paříž-Singapore.
Našemu pohotovému
čtenáři Vladimíru Opltovi se podařil snímek
tohoto obra, který letěl
ve výšce 10 688 metrů
rychlostí 872 km/hod.
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OPĚT VELKÝ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH! Jana Hrabalová z Fit klub Ludvík, TJ JM Chodov již po třetí za sebou
obhájila 1. místo na Mistrovství ČR 2011 v silovém
trojboji mužů a žen a zároveň potvrdila absolutní vítězství
v Českém silovém trojboji pro rok 2011 (445 kg). Na dubnovém
Mistrovstvi ČR mužů a žen v benčpresu ve Vítkovicích navíc vybojovala 1. místo, výkonem 112,5 kg. Gratulujeme!!!

www.praha11.cz

ZAJÍMAVOSTI

Odkud přišli, proč a za co bojovali?
Málokdo tuší, že se v březnu konala
na hranicích městské části docela pořádná válka. Pro uklidnění: středověká.
Podle středověkých i smyšlených rytířských zásad, doplněných o moderní
pragmatická pravidla. V Kunratickém
lese u březového altánu, v optickém
dotyku s Petýrkovou a Dědinovou ulicí,
se zkrátka nepozorovaně sešly stovky mladých nadšenců. Přijaly pravidla,
navlékly pracně sestavenou a často
vlastnoručně vyrobenou zbroj a svedly
čestný boj.

Odkud přišly, proč a za co bojovaly?
Neptejme se, jisté je jen, že nastolily
spravedlivého krále.
A padlí? Byla snad dvě drobná zranění, ale žádné skutečné, natož vážné,
což při počtu bojovníků a terénu jsou
naprosto nulové ztráty. Jen to víme, že
bojovníci a bojovnice svoje války nazývají Trhlinové, případně V Trhlinách. Přelož
a vylož jak umíš. V Kunratickém lese je
už zase mírumilovný klid. Zůstaly jen zajímavé fotograﬁe.
Jiří Bartoň

Začátek střetnutí obou
armád.

FOTO: JIŘÍ ZELENKA

Soutěž
o fotopublikaci
Prahy 11
Správné odpovědi z Klíče 6:
Nula u čísla na balónu, červená tečka nad znakem ČS
na balonu, keř uprostřed travnaté plochy, autobus na silnici, zelená barva na střešní nástavbě v levé části obrázku.
Výherci knihy:
Jiří Matourek
Lukáš Krajčí
Marcela Vojtková
Miroslav Zezulka
Alena Kočová
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Na fotograﬁi vlevo najděte 5 rozdílů, kterými se liší
od fotograﬁe nahoře. Svoje
postřehy posílejte emailem
na klic@praha11.cz, nebo
pošlete poštou či zaneste
na adresu redakce Klíče, Ocelíkova 672, Praha 11, 149 41,
nejpozději do konce května.
Pět úspěšných a rychlých
odměníme knihou Praha 11
obrazem. Dnes budete hledat pět rozdílů na fotograﬁi
nové jihoměstské horohaly
v Donovalské ulici.
Vylosovaní výherci si mohou
knihu vyzvednout po telefonické
domluvě
(tel.:
267 902 217) v redakci Klíče.

Fakultní omayerova nemocnice s poliklinikou, ošetřovatelská poliklinika Pavilon A1 – Centrum pro vědu a vzdělávání
pořádá 31. května od 9–15 hodin seminář pro pečující osoby na téma: Ošetřování nemocných po cévní mozkové příhodě
v domácím prostředí. Program: problematika onemocnění, praktické ukázky, vybavení lůžka, pomůcky, hygiena, vyprazdňování, prevence proleženin, rehabilitace, výživa, sociální poradenství. Cílová skupina: osoby pečující o imobilního pacienta.
Cena: zdarma. Přihlášky na tel.: 261 082 464, 605 235 784, e-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz.

KLÍČ 7/2011
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INFORMACE ÚMČ
Podpora regenerace bytových panelových domů
Konference je zaměřena na aktuální problematiku řešení energetické náročnosti
budov, snižování spotřeby energií a emisí CO2 a regeneraci bytových panelových
domů. Je realizována jako součást projektů GovernEE a EnergyCity, které jsou
ﬁnancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Datum a místo konání:
17. května 2011 od 16 do 20 hodin
Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, Praha 11.
Konference je realizována pod záštitou MČ Praha 11, vstup zdarma. Občerstvení pro účastníky zajištěno.
Registrace:
Závaznou přihlášku se jménem a názvem subjektu zasílejte na:
governee@praha11.cz. Konference je určena pro zástupce bytových družstev,
SVJ a ostatních vlastníků bytových panelových domů.

Pietní akt
na Chodovském
hřbitově
V úterý 10. května v 10 hodin uctí městská část Praha 11 památku hrdinů, kteří
položili svůj život za naši svobodu v druhé světové válce. Zváni jsou všichni občané Jižního Města, kterým není lhostejná
naše minulost ani budoucnost. Akt se
uskuteční za účasti pozvaných hostů
a zástupců Prahy 11.

Základní škola Donovalská

Předseda
kontrolního
výboru

Osm let jsem pracoval ve funkci uvolněného předsedy Kontrolního výboru ZHMP.
Po celou dobu bylo mým cílem vytvořit
kvalitní kontrolní systém zastupitelstva
a magistrátu. Věřte, že šlo o realizaci nelehkého cíle. Byla to náročná až sysifofská práce. Opoziční politik nemá takovou
sílu jako koaliční. Byla to skutečně namáhavá cesta, na které mě čekala celá řada
kompromisů. Myslím si, že se přesto podařilo dosáhnout určité vážnosti, kvality
a autority celého kontrolního procesu.
Konec konců současný boj o křeslo předsedy Kontrolního výboru ZHMP o ledasčems svědčí. Mým cílem nebylo dostávat
lidi do kriminálu, ale vytvořit systém prevence, aby se nikdo vědomě či nevědomě do potíží s paragrafy nedostal. I když
nic není dokonalé a lidé, zejména politici,
podnikatelé a úředníci jsou lidmi tvořivými a nápaditými. Bez vytvoření neformální spolupráce předsedy kontrolního
výboru a zástupkyně ředitele magistrátu
pro kontrolní činnosti by úspěchu nemohlo být dosaženo. Po dlouhých debatách
jsem našel určitou vstřícnost u primátora
a náměstka primátora Milana Richtra, se
kterým jsme společně prosadili schválení „Protikorupční strategie hl. m. Prahy“,
a to téměř 100 % hlasů členů ZHMP.
Bohužel nově vzniklá koalice poslala
celý kontrolní systém vniveč. Nesmyslná
reorganizace kontroly, odchod kvalitních
lidí, poslala vše mimo hru. Kontrolní výbor řídí a spíše neřídí dva místopředsedové kontrolního výboru a protikorupční
strategie je zřejmě někomu velkým trnem v oku. Je to jako v té pohádce. Jede
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Kontrola jako
nástroj likvidace
korupce
nejede, oblečená neoblečená a obutá
neobutá. Ano, takováto situace je obrovský prostor pro korupci jako dělaná.
A už se rychle ozývají první miliardové
návrhy. Inu, volby jsou drahé a životní
náklady některých až neuvěřitelně vysoké. Chci v této souvislosti připomenout,
že zákon dává kontrolním výborům následující možnosti:
- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části,
- kontroluje dodržování právních předpisů
ostatními výbory a úřadu městské části
na úseku samostatné působnosti,
- plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městské části.
Mým cílem v Praze 11 je, aby veškerá kontrola byla otevřená, transparentní,
a aby občané měli dostatek informací
o fungování úřadu MČ Prahy 11.
Na jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 11 byly vzneseny požadavky na celou řadu kontrolních
akcí: prodej pozemků na Litochlebském
náměstí, rekonstrukce pískovišť, prodej
pozemku v ul. Stříbrského, bazén-proinvestované prostředky, Dům zubní péče,
Horohala, Janouchova – Dům seniorů,
smlouva s Paserrinvestem, ZŠ Mikulova
– pozemek, prodej pozemků na Opatově,
výběrové řízení a dodavatelské smlouvy
na údržbu zeleně. Výsledky budou, ať se
to bude někomu líbit či nelíbit, k dispozici občanům Praha 11.
JUDr. František Hoﬀman
Předseda Kontrolního výboru
ZMČ Praha 11
www.fhoﬀman.cz

od září 2011 přijme:
Učitelku pro I. stupeň
VŠ vzdělání podmínkou, praxe vítána.
Vychovatelku
Zájemci zasílejte
strukturovaný životopis na e-mail:
info@donovalskazs.cz,
informace na tel.: 272 934 191.

Bezbariérový
přístup do stanic
metra bude
Vzhledem k častým
dotazům
na
bezbariérové zpřístupnění
dalších
stanic
pražského metra zveřejňujeme
informaci,
kterou jsme obdrželi od vedoucího odboru Strategického
a investičního rozvoje Dopravního podniku hlavního města Prahy ing. Davida Dohnala. Z celkového počtu 57 stanic metra je v současnosti zajištěn bezbariérový
přístup do 33 stanic. Další dvě, Opatov
a Roztyly, umožňují bezbariérový pohyb
pouze pro vozíčkáře s proškoleným doprovodem.
Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s.
navrhuje bezbariérově zpřístupnit v nejbližších letech stanice metra Národní
třída, Můstek A a B, I. P. Pavlova, Anděl,
Palmovka, Karlovo náměstí, Opatov, Roztyly a Náměstí Míru. S realizací bezbariérového přístupu ve stanici metra Opatov
se počítá v roce 2015. Předpokládá se
nahrazení stávajícího nákladního výtahu
v bezprostřední blízkosti nástupiště výtahem osobonákladním.
red

www.praha11.cz

MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Koš na psí exkrementy
Na základě požadavků místních občanů
městská část umístila další koš na psí
exkrementy ve Vodnické ulici u vstupu
do Milíčovského lesa. V současné době
je na území Kateřinek a Újezdu umístěno celkem 12 košů. Každé pondělí zajišťují pracovníci údržby běžný servis spočívající v odvozu obsahu košů a umístění
nových pytlíků na exkrementy.
K dnešnímu dni je v naší MČ přihlášeno k místnímu poplatku 236 psů, což
představuje vybranou částku ve výši

107 700 Kč. Z těchto vybraných peněz
MČ odvádí 25 % do rozpočtu Hlavního
města Prahy, ročně na nákup sáčků
na psí exkrementy vynaložíme 32 000 Kč.
Jeden koš stojí přibližně 3 500 Kč. Další
náklady pro městskou část představuje
pravidelná údržba a úklid.
Na závěr bych požádal všechny držitele psů, aby byli ohleduplní ke svému
okolí a po svých psech exkrementy uklízeli.
Václav Drahorád, starosta

Výsadba stromů
Městská část před zahájením výstavby
„Mateřské školy a domu služeb se služebnou městské policie“ na pozemku,
který byl určen pro zástavbu nových
objektů, pokácela zeleň. Rozhodnutím
o kácení dřevin rostoucích mimo les
byla nařízena náhradní výsadba zeleně.
V Kateřinkách na úpatí zemního ochranného valu bylo vysazeno 17 javorů a 18
habrů za celkovou částku 112.000 Kč.
Nových 35 kusů stromů plnohodnotně
nahradí vykácenou zeleň, která musela
ustoupit výstavbě.
Václav Drahorád, starosta

Městská část zahájila úklid

Městská část Praha-Újezd zahájila
v březnu úklid chodníků a vedlejších ko-

munikací, které má ve své správě. Harmonogram prací je naplánován do konce
měsíce dubna. Majitelé aut jsou nejméně týden dopředu informováni na přenosných cedulích a letácích umístěných
za stěrači parkujících aut o termínu úklidu v dané ulici. Bohužel, je mnoho řidičů,
kteří i přes opakovanou výzvu v avizovaný den nepřeparkují svá vozidla, a to
výrazně zhoršuje kvalitu prováděných
prací. Všem ostatním děkujeme za to,
že nám vycházejí vstříc a chtějí mít okolí
svého bydliště čisté.
Pavel Staněk, odbor investiční

Setkání se seniory
Ve středu 23. března 2011 se uskutečnilo tradiční setkání se seniory z městské části Praha-Újezd, kteří v prvním
čtvrtletí letošního roku slavili významná
životní výročí. Starosta Václav Drahorád
přivítal všechny přítomné a popřál jim
do dalších let hodně zdraví. Při malém
pohoštění společně diskutovali o dění
ve svém okolí a dalším rozvoji městské
části. Na závěr setkání předal starosta
všem peněžitý dar.
Pozvání přijali: Růžena Javůrková,
Jan Oppelt, Jaroslav Langr, František
Kára, Zdeňka Kučerová, Jan Grznár, VácKLÍČ 7/2011

lav Šourek, Helena Mračnová, Zdenka
Cajzová, Anežka Jíchová, Irina Juřinová,
Miloš Hervíř.
Všem přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Vítání občánků
Středa 30. března byla dnem, kdy se
v letošním roce poprvé konalo vítání
nově narozených občánků. Od roku
2005, kdy byla tato tradice obnovena,
je to již po dvaadvacáté, co jsme mohli v zasedací místnosti úřadu městské
části přivítat nově narozené občánky.
Tentokrát starosta předal 13 poukázek
v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v obchodě s dětskými potřebami Špuntík.
Poté, co se rodiče podepsali do „Knihy
zápisů o uvítání do života“, fotograa
paní Petra Hilmarová každou rodinu vyfotografovala.

30. 3. 2011 byli přivítáni: Karolína Kotvasová, Dominik Suchánek, Markéta Mašitová, Jáchym Perůtka, Jakub Schreib,
Barbora Holá, Robert Stehlík, Stela Píšová, Magdalena Spěváková, Julie Ryglová,
Klára Štěpánová, Aneta Anna Marková
a Barbora Kvíčalová.
Všem přejeme touto cestou ještě
jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení
zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne
11. 4. 2011
SCHVALUJE:
snížit prodejní cenu bytových a nebytových prostor v Domě služeb na
55 000 Kč/m2 a cenu terasy na
20 000 Kč/m2 včetně DPH,
uzavřít servisní smlouvu na pravidelnou údržbu a kontrolu dětského hřiště
u Milíčovského lesa za předpokladu doplnění požadavků stanovených ZMČ,
vypsání Veřejné zakázky malého rozsahu na dlouhodobý pronájem pozemků parc. č. 619/3, 626/21 a 626/20.
Úplné znění textů je vyvěšeno
na úřední desce, informačních vývěskách a na webových stránkách úřadu.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
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ŠKOLSTVÍ

Přehlídka pro všechny
divácké kategorie
Pro letošní ročník cenu připravily
Anna Carbolová a Zuzana
Dumbrovská z 6. A.

FOTO: ARCHIV ŠKOLY

Světový den divadla pro děti a mládež je tradičně spojován
s 20. březnem. České středisko Mezinárodní asociace divadel
pro děti a mládež (ASSITEJ) ho slaví od roku 2001 přehlídkou
inscenací pro děti. Ta představuje to nejzajímavější z české
produkce profesionálních i amatérských divadel určených dětem a inscenace hrané dětmi a je koncipována tak, aby obsáhla všechny divácké věkové kategorie, od nejmenších dětí
předškolního věku až po dospívající mládež.
Její součástí je udílení Ceny ASSITEJ osobnosti, která inspirativním způsobem přispěla k rozvoji kvalitního divadla pro
děti a mládež. Letos ji převzala Eva Machková, osobnost české dramatické výchovy a dětského divadla. Naše škola se každoročně podílí na přípravě ceny pro vítěze. V keramické dílně ji
vyrábí děti pod vedením paní učitelky L. Vadlejchové. Díky paní
Aleně Kulhánkové z Divadelního ústavu navštívili letos žáci 5.
a 6. tříd v Divadle v Celetné představení Odysseus aneb leporelo ro(c)ku Divadla Dostavník z Přerova.
Mgr. Zdeňka Manochová, ZŠ Donovalská

Běhej, skákej, házej rád,
atletem se můžeš stát!
Dalším důkazem, jak městská část Praha 11 usiluje o zdravý
růst našich dětí, je schválení projektu „Atletika do škol“ a současně uvolnění částky 600 tisíc korun z rozpočtu městské
části na jeho realizaci. Po stavbě a rekonstrukci řady hřišť
a sportovních areálů je to nová cesta ke zpřístupnění a zatraktivnění sportovních aktivit pro naše děti i v mateřských
a základních školách. Dlouhodobě klesá zájem dětí a mládeže
o atletiku na úkor hlavně míčových her. Proto je cílem projektu,
který bude realizován ve spolupráci s Českým atletickým svazem, rozvoj základních pohybových aktivit a dovedností, které
umožňují uplatnění i v jiných sportovních odvět- FOTO: DANA FOUČKOVÁ
vích a pravidelné sportování dětí. Jedná se také
o prevenci sociálně patologických jevů, o sociální
integraci dětí i výchovu
k fair play. Projekt má dvě
části. Teoretická se věnuje
vzdělávání trenérů a asistentů, metodické přípravě
a propagaci. Praktická je
zaměřena na materiální
podporu, nákup atletických pomůcek, pravidelnou přípravu dětí a pořádání sportovních akcí
a soutěží. Věřím, že heslo
projektu z titulku osloví co
nejvíce dětí a pomůže jim
najít cestu na školní hřiště Atletické
disciplíny, běhy, skoky a hody
a ke sportování.
Mgr. Pavel Dittrich jsou tím základním a přirozeným
ředitel ZŠ Donovalská způsobem pohybových aktivit nás všech.

Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Jižní Město
se konají ve dnech
6. a 7. června od 14 do 17.30 hod.
taneční obor v ZUŠ Křtinská pouze 7. června
ZUŠ Křtinská 673, Praha 4
8. a 9. června 2011 od 14 do 17.30 hod.
ZUŠ J. Růžičky 1176, Praha 4

Sportovní a volnočasové akce konané od 1. 5. do 31. 5. 2011
1. 5.
Přebory Prahy družstev – mladší
žáci
SH Květnového vítězství 1554
Český svaz stolního tenisu + SJM o. p. s.
Turnaj MGP Jižního Města – dorost
SH Květnového vítězství 1554
Český svaz stolního tenisu + SJM o. p. s.
Mistrovské utkání v házené 1. liga –
muži A: Chodov - Karviná jun.
hala TJ JM Chodov, Mírového hnutí
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2137, Praha 4, od 13.00 hod.
Oddíl házené TJ JM Chodov
Mistrovské utkání v házené 2. liga –
muži B: Chodov - Bolevec.
hala TJ JM Chodov, Mírového hnutí
2137, Praha 4, od 17.00 hod.
Oddíl házené TJ JM Chodov
4. 5.
Přátelské turnaje v šachu, scrabble
a dámě pro všechny věkové kategorie
Farnost u kostela sv. Františka z Assisi

(klubová místnost), Na Sádce 1296/18,
Praha 4 - Chodov
Akce se koná každou středu od 16.30
do 19.00 hod.
Šachový klub Jižní Město.
Kontakt: Miroslav Beneš
tel.: 732 644 691
e-mail: m.benes@volny.cz
Jarní cyklokros – 14. ročník
Centrální park
213 PS UFO

www.praha11.cz

RELAX

Zemanky trénovaly s profesionálkami
V březnu zažily hráčky jihoměstského týmu Zemanky Praha
speciální trénink. Kvůli nemoci trenéra Jindřicha Zemana se
musel tréninku ujmout někdo z rodičů, aby hráčky nevypadly
z tréninkového tempa. A protože Zemanky mají v týmu několik
rodičů i prarodičů s basketbalovou minulostí, nebyl zas takový
problém kvalitní trénink zajistit. Ujal se ho dědeček reprezentantky Kateřiny Elhotové, který v mládí také hrával basketbal
a jeho nejmladší vnučka působí v týmu Zemanek. Ten si pro
Zemanky připravil velké překvapení.
Po rozcvičce se v tělocvicně Modré školy objevily známé tváře z proﬁ basketbalu, ostřílené hráčky pražského extraligového týmu Delisha Milton-Jones, Kateřina Bartoňová
a Lindsay Whalen. Na začátku se mladým basketbalistkám
hráčky USK Praha představily a pak už si je vzaly „do parády“ a děvčata si s nadšením všechno vyzkoušela. Když Delisha Milton-Jones mladým hráčkám něco vysvětlovala, bylo
v tělocvicně ticho jak v kostele, že byste i pověstný špendlík
slyšeli dopadnout na palubovku.
Rozdělené do dvou družstev se snažily před VIP návštěvou vytáhnout a dostat ze sebe to nejlepší, jako by snad šlo
o zlatou medaili v národním ﬁnále, kam ostatně tuto trofej
pojedou Zemanky obhajovat na konci května. Za každou povedenou akci byla děvčata odměněna potleskem i souhlasným
„Yes, that‘s great!“.
red

Na závěr tréninku Zemanky
svým vzorům předvedly,
jak válí při hře.

FOTO: ARCHIV KLUBU ZEMANKY

Neváhejte a přijďte si s námi
zasportovat

Hledáme nové
posily na házenou

Závodní trať povede tradičně na louce
v Centrálním parku poblíž Opatova. Závodníci absolvují podle kategorie různý

počet kol. Jako první jedou nejmladší,
ostatní následují v časovém odstupu.
Odstartuje i oblíbená Rodinná štafeta
pro rodiče s dětmi. Za symbolické startovné 30 Kč (přihlášení na místě, prezence již od 14.45) můžete vyhrát zajímavé
ceny (cyklistické doplňky a jiné vybavení). Navíc každý závodník dostane malé
občerstvení. Info na www.oddilufo.estranky.cz (vlastní kolo a cyklistická helma
nutné!). Těšíme se na shledanou na startovní čáře!
Jiří Kukačka
(Cykloturistický oddíl UFO)

Dívčí házenkářský klub HC Háje JM Praha pořádá nábor dívek ve věku 5 – 9 let.
Zájemce rádi přivítáme na našich trénincích v úterý 24. 5., čtvrtek 26. 5. nebo
pátek 27. 5., vždy mezi 17 – 18 hod,
případně po dohodě i v dalších týdnech.
Hřiště je v ul. K Jezeru, Praha 11-Jižní
Město (konečná autobusů, vedle fotbalového hřiště FC Háje). Přijďte sportovně oblečení a s dobrou náladou. Věříme,
že se novým hráčkám v klubu bude líbit
a že zde najdou nové kamarádky.
Bližší info na tel.: 724 369 250
či e-mail: pavel@gavlak.cz

6. 5.
Mistrovské utkání mladší přípravky
UMT ZŠ Pošepného
Pražský svaz fotbalu
7. 5.
Turnaj MGP Jižního Města – mladší
žáci
hala TTC Elizza Praha, Mikulova 1583
Český svaz stolního tenisu + SJM o. p. s.
Běh broučků
Centrální Park p11, SJM o. p. s.
Mistrovské utkání starší přípravky
UMT ZŠ Pošepného
Pražský svaz fotbalu

8. 5.
Minicup 2004
UMT ZŠ Pošepného
Fotbalový klub ČÁST Praha
12 .5.
Mistrovské utkání v házené Pražský
přebor – ml. žáci: Chodov – Dukla 4
hala TJ JM Chodov, Mírového hnutí
2137, Praha 4, od 17.40 hod.
Oddíl házené TJ JM Chodov
Mistrovské utkání v házené Pražský
přebor – st. žáci: Chodov – Sokol Vršovice
hala TJ JM Chodov, Mírového hnutí

2137, Praha 4, od 18.40 hod.
Oddíl házené TJ JM Chodov
14. 5.
Chodov CUP 2011 – MZ v moderní
gymnastice
hala TJ JM Chodov
Oddíl moderní gymnastiky TJ JM Chodov, více na www.chodovcup.cz
15. 5.
Minicup 2004
UMT ZŠ Pošepného
Akce na další polovinu května najdete
na webu Prahy 11  kultura a sport 
sport  přehled sportovních akcí.

Všechny příznivce cyklistiky, kluky a holky ve věku od 6 do 18 let i jejich rodiče a kamarády zve Cykloturistický oddíl
UFO ve spolupráci s Městskou částí
Praha 11 a prodejnou Cyklosport KERN
na tradiční jarní cyklistické odpoledne.
Jarní Cykloklokros 2011
Středa 4. května od 15.30
v Centrálním parku
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Služby
• 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.
• ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY, zastup. na úřadech externě nebo možnost 1 až 2 dny v týdnu dojíždět do ﬁrmy. Tel. 603 809 761.
• OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ – znalkyně,
ceny a odhady nemovitostí, tel. 775 077 625,
272 690 290.
• POJ. PORADCE UNIQA POJ. nabízí služby
v oblasti život. i neživot. pojištění. Kvalitní limity krytí, nízké ceny a rychlá likvidace jsou
samozřejmostí. Volejte-pište: 607 661 402,
z.lousa@seznam.cz.
• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a poradenská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlášení stavby a k územnímu řízení. Projekty novostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie.
Tel. 731 060 583.
• 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.
• 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, email: oﬃce@grivalska.cz.
• KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO DŮM, byt a zahradu. Instalatérské, zednické a obkladačské
práce, malování, lakování, mytí oken, úprava
zahrad atd. Umíme vyhovět 95 % našich zákazníků. Kontakt 777 878 434, www.hodinovymanzell.cz.
• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe.
Telefon: 272 761 234, 602 366 328.
• VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE, byt. i nebyt.
prostory vč. bourání. Zděná byt. jádra, zednické, obkladačské, štuky stěn, malířské aj.
práce. Malé i větší zakázky za rozumné ceny.
Praha a okolí, Ž.L. mám. Tel. 739 613 488,
773 222 045, e-mail: jin60jir@seznam.cz.

• MISTR ŠIKULA, Váš hodinový manžel, pomáhá v řešení problémů s údržbou domácnosti. Od vyvrtání díry, přes malování, po položení dlažby. Po Praze 4 doprava zdarma.
www.mrsikula.eu, 736 230 403.
• 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.
• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547
– malování, lakování, štukování, fasády, zaměření zdarma, práce i o víkendu. www.malovani-novotny.cz, e-mail: malovani.novotny@
seznam.cz.
• NABÍZÍM malířské lakýrnické práce, štukování, sádrovou stěrku, imitace dřeva ﬂádrování. Mob: 605 486 708, 736 691 087.
• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14,
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Telefon: 222 982 922, 604 517 565.
• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, stěrkování. Tel. 606 227 390, jsaifrt@
seznam.cz.
• MALOVÁNÍ BYTŮ, schodišť a kanceláří, nátěry rovných plechových střech. Tel.:
603 590 428.
• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARISTON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT,
PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné.
P. Podlipný, tel.: 603 276 606.
• ÚKLID i přípravné práce před montáží
oken a malováním, zakrytí, odsunutí nábytku, drobné opravy a následný úklid dle přání
na 723 277 777.
• 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.
• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské
práce. Bytová jádra a rekonstrukce bytů. KVALITNĚ. Rakovec 267 913 922, 18.00-21.00,
608 709 716 přes den, www.rakovec.cz.
• STAVBY, REKONSTRUKCE – zedník, instalace, elektro vč. revize, nabídky zdarma, záruka 3
roky. Profesionální práce. Objednávky: e-mail:
prahazednik@seznam.cz, mob. 603 410 400.
• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ,
malířské práce, stropní kazety, levně, rychle, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.:
603 494 330, E-mail: ivan.lafek@email.cz.

• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ práce, voda, kanalizace, topení, montáže zámků, pojistek proti zabouchnutí dveří provádí J. Schimana, tel.: 223 000 393, mobil:
607 550 484.
• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V.
Škapa, tel. 728 386 419.
• 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, email: jirka.vlasak@volny.cz.
• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek.
Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.
• MYTÍ OKEN (plast. okna v 3+1 - cca 340 Kč),
čištění koberců a čalounění. Tel: 606 148 453
nebo 222 955 295 - Fa Šilha.
• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veškeré zednické a obkladačské práce, malování,
štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozumná cena. Tel.: 720 391 187, email: skutchan@
seznam.cz.
• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných
dvorů – vyklízení – stavební sutě, nábytek,
elektrospotřebiče atd. Bourání, řezání příček,
byt. jader (5900 Kč/jádro vč. odvozu). Tel.:
775 677 928.
• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stěhování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137,
www.stehovanibytu.cz.
• SUŠÁKY NA PRÁDLO. Nabízíme stropní
spouštěcí sušáky do koupelny nebo na balkon včetně montáže. Více na www.kamspradlem.cz. Mobil: 773 021 288, email: info@
kamspradlem.cz.
• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhotovuje péřové deky a polštáře z naší sypkoviny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod.
Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.:
606 312 174, www.cistirnaperi.cz.
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpravy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova
94, tel: 272 929 597.
• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů malých a středních plemen. Leopoldova 1681,
Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.:
608 760 762. psikadernictvi.napady.net
• PEDIKÚRA mokrá klasická, lázeňská, ošetření a masáže, gelové nehty na nohou. Nově
v ulici Hněvkovského 1376/10, Praha 4
ve stávajícím kadeřnictví. Objednávky na pedikúru a kadeřnictví na tel. 728 125 823.
• V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ salonu Slunečnice nabízíme MASÁŽE relaxační, regenerační, medové, lávové kameny a další. Těšíme se
na Vás v ulici Brodského 1677/5, Praha 4,
tel: 777 023 026.

Josef NYKL podlahové studio
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.
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

Člen obchodní sítě 1FLOOR • www.1ﬂoor.eu • www.propostudio.cz
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• HLÍDÁNÍ DĚTÍ – Chcete jít do kina nebo
divadla? Jít si zacvičit nebo s partnerem
na večeři? Pohlídám Vaše děti u Vás doma
v odpoledních a večerních hodinách. Vitální
důchodkyně – 604 574 671.
• 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.
• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem
PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS
PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi,
internetu, tiskáren. Doprava zdarma, m:
604 806 516 (i SMS), www.daro.cz.
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD,
HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monitory
a počítače. Rozumné ceny. AVC servis – tel.:
222 361 720 a mobil: 602 390 630.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ,
výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Jižní město, P4 a 10. Certiﬁkovaný realitní makléř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, T:
272 927 497, 607 636 784.
• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Městě o velikosti 3+kk/L nebo větší. Družstevní
nebo OV. Nejlépe v blízkosti zeleně, s dobrou
dostupností. Spěchá. Tel.: 721 606 214.
• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Městě o velikosti 3+kk/L nebo větší. Družstevní
nebo OV. Nejlépe v blízkosti zeleně, s dobrou
dostupností. Spěchá. Tel.: 721 606 214.
• BYTOVÉ DRUŽSTVO nabízí k prodeji byt
3+1/lodžie, 10. patro, rekonstr. dům u Chodovské tvrze, krásný výhled, výborná dopravní dostupnost. RK prosím nevolat. Tel.
776 191 314.
• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
• HLEDÁME BYT V PRAZE, výhodou je balkon, OV nebo DV, blízko metra, RK nechceme!
Mobil: 773 453 825, igna1978@seznam.cz.
• VYMĚNÍM DRUŽSTEVNÍ GARSONKU 30m2
na Jižním Městě za větší byt (minimálně 3+kk/L, lodžie podmínkou) ve stejné lokalitě. Tel.
731 076 956, email: mirek.ma@seznam.cz.
• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, pozemek 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 soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost
neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček
mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032
nebo 603 420 013.
• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, do 3
mil. nejlépe v blízkosti Lesoparku nebo Milíčovského lesa. Platba v hotovosti. Tel.:777
211 671.
• SHÁNÍM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
v Praze, blízko MHD, cena po domluvě, RK
ne, mobil: 773 457 486.
• VYMĚNÍM BYT 2+KK ZA VĚTŠÍ. Nabízím
výměnu družstevního bytu 2+kk v Praze 11
za dr. byt 3+1/L (3+kk/L) v Praze 11. Doplatek dle dohody a stavu bytu. Nebo prodám
a koupím. Tel. 721 741 140.

Ostatní
• BYTOVÉ DRUŽSTVO PRONAJME od 1. 6.
2011 nebytový prostor (prodejna) v ul. Tatarkova o velikosti 50m2. Informace na tel:
725 076 778 (9,00 – 18,00 hod).
• BYTOVÉ DRUŽSTVO V Průčelí 1655
na J. M. pronajme od 1. 3. 2011 nebytový
prostor v suterénu domu. Plocha 21,5 m2,
cena 700 Kč/m2/rok. Kontakt: V. Odcházel,
602 215 428.
• PŘENECHÁM PRONÁJEM nebytových prostor -manikúra, pedikúra, solárium i s klientelou. Využití i na jiné účely, cena odstupného
150 000 Kč. Praha 4 – Háje, Matúškova 831,
areál Blankyt, tel. 724 148 864.
• PRONAJMEME PROSTOR na kosmetický salonek – Hotel Chodov, Mírového hnutí, Praha 11. Informace tel. 272 928 273,
603 425 966.
• UBYTOVÁNÍ zde na Chodově pro návštěvníky Prahy a služební cesty, hezky zařízené –
levně. Tel. 606 907 032, deltatour@cmail.cz.
• PRODÁM GARÁŽ, družstevní, samostatnou, zamykatelnou, Praha 4, Hviezdoslavova
ul. Tel. 777 104 812 nebo 272 919 179.

• BEZLEPKOVÝ celiaSHOP – internetový obchod se širokou nabídkou bezlepkových a nízkobílkovinových potravin. Ke Skále 182/18,
P4-Chodov, mob: 733 725 077.
• NOVÉ STUDIO ORIFLAME. Otevírací doba:
středa 10:00 – 18:00 hod., čtvrtek 17:30 –
19:30 hod. Kde: Machkova 1643, Praha 4.
Tel. č. 737 970 471. Těšíme se na setkání
s vámi.
• GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE v P 4
oznamuje, že byla v plné míře obnovena činnost ordinace vč. ultrazvukového vyšetření.
Registrace 272 935 898. Spojení MHD: stanice Mokrá BUS č. 170, 203.
• NABÍZÍM OŠETŘENÍ ENERGIÍ REIKI
v blízkosti metra Háje. Přijďte to zkusit, zažijete hodinu příjemné relaxace, příliv energie
a zdraví. Objednat se můžete na telefonu
739 406 434.
• 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.
• PRODÁM STYLOVÝ NÁBYTEK – selskou jizbu, dubové dřevo zeleně mořené
– stůl, čtyři židle, příborník, polička. Zachovalé, ideální na chalupu. Cena dohodou. Tel.
728 844 000.
• BAZAR ZASTAVÁRNA, servis počítačů.
Výkup a prodej mobilů, audia, videa, autorádií, drahých kovů, nářadí, sportovních potřeb, krátkodobé úvěry oproti zástavě. Tel:
733 474 017, www.compedo.cz.

• PRODÁM ZAHRÁDKU 500m2 s ovocnými
stromy a zahradním domkem v Říčanech.
Pozemek je určen ke stavbě chaty nebo RD.
Cena 790 tis. Kč. Tel:732 475 906.
• PRODÁM U SLAPS. PŘEHR. LEVNĚ louku
1457 m2 k rekreaci. JM 38 km. El. lze zavést,
u lesa, cesty, část. pod ved. VN. Ideální pro
mobilheim(y) apod. Tel. 272 917 519.

• KOUPÍM KNIHY, časopisy, graﬁky, pohlednice (do roku 1950) i celé knižní pozůstalosti.
Nabídněte. Telefon: 603 247 819, e-mail:
centrums.t@post.cz.

KUCHYŇSKÉ LINKY za rozumnou cenu

ZAJISTÍME VŠE – PRÁCE NA KLÍČ
Pracujeme rychle, spolehlivě, levně
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• ANGLIČTINA – 200 Kč/60 MINUT. Gymnasijní profesor může přijmout 2 žáky (studenty) na soukromou výuku. Doučování
i nadstandardní výuka pro pokročilé. Také pro
prázdninový kurz. Tel. 774 299 549, Praha
11, Háje.

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

www.bytovejadro.cz
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BYTOVÁ JÁDRA
tel.: 602 244 255, 241 730 387

• PRODÁM U SLAPS. PŘEHR. STODOLU
s poz. 989 m2 k přest. na RD k bydl. nebo
rekreaci. Zast. pl. 150 m2, zděná část 40 m2,
380/220 V. JM 38 km. Rozumná cena. Tel.
272 917 519.

Z A S K L Í VÁ N Í L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách
Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner ﬁrmy OPTIMI
tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

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

13

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Pohled na východ
Jižní část Jižního Města II se stavěla
v letech 1979 – 1985, jak praví pamětní deska na Jírovcově náměstí. Z domu
na severním okraji náměstí, vlastně už
z Jarníkovy ulice, fotografoval v roce
1985 Karel Schebesta, dnes spolupracovník jihoměstského muzea Prahy 11.
Objektiv směřoval k dálnici a na starší
zástavbu za ní. První snímek ukazuje
parkoviště zřejmě těsně před dokončením. Na druhém již parkují první vozy,
ale také ještě maringotka stavbařů.
Na obou obrázcích je ale ještě
prázdný široký pás území,
od počátku zamýšlený pro 1985
zónu podnikání. Za dálnicí,
skrytou v terénním zářezu,
je patrná zástavba Chodova, nad níž se vypíná Jižní
Město I s dvojitým výškovým objektem Kupou
v pozadí. Hotelové domy
na Opatově se teprve dokončují.
Srovnávací snímek z 5.
března 2011 jsem s ohle-

dem na okolnosti pořizoval z nižšího
podlaží. Rozdíly jsou však dostatečně
patrné. Parkoviště praská ve švech.
Sousedství tvoří rozlehlý objekt s bočním schodištěm.
Za Roztylskou ulicí dominuje areál
administrativních objektů e Park, sídlo mnoha ﬁrem. Nižší zorný úhel zmenšil počet viditelných objektů z Jižního
Města I.
Uplatňují se především ty výškové,
rozrůzňující stavební horizont.
Jiří Bartoň

1985

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

2011

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Tenkrát o nás napsali (2)
Začtěme se opět do starých novinových
výstřižků, do textů o vznikajícím Jižním
Městě. Článek z roku 1967 pod zkratkou (tha) s názvem Jižní město – sídliště
pro 70 000 obyvatel Prahy, byl citován
již minule. Pochází ze souboru, který našemu jihoměstskému Muzeu Prahy 11
věnoval Mgr. Václav Potoček. Text vrcholí větou: Koncem roku 1967 bude jeden
z těchto soutěžních návrhů vybrán jako
podklad pro další zpracování – a podle
něho pak bude prvních 1000 bytů v Jižním městě předáno v roce 1972 pražským občanům do užívání.
Pod názvem Jaké bude Jižní Město?
uvedl 26. června 1970 tehdejší deník
Svobodné slovo: V kontextu současného stavu řešení či lépe neřešení bytového problému v naší republice se
zdají slova hlavního projektanta nového
městského celku v Praze – Jižního Města – o koncepci výstavby tohoto „města ve městě“ jako pohádka. Jde totiž
o první pražský městský celek projektovaný jako ucelené osmdesátitisícové
město… Těžko odhadovat už dnes, nakolik se povede projekt Jižního Města
realizovat, zvlášť, když hlavní projektant
akad. arch. J. Lasovský a hlavní inženýr
M. Řihošek už dnes mohou v podstatě
bezmocně konstatovat řadu více méně
neřešitelných výrobních a dodavatel-
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ských problémů (otázka panelárny, problém opoždění výstavby trasy C metra
atd.). Zopakujme tedy zatím aspoň, že
s předběžnými pracemi se již začalo
a že prvních 1800 bytů by mělo být
hotovo v r. 1973. V současné době
byla uzavřena soutěž ministerstva kultury ČSR na prvky městského interiéru.
Nejlépe byl ohodnocen návrh K. Fořtla
a V. Pardy na osvětlovadla, plastické
dekorativní prvky, řešení zastávek hromadné dopravy, laviček i odpadkových
nádob a návrh P. M. Tučného na osvětlovadla. I. cena nebyla udělena v žádné
kategorii soutěže.
Lubomír Svrcek v článku Svébytné
pražské město v jiném deníku, snad
Večerní Praze, dne
7. 12. 1971 psal:
V Praze se zatím stavěla jen sídliště. Jižní
Město je první městský celek se značnou
svébytností. … První,
dnes už rozestavěný
obvod, jsou Háje. Obvod pro 20 000 obyvatel se rozprostírá
na ploše 85 ha. V bohaté zeleni zde bude
6500 bytů. … První
byty – 800 – budou

v Hájích dokončeny v roce 1974. V této
pětiletce stavbaři odevzdají na staveništi 3100 bytových jednotek. V polovině
roku 1977 bude první obvod Jižního
Města – Háje – dokončen. Postupně
se bude přecházet na další obvody Jižního Města – Litochleby a Opatovice.
Nové město bude pro 75 000 obyvatel
v 21 700 bytech.
Kresba
zobrazovala
představu
o dnešní Opatovské ulici na Opatově.
Doprovázel ji text: V zeleni trávníků,
protkané stuhami pěších cest, vyroste
v blízké budoucnosti pestrá paleta domů
Jižního Města.
(Pokračování.)
Jiří Bartoň

ILUSTRACE: PŘEDSTAVY Z ROKU 1971

www.praha11.cz

AKTUÁLNĚ

Honzík má rád Twaina, muzikály a šneky
V minulém čísle jsme slíbili rozhovor
s třeťákem Honzíkem Průšou. Úspěch
mu přinesla literární soutěž Princezna
a princ České pohádky. Kromě toho, že
je od pohledu sympaťák, je to malý muž
s obrovskou fantazií. Já jsem si s ním
povídala bezprostředně po jeho ocenění,
které dostal na březnovém zastupitelstvu. Honza chodí do základky v Donovalské ulici a co má rád, co ho těší a baví,
se dozvíte za chvilku.
Honzíku, o čem vlastně je soutěž Princezna a princ?
Je o tom, aby se zjistilo, jak my děti hodně a rádi čteme. Měly jsme v ní za úkol
vžít se do pohádkové postavy, která je
nám sympatická, a porota se nás potom ptala, jak bychom jako pohádkové
postavičky mysleli a reagovaly na určité
situace. Třeba jako knížepán z pohádek
o Rumcajsovi a tak.
Rád čteš, kdo je tvůj oblíbený autor?
Moc rád čtu knížky od Marka Twaina
a taky knížku Dračí meč – Zrození rytíře od omase Breziny. A od mala mám
rád klasické české pohádky, ty mi mamka často četla.
Vzpomeneš si na svoji první knížku?
Jo, byl to Hurvínek, takové to staré vydání, to je nejlepší.
Pověz nám, co čteš právě teď?
Řeckou mytologii, všichni ti bohové,
Olymp a příběhy plné mystických postav
a bytostí, je to napínavé a fakt zábavné.
A co tě baví kromě čtení?
Nohejbal a úplně nejvíc plavání, rád plavu
v bazénu po dně. Nedávno se mi podařilo potopit do 3 metrů. Taky jsem chvilku
zkoušel karate, bylo to dobrý.
A co ve škole, tam máš určitě také svoje favority?
Tělocvik a výtvarku a chodím na dramaťák, na informatiku a na vaření. Už umím
šneky v těstíčku (Pokud si myslíte, že jde

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

o ty pravé, nenechte se mýlit, Honzík
je připravuje z listového těsta, salámu
a sýra.).
Co ty a volný čas?
S mamkou máme moc rádi muzikály, viděl jsem Drákulu a kvůli mamce jsem šel
na Děti ráje. A taky se chystáme na Kata
Mydláře, už se těším. Pouštím si často song krále Heroda z Drákuly. Už ho

umím nazpaměť…
Honza uspěl v soutěži určené pro
dětské čtenáře s velkou fantazií, a to
je v dnešní době počítačů a elektroniky
úspěch. Děti a knížky totiž odjakživa
patřily k sobě a mělo by to tak i zůstat.
Takže já mu za sebe i za vás přeju, ať mu
to vydrží co nejdéle…
Dana Foučková

Praha 11 zlepšuje hospodaření s energiemi
Městská část se zapojila do mezinárodních projektů EnergyCity a GovernEE
v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce (OPNS).

Městská část Praha 11 si je vědoma
důležitosti úspor energií a s tím spojeným snížením emisí CO2 a dalších skleníkových plynů. Proto se, kromě investič-

KLÍČ 7/2011

ních akcí zaměřených na vlastní zateplení
veřejných budov, věnuje také systémovým a pilotním projektům v této oblasti.
Městská část se tedy zapojila do dvou
mezinárodních projektů, kde jako partner řeší právě tuto problematiku.
Projekty s názvy EnergyCity a GovernEE jsou realizovány v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce
(OPNS), který spadá mezi operační programy v cíli Evropská územní spolupráce.
Pro Českou republiku je v něm vyčleněno 37,46 mil. €, což činí přibližně 0,14 %

veškerých prostředků z fondů EU určených pro Českou republiku. Zaměřuje
se na spolupráci mezi veřejnými orgány
a institucemi s charakterem veřejných
orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí
a zvyšování atraktivity měst a regionů.
Článek v plném znění je umístěn v rubrice: Granty a Fondy > Fondy EU > Realizované projekty z fondů EU > Praha 11
zlepšuje hospodaření s energiemi.
red
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Programové prohlášení Rady městské části
PREAMBULE
Rada městské části Prahy 11 bude
na základě mandátu získaného od občanů ve volebním období 2010 – 2014
prosazovat následující kroky, které považuje pro očekávaný rozvoj Jižního Města
za zásadní.
Společným cílem členů rady je dále
zvyšovat prestiž a dobré jméno Jižního
Města jeho dalším rozvojem v souladu
s oprávněnými požadavky jeho obyvatel.
FINANCE A ROZPOČET
• V průběhu celého volebního období
zajistíme hospodárný a odpovědný
rozpočet.
• Maximální snahu budeme věnovat získávání ﬁnančních prostředků z jiných
zdrojů včetně ﬁnančních transferů
z hlavního města Prahy a strukturálních fondů Evropské unie.
• Budeme usilovat o transparentní
a efektivní vynakládání ﬁnančních prostředků městské části.
MAJETEK A ROZVOJ ÚZEMÍ
• Majetek městské části budeme spravovat s péčí řádného hospodáře, efektivně a transparentně.
• Zadávání veřejných zakázek budou
maximálně otevřená.
• Zajistíme pokračování protikorupčního
programu, a to jak na úrovni úředníků,
tak i politiků.
• Budeme pokračovat v přípravě výstavby budovy radnice.
• Dále budeme zvyšovat efektivitu a otevřenost Úřadu městské části Praha 11
jako prostředku pro jednodušší, rychlejší a pohodlnější servis občanům.
• Budeme pokračovat v úsilí o regeneraci pochozí zóny Háje s následným
cílem vybudovat nové a moderní centrum, které zatraktivní tento významný
prostor.
BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA
• Odstraníme křivdu způsobenou v uply-

nulých desetiletích některým nájemníkům obecních bytů, jimž nebylo umožněno privatizovat užívané obecní byty,
zatímco jiným ano.
• Zahájíme výstavbu nových nájemních
bytů.
• Nebudeme zvyšovat nájemné ve stávajících obecních bytech spravovaných
městskou částí.
• Bytovým družstvům a SVJ pomůžeme
při rekonstrukcích panelových domů,
a to především poradenstvím směřujícím k získání dotací a výhodných
úvěrů.
• Budeme pokračovat v soutěži Regenerace Jižního Města.
BEZPEČNOST
• Realizací projektu „Bezpečné Jižní Město“ budeme nadále zvyšovat ochranu
obyvatel a majetku Jižního Města.
• Zasadíme se o zvýšení počtu kamer
v ulicích Jižního Města, především jako
nástroje prevence kriminality.
• Nadále budeme činit kroky, které zamezí obtěžování občanů bezdomovci
a jinými skupinami nepřizpůsobivých
občanů na veřejně přístupných místech.
• Budeme pokračovat v preventivních
programech v mateřských a základních školách.
• Bezpečnost našich dětí v dopravním
provozu budeme nadále podporovat
vybavením reﬂexními vestičkami, náramky apod.
• Dále budeme rozšiřovat počet bezpečných přechodů.
• Nadále budeme ﬁnančně i materiálně
podporovat činnost městské policie
a sboru dobrovolných hasičů potřebným vybavením.
DOPRAVA
• Zvýšíme počet parkovacích míst postupnou výstavbou parkovacích domů.
Jednotlivým krokům v této oblasti
bude předcházet důkladná konzultace
s občany v příslušných lokalitách.

• Budeme usilovat o omezení tranzitní
dopravy přes území Jižního Města.
• Nadále budeme podporovat dokončení kompletní dostavby Pražského
okruhu, především severovýchodní
trasu D1–D11.
• Budeme pokračovat ve snaze o vybudování tramvajové trati ze Spořilova
na Jižní Město.
• Nadále budeme ﬁnančně podporovat
provoz školní autobusové linky z Kulatého Chodovce do ulice Donovalská.
• Také budeme provozovat provoz autobusové linky 293 na trase Háje–Poliklinika Budějovická a zajistíme její prodloužení až ke zdravotnickému zařízení
Palas Athéna v ulici Hviezdoslavova.
• Nadále budeme podporovat provoz
autobusové linky 125 na trase Háje–
Smíchovské nádraží.
• Umožníme rozsáhlejší a bezpečnější
využívání jízdních kol na Jižním Městě,
vybudujeme parkoviště pro cyklisty
(B + R).
• Zajistíme postupnou výměnu autobusových zastávek za modernější.
• Zorganizujeme zimní údržbu chodníků
tak, aby byla zajištěna jejich schůdnost v co nejkratší době po jejich zasněžení.
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• Společně s hlavním městem budeme
řešit otázku týkající se bydlení seniorů na území Jižního Města. Zároveň
budeme spoluprácí s organizacemi tělesně postižených usilovat o zlepšení
životních a pracovních podmínek handicapovaných spoluobčanů. Adresnou
pomoc poskytneme přednostně těm,
kteří se nezaviněně dostali do složité
životní situace a nejsou schopni ji sami
řešit.
• Budeme podporovat aktivní zapojení
seniorů do života na Jižním Městě.
• Pro seniory Jižního Města zajistíme
v nově budovaném plaveckém bazénu
„Jedenáctka VS“ vstupenky za zvýhodněné ceny.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – jaro 2011
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
na bioodpad budou na jaře 2011 přistaveny na Jižním Městě v níže uvedených
termínech. Do přistavených kontejnerů
mohou obyvatelé Jižního Města zdarma
Datum Čas přistavení
7. 5. (so) 9.00 – 12.00
7. 5. (so) 13.00 – 16.00
14. 5. (so) 9.00 – 12.00
14. 5. (so) 13.00 – 16.00
21. 5. (so) 9.00 – 12.00
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odkládat biologicky rozložitelný odpad
(bioodpad) rostlinného původu ze zahrad, listí, trávu, větve, neznečištěnou
zeminu apod.
Po celou dobu přistavení VOK
(3 hod.) bude přítomna odborná obslu-

Lokalita
Stachova – V Hájích (u trafostanice)
U Nové dálnice
Ženíškova – Květnového vítězství
Exnárova – Otická
Rujanská – Donovalská

ha, která bude dohlížet na průběh sběru
a v případě naplnění zajistí další kontejner. VOK jsou určeny pouze pro občany
hl. m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad
ve vlastnictví fyzických osob. Vysbíraný
bioodpad se bude kompostovat.

21. 5. (so) 13.00 – 16.00
22. 5. (ne) 9.00 – 12.00
22. 5. (ne) 9.00 – 12.00
28. 5. (so) 9.00 – 12.00
28. 5. (so) 9.00 – 12.00
28. 5. (so) 9.00 – 12.00

Mokrá – Zimákova
Lažanského – 7. května
Komárkova – Hněvkovská (u sport. haly)
Výstavní – K Jezeru (parkoviště u TJ Háje)
Kryštofova – Kazimírova
Pod Vodojemem – Zakouřilova

www.praha11.cz

Praha 11 pro volební období 2010 – 2014
• Zachováme potřebný počet bytů v domech s pečovatelskou službou a domech určených pro handicapované
občany.
• Budeme pečovat o zajištění přijatelného bydlení pro sociálně slabé občany.
• Budeme zvyšovat kvalitu života v domech zvláštního určení pro seniory
a handicapované občany se zaměřením na bezbariérové bydlení, bezpečnost a mobilní dohledovou asistenci.
• Vytvoříme program pro matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnané,
osoby v nouzi a pro zdravotně postižené v zájmu jejich aktivního zapojení
do pracovních aktivit.
• Zajistíme provozování obecní lékárny
s cenově dostupnými léky.
• Udržíme dostupnost i kvalitu zdravotní péče pro občany městské části Praha 11.
• Aktivně budeme podporovat rozšíření
nabídky těch lékařských odborností,
které na Jižním Městě vykazují převis
poptávky.
• Zahájíme realizaci projektu „Prevence
zubní péče“, v rámci kterého budou mít
školou povinné děti Prahy 11 zdarma
2x ročně preventivní prohlídky. Obdobný program zavedeme i pro seniory
Prahy 11.

KULTURA
• Na Jižním Městě vybudujeme „kamenné“ divadlo.
• Zvýšíme ﬁnanční částku grantů v oblasti kultury.
• Nadále budeme usilovat o přenesení
kultury do veřejného prostoru, zejména podporou „open air“ festivalů, například: Street for Art, Tóny Chodovské tvrze atd.
• Ve spolupráci se Základní uměleckou
školou Jižní Město a Magistrátem
hlavního města Prahy budeme usilovat o výstavbu koncertního sálu.
• Podporou kulturních a společenských
akcí budeme usilovat o zvýšení prestiže Jižního Města.
• Kulturnímu centru Zahrada přispějeme
na rekonstrukci hlavního sálu.

ŠKOLSTVÍ
• Vzhledem k vzrůstajícímu počtu dětí
zvýšíme počet míst v mateřských školách.
• Budeme pokračovat v regeneraci budov základních a mateřských škol:
- ZŠ Květnového vítězství 1554, ZŠ Mikulova, ZŠ K Milíčovu, ZŠ Campanus, ZŠ
Pošepného náměstí, ZŠ Ke Kateřinkám,
- MŠ Modletická a MŠ Janouchova.
• Zahájíme přípravu projektu pro dostavbu křídla budovy ZŠ a MŠ Chodov,
Květnového vítězství 57.
• Budeme zlepšovat technické vybavení
mateřských a základních škol.
• Dětem školou povinným zajistíme
výuku plavání v nově vybudovaném

SPORT A VOLNÝ ČAS
• Dokončíme výstavbu plaveckého bazénu a sportovně-rekreačního a relaxačního areálu „Jedenáctka VS“ při ulici
Mírového hnutí. Součástí areálu bude
plavecký bazén s délkou 25 metrů pro
kondiční plavání, dále rekreační bazén
a čtyři malé relaxační bazény. Bude
zde i víceúčelová sportovní hala.
• Dokončíme výstavbu sportovního areálu Schulhoﬀova.
• Dokončíme sportovní areál při ZŠ Květnového vítězství 1554.
• Dokončíme sportovní areál Modrá škola.
• Sportovní areál při ZŠ Mikulova bude
doplněn beachvolejbalovými kurty.

plaveckém bazénu „Jedenáctka VS“
a ﬁnančně budeme tuto aktivitu podporovat.
• Zajistíme pokračování protidrogových
programů na školách a budeme pokračovat v podpoře mimoškolních programů pro děti a mládež, včetně škol
v přírodě.
• Podpoříme začleňování sociálně či
zdravotně
handicapovaných
dětí
do běžných škol.

• Připravíme komplexní rekonstrukci
sportovního hřiště při ZŠ Ke Kateřinkám.
• Dokončíme výstavbu horolezecké haly
v Donovalské ulici.
• Budeme pokračovat v budování a rozšiřování dětských a sportovních multifunkčních hřišť.
• Podpoříme projekty soukromých investorů na výstavbu sportovišť a sportovních areálů.
• Vybudujeme dětské dopravní hřiště.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Ve spolupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy a podrobném projednání s občany bude pokračovat výstavba Centrálního parku, kterou zahájíme vybudováním centrální komunikace.
• Dokončíme třetí etapu výstavby Parku
u Chodovské tvrze postavením svatebního altánku a umělého jezírka.
• Zajistíme výstavbu městského arboreta na území Jižního Města II mezi ulicemi Nechvílova a Roztylská.
• Budeme pokračovat v odstraňování
nefunkčních betonových ploch, a zvětšíme tak rozlohu veřejné zeleně.
• Zřídíme nový sběrný dvůr pro likvidaci
komunálního odpadu a budeme pokračovat ve výstavbě kontejnerových
stání pro separovaný odpad.
• Zahájíme výstavbu jihoměstského zooparku v blízkosti Milíčovského lesa.
PODPORA PODNIKÁNÍ
• Vybudujeme podnikatelský inkubátor,
který pomůže začínajícím podnikatelům v nastartování chodu jejich ﬁrmy.
• Budeme podporovat vznik a existenci
drobných prodejen v nebytových prostorách.
• Drobným podnikatelům z Prahy 11
umožníme zdarma inzerci v katalogu
podnikatelů.
• Budeme usilovat o umístění sídla
úřadovny Pražské správy sociálního
zabezpečení pro Prahu 11 na našem
území.

Po dětských hřištích (3)

Krok za krokem
Dnešní třetí díl představí dětské hřiště,
které najdete při procházce mezi Brechtovou a Hekrovou ulicí, nedaleko Hostivařského lesoparku. Na hřišti si děti
mohou hrát na prolézačkách, skluzavce
a houpadlech. Pro ty nejmenší nechybí
pískoviště. V okolí hřiště je louka, která nabízí možnost zahrát si míčové hry.
Toto hřiště je určeno dětem od 1 roku
do 10 let.
red
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ANKETA PRO POLITICKÉ KLUBY

Jižní Město bude mít letos rozpočet ve výši 685,3 milionu korun
Jak už jsme psali v minulém čísle Klíče,
Praha 11 bude letos hospodařit s rozpočtem ve výši 685,3 milionu korun. Příjmy Jižního Města budou 527,9 milionu
korun, rozdíl městská část zaplatí z úspor
v minulých letech. Dosud městská část
hospodařila v rozpočtovém provizoriu,
jako ostatní městské části totiž musela
počkat na schválení rozpočtu hlavního
města. Letošní rozpočet je úspornější
než rozpočet v roce 2010. Důvodem je
nutnost šetřit kvůli nižším příjmům městské části. Oproti minulému roku zastupitelé schválili rozpočet nižší o 24 milionů
korun.
Na běžných výdajích radnice letos
zaplatí téměř 409 milionů korun, což je
o více než 13 milionů méně než loni. Snížil se i objem peněz, které radnice investuje, a to o deset milionů korun.
Nejvíce peněz dá Praha 11 letos v kapitálových výdajích na opravu nebo údržbu školních budov, do těchto rekonstrukcí
plánuje vložit 182 milionů korun. Částka
bude rozdělena na úpravu objektů dvou
základních škol a jedné mateřské školy.
Nejvíce bude stát dokončení opravy Základní školy Campanus. Její rekonstrukce
začala minulý rok, dokončena bude letos.
Na akci je v rozpočtu vyčleněno 113 milionů korun, část peněz městská část získala na dotacích. Dalších 49 milionů korun
bude stát dokončení regenerace Základní
školy Pošepného náměstí a 20 milionů
oprava Mateřské školy Modletická.
Jakou rozpočtovou položku byste
přidali?
Jakou
rozpočtovou
položku byste škrtli?
Urbanek-inz-88x60.indd 1
Zvýšili bychom částku na údržbu zeleně,
opravy dětských hřišť
a sportovišť a také na úklid veřejných prostranství.
Rozpočet MČ pro rok 2011 je nejdůkladněji připravovaným rozpočtem
v historii Jižního Města. Byl podrobně
projednán ve všech příslušných komisích
a výborech za účasti veřejnosti a včetně
opozičních zastupitelů, věnoval se mu třídenní seminář pořádaný pro členy zastupitelstva a dvouhodinová rozprava před
vlastním schválením na jednání zastupitelstva. Většina připomínek, vznesených
během projednávání, byla do konečné
podoby rozpočtu zapracována.
Ing. Eva Štampachová
Zástupkyně starosty ODS
Projednávání a schválení rozpočtu MČ Praha 11 bylo prvním, na kterém jsem se podílel.
Finanční výbor pod mým vede-
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ním se opakovaně věnoval všem rozpočtovým položkám, na třídenním semináři
se probíral ze všech stran. Snad se žádným rozpočtem nebudou a určitě nejsou
spokojeni všichni, ani zastupitelé, ani občané. Osobně se domnívám, že v době
úsporných opatření je rozpočet sestaven
správně. To však neznamená, že bych si
nepřál, aby byla navýšena položka na volnočasové aktivity v oblasti kultury a sportu pro děti i dospělé.
Jak jsem uvedl, rozpočtu byla věnována na všech úrovních velká pozornost
i z mé strany. Je věcí kompromisu dosáhnout vyváženosti rozpočtu. Toho bylo
dosaženo, takže bych žádnou položku
schváleného rozpočtu neškrtal.
PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský
předseda Klubu zastupitelů ČSSD
Jako potřebnou položku bych v oddílu 33
viděl i nadále zachovat
prostředky v původní výši 1 500 tis. Kč, či
dokonce ve zvýšené úrovni, pro mediální
politiku MČ Praha 11, pouze však na zajištění TV záznamů ze zasedání zastupitelstva, online i následně přístupných
na webových stránkách MČ, rozšířených
o obdobné záznamy z veřejných jednání
výborů ZMČ. Tento nejobjektivnější způsob informování občanů o činnosti zastupitelských orgánů byl bohužel v rozpočtu
na rok 2011 údajně z úsporných důvodů
opominut, včetně stažení již pořízených
záznamů.
Na druhý dotaz o rozpočtové položce
vhodné ke škrtnutí bych uvedl v „oddílu
37 – ochrana6.9.2010
životního
prostředí“ nutnost
15:09:20
výrazně zredukovat položku kontejnerová stání, cca na 3 000 tis. Kč ze stávajících 10 000 tis. Kč. Chápu, že odstranění
kontejnerů z komunikací je potřebné, ale
z odborného posouzení již v loňském
roce realizovaných kontejnerových stání
a dle údaje uvedeného v Klíči č. 6 vychází
přibližné náklady na kontejnerové stání
300 tis. Kč a na jeden m2 přibližně 30 tis.
Kč. Tato částka např. odpovídá běžně kalkulovaným nákladům nadstandardních
kancelářských prostor.
Ing. Stanislav Urbánek, CSc.
předseda RO TOP 09 Praha 11
K rozpočtu jsme měli připraveny desítky pozměňovacích návrhů v rozsahu desítek mil. Kč, které směřovaly
zejména k vyškrtání zbytných položek – např. nejrůznějších studií,
ke snížení přemrštěných nákladů na údržbu zeleně, kontejnerových stání, rekonstrukcí budov a k hospodaření městských

a.s. Ušetřené prostředky jsme chtěli
směřovat na sport a kulturu. Totalitním
zásahem koaličních stran ODS-ČSSD-PP,
které po půl hod. odhlasovaly ukončení
rozpravy, nám bylo znemožněno tyto návrhy předložit.
Ing. Jiří Štyler, Hnutí pro Prahu 11
Politické
hnutí
„Pražané za svá
práva“ (PP) je
nováčkem v samosprávě MČ Praha 11,
zejména proto jsme žádné speciﬁcké
požadavky na úpravu rozpočtu naší MČ
v procesu jeho schvalování neuplatnili.
Vycházeli jsme zde jednak z podrobné
instruktáže k rozpočtu, která v rámci
MČ Praha 11 jeho vlastnímu schvalování
předcházela, jednak z podstatně větších
zkušeností našich koaličních partnerů
z řad ČSSD a ODS, kteří se na vlastním
návrhu rozpočtu přímo podíleli. Považovali bychom proto za nezodpovědné, bez
vlastních konkrétních zkušeností s oprávněností zařazení jednotlivých rozpočtových položek a jejich výše, prosazovat
jejich podstatné změny.
Výše uvedené konstatování platí především, pokud jde o druhou otázku, která
se týká vyškrtnutí některé ze schválených
rozpočtových položek. Pokud jde o první
otázku, tj. přidání některé rozpočtové položky, předmětem našeho event. návrhu
by – vzhledem k letošní tuhé zimě a nepředvídatelnosti dalších rozmarů počasí
– např. mohlo zřejmě být další navýšení
těch rozpočtových položek, které ﬁnančně zajišťují úklid sněhu, dostatek posypových materiálů a jejich pozdější likvidaci,
čištění a opravy komunikací a chodníků
po zimním období apod. a dále pak případně rozpočtová položka, která by zahrnovala investice do inovaci stávajících
spotřebičů energií za úspornější (např.
u mateřských školek), a pomáhala tak
v delším časovém horizontu snižovat
provozní náklady včetně exploatace životního prostředí.
JUDr. Josef Holub
předseda klubu zastupitelů PP
Rozpočet
MČ
Praha 11 byl
schválen usnesením zastupitelstva na jeho 4. zasedání
v březnu t. r. Rozpočet je platný a jakákoliv odpověď nic už neřeší. Domnívám se,
že tyto otázky měly být položeny v průběhu přípravy rozpočtu, kdy bylo možné
jej byť částečně ovlivnit. Nyní je to bezpředmětné. Podotýkám, že klub KSČM
rozpočet na letošní rok nepodpořil.
L. Vařbuchta, KSČM

www.praha11.cz

INZERCE

GYNEKOLOGIE – MUDr. Petr Kolek

Studio MK

Nyní s větším počtem lékařů, registrujeme nové pacientky
a nově provádíme 4D ultrazvukové vyšetření těhotných.
Po – Čt 7 – 19, Pá 8 – 12
Opatovská 1763
Praha 4
budova polikliniky

tel.: 271 750 763
272 919 652
604 614 376
www.gynekologiekolek.cz

Trápí vás oslabená imunita?
Jste unaveni?

Vyžeňte toxiny z těla!
Studio NEXT WELLNESS vám nabízí řešení.
Termín si rezervujte na tel.: 602 748 006, 728 301 003

Kontakt: 777 079 284
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.
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krizové situace problematika závislostí poradenství
Nabízí psychoterapeutka s výcvikem SUR a s více než dvacetiletou praxí na psychiatrii,
posledních osm let se intenzivně zabývající léčbou závislostí (hry, alkohol, drogy…).

Tel.: 605 173 630
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Nedostali jste se na osmileté gymnázium?
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Soukromá kanadsko-česká škola
Sunny Canadian přijímá žáky
do 6. ročníku základní školy
na školní rok 2011–2012

NURNĭRGVWDQLFHPHWUD+UDGĆDQVNiEXVDWUDPYDMD

CESTOVNÍ AGENTURA

Bez stresu z přijímacích zkoušek poskytujeme:








tWâVLBSPWOPDFOOPVNǔSPVWǏFTLÏN
BBOHMJDLÏNKB[ZDFTSPEJMâNJNMVWǏÓNJ
tLWBMJUOÓW[EǔMÈWBDÓQSPHSBNPEQPWÓEBKÓDÓ
OJäÝÓNVTUVQOJPTNJMFUâDIHZNOÈ[JÓJ
tQFEBHPHJDLâTCPSTLWBMJöLBDÓQSPWâVLV
OBTUǲFEOÓDIÝLPMÈDI
tNBYJNÈMOǔäÈLǾWFUǲÓEǔ
tJOEJWJEVÈMOÓQǲÓTUVQBQPEQPSBPTPCOÓIPSP[WPKFNubis.indd

500 Kč/60 minut

Zájezdy od 150 českých a německých
cestovních kanceláří do celého světa.
Metro C – Háje – vedle Alberta
Po–Pá 9,00–19,00

1

www.nubis.cz

Tel.: 222 365 747
777 755 714

13.11.2009 9:23:50

Přijímáme žáky také do 1. až 5. ročníku.
Bližší informace: tel. 734 570 671 / 739 369 074

www.sunnycanadian.cz
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Kulturní přehled
KC Zahrada
Malenická 1784, Praha 4
tel./fax: 271 910 246,
271 914 689
mobil: 775 242 314
zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
www.kczahrada.cz/wap
Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast.
Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast.
U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov
a kolejí JM.
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových
kurzů, workshopy streetartových disciplín.
PROGRAM V KVĚTNU 2011
3. 5., 17.30: Skupinové bubnování – Aktivní vytváření hudby pro muzikanty i nemuzikanty. Od 17.30
pro rodiče s malými dětmi, od 18.30 pro všechny
ostatní. 100 Kč / děti, studenti, senioři 50 Kč /
rodinné vstupné 200 Kč
4. 5., 10.00: Kocourkov – Divadlo Trakař. Divadelní
klauniáda o slavné bláznivé vesnici. Pro děti od 5
let. 50 Kč
4. 5., 20.00: Vltava – Jedna z nejoriginálnějších
českých kapel se po několika letech vrátila na českou hudební scénu. 200 Kč / 180 Kč
5. 5., 20.00: Robert Křesťan&Druhá Tráva –
Koncert zpívajícího básníka a jeho kapely, která
má mimo jiné za sebou i několik úspěšných turné
po USA a dlouhodobě patří ke špičce českého
folku. 250 Kč / 200 Kč
7. 5., 13.00: Komunitní zahrada v Zahradě –
Třetí pracovní setkání zájemců a tvůrců společné
komunitní zahrady ve venkovních prostorách KC
Zahrada. Vstup volný!
7. 5., 15.00: Animační dílna – Seznámení dětí
s animačními technikami, které rozvíjí hravost a fantazii. Přesunutý termín z 23. 4. Platí i vstupenky již
zakoupené na dubnovou dílnu. 150 Kč
7. 5., 15.00: Eman aneb nefňukej – Divadlo Xaver.
Cirkusová akrobatická pohádka o přáních, která se
plní navzdory osudu. 50Kč
7. 5., 16.00: Cirkusové šapitó – Multimediální dílna
navazující na odpolední cirkusovou pohádku. Přijďte
se přetvořit na lvy, klauny nebo akrobaty. Vede:
David Trojan. 50 Kč
11. 5., 10.00: Kozlík – Divadlo Agnez. Tradiční
norská pohádka s malými hrdiny – holčičkou Marit
a chlapečkem Eivinidem. 50 Kč
11. 5., 19.00: Lekce běloruštiny (Pol-Běl) / Nikdo
nesmí nic slyšet (Čr) – Dva strhující dokumenty
z prostředí totalitního Běloruska. Filmový klub
Amnesty International. 30 Kč
12. 5., 19.00: Improvizační match: Praliny vs.
Disharmonie – Improvizační souboj dvou hereckých
týmů na témata, která zadávají diváci. To vše před
zraky nelítostné poroty. 90 Kč / 80 Kč
13. 5., 20.00: Hip-Hop Contest Vol. 4 – Cody,
Občan z Davu, Konn-Takt Crew, Fadrc. Uvádí: Unbeatable 2ojka. 50 Kč
14. 5., 10.00: Výtvarná dílna – Jarní batikovaný
ubrousek zdobený tiskem. Vede: Ilona Němcová.
50 Kč
14. 5., 15.00: O medvědovi, který nebyl – Divadlo
Marky Míkové a Tondy Novotného. Všichni mu
říkali, že nemůže být medvěd, že je zkrátka chlap,
který si vzal kožich a zapomněl se oholit. Ale bylo
to opravdu tak…? 50 Kč
16. 5., 14.30: Jitka Vrbová&Standa Chmelík –
Koncert slavného country dua pořádá Klub aktivního stáří. 50 Kč
18. 5., 10.00 a 14.30: Písmenková polívka – Naivní divadlo Liberec. Vaříme příběhy, či třeba písničku,
slůvka co z písmenek naberem‘ na lžičku… 80 Kč
19.–28. 5. STREET FOR ART 2011 – ZÓNA
IDEAL

I

Festival o životě, umění a lidech ve veřejném
prostoru.
Centrální park u metra Opatov, Jižní Město.
Workshopy-divadelní performance-koncerty-promítání-diskuse-setkání-kavárna-hry.
Zóna Ideal bude otevřena denně od 15.00
do 22.00 (v sobotu od 11.00).
Podrobný program festivalu najdete v tomto vydání časopisu, nebo na www.streetforart.cz.
21. 5., 15.00: Ferda Mravenec, práce všeho druhu
– Malé Vinohradské divadlo. Další z řady dobrodružství Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka. 50 Kč
25. 5., 10.00: O mašinkách – Divadlo Tramtárie.
Vyprávění o mašinkách pro kluky a holky, co se
nebojí jezdit tunelem. 50 Kč
26. 5., 19.00: Podzimní hra / M. Bidlasová-Bláhová – DS Tyl Říčany. Někdo má rád úspornou
rodinnou dovolenou pod stanem v přírodě, někdo
dává přednost divokému ﬂámování do rána. Pařba,
odvaz, zábava. A nebo je to celé trochu jinak?
120 Kč / 90 Kč
28. 5. 15.00: Animační dílna – Seznámení dětí
s animačními technikami, které rozvíjí hravost
a fantazii. 150 Kč
Více na www.kczahrada.cz,
www.myspace.com/zahradakc, www.webticket.cz

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
PROGRAM V KVĚTNU 2011:
VÝSTAVY:
do 8. 5. 2011 probíhající výstava MOŘE, KTERÝM
PLUJEME / EL MAR POR EL QUE TODOS NAVEGAMOS
od 13. 5. 2011 do 26. 6. Michal Šiml – Michal Šiml
dlouhou dobu vystavoval pouze v rámci umělecké skupiny Pode Bal, jejímž je členem. Po dvou
menších samostatných výstavách je prezentace
na Chodovské tvrzi třetím projektem, který dokumentuje autorův návrat k vlastní tvorbě a k médiu
malby.
Vstupné do galerie 60 Kč / 30 Kč
KONCERTY:
Úterý 17. 5. od 19.00 Šansonové setkání –
Z cyklu Šanson, věc veřejná. Účinkují Milan Jíra, Jan
Petránek, Marta Balejová nebo Filip Sychra a host
pořadu. Vstupné 130 Kč / 90 Kč (studenti, senioři)
Čtvrtek 24. 5. od 19.00 Koncert k životnímu a pedagogickému výročí Věry Benešové – Krumlíkové
Vstupné 130 Kč / 90 Kč (studenti, senioři) výtěžek
bude věnován nadaci Světluška
Čtvrtek 26. 5. od 19.00 Jaroslav Svěcený a Julie
Svěcená – Festivalový prolog – Jaroslav Svěcený
– housle a průvodní slovo, Julie Svěcená – housle,
Václav Mácha - klavír
Ochutnávka již 8. ročníku letního hudebního festivalu Tóny Chodovské tvrze (19. 7. – 27. 7.) nabídne
nejen slavné skladby Johanna Sebastiana Bacha,
Ludwiga van Beethovena, Pablo de Sarasate,
Astora Piazolly, Nicoló Paganiniho, ale také nádhernou avšak méně známou hudbu Louise Spohra či
Charlese de Bériota. V tento večer bude také představena celá dramaturgie letošního ročníku Tónů
Chodovské tvrze a bude zahájen předprodej.
Vstupné 250 Kč / 190 Kč (studenti, senioři)
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
Středa 8. 6. od 19.00 – Recitál Lenky Filipové
Vstupné 330 Kč / 270 Kč
Čtvrtek 16. 6. od 19.00 – Tara Fuki Vstupné
160 Kč / 120 Kč
Čtvrtek 23. 6. od 20.00 – Neřež + Taliesyn Vstup-

né 200 Kč / 150 Kč
- vstupenky již v prodeji za zvýhodněné ceny, více
informací na www.chodovskatvrz.cz
POHÁDKY:
Neděle 8. 5. od 15.00 O nešťastném staviteli –
divadlo Dobré kávy
Neděle 15. 5. od 15.00 Dešťová víla – Studio
Damúza
Neděle 22. 5. od 15.00 Ošklivé kačátko – Štěpánka Glogarová a Jana Kollertová
Jednotné vstupné 50 Kč
AKCE: TRHY NA TVRZI
Sobota 14. 5., 8.00–14.00
Sobota 28. 5., 8.00–14.00
Farmářský trh v zahradě Chodovské tvrze nabízí
zajímavou alternativu k tradičním sobotním nákupům. Trhy na tvrzi nejsou jen ve znamení kvalitních
surovin, ale zároveň nabízí vyžití pro vaše ratolesti
v podobě dětského koutku s programem či tematický kulturní program nejen pro děti, ale i dospělé.
Galerie Chodovská tvrz bude po dobu trvání trhu
otevřená zdarma
Každé pondělí jóga mezi obrazy
Každé pondělí od 18.00 „Jóga mezi obrazy
s KOKO“, hodinová lekce ashtanga vinyasa jógy pro
začátečníky a mírně pokročilé.
Informace na tel.: 608 615 536
Cena za lekci 120 Kč
Permanentka na 5 lekcí 500 Kč nebo 10 lekcí
1000 Kč (možné využít i na zumbu)
Každé úterý kreativní dopoledne s angličtinou
Každé úterý od 9.30 do 12.30 „Kreativní dopoledne s angličtinou“ pro děti od tří do šesti let.
Informace na tel.: 608 615 536, jednotlivá lekce
za 200 Kč
Každou neděli tančíme Zumbu
Zábava, energie, pohyb a radost – to všechno je
zumba. Přijďte si zatancovat na latinskoamerické
rytmy (a nejen na ně) a přitom spálit spoustu
kalorií.
Začínáme v 17.00 v koncertním sále Chodovské
tvrze.
Informace na tel. 608 615 536
Cena za lekci 120 Kč
Permanentka na 5 lekcí 500 Kč nebo 10 lekcí
1000 Kč (možné využít i na jógu)
Změna programu vyhrazena!

Dům dětí a mládeže
Jižní Město

ddm jm

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

Z PROGRAMU NA KVĚTEN 2011:
6. – 8. 5., 10.00 – 17.00: Keramicko-výtvarná výstava. Výstava prací účastníků výtvarných kroužků
DDM JM. Toulcův dvůr.
12. 5., 15.30 – 17.00: Diabolo. Základy hry s Diabolem. DDM JM, Šalounova – zahrada.
14. 5., 9.00 – 13.00: Turnaj ve stolním tenise
jednotlivců. DDM JM, Šalounova.
21. 5., 8.30 – 16.30: Volejbalový turnaj 4+2.
Turnaj smíšených amatérských družstev. ZŠ Ke Kateřinkám – hřiště.
21. 5., 8.00 – 16.00: Chodovské Berušky. Soutěž
v aerobiku a tanci. TJ JM Chodov.

www.praha11.cz

KVĚTEN 2011
26.–29. 5., 15.00 – 17.00: Bambiriáda 2011. Přehlídka činností pražských volnočasových organizací.
Vítězné nám., Praha 6
28. 5., 15.00 – 19.00: Pokusme se společně.
Divadelní představení dramatických kroužků DDM
JM. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.
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 KVĚTNU 2011:
Ne 1. 5. od 14.00 – Květinová slavnost ke Dni
maminek. Hry a tvořivá dílna pro děti, kouzelník
Pepa, Obchůdek tvořivých maminek, chvilky pro
krásu, kavárnička, tombola. Vstup dospělí 40 Kč,
děti zdarma.
Út 10. 5. v 10.00 – beseda Jak napomoci správnému vývoji řeči u dítěte. Pozvání přijala logopedka Mgr. Eva Fischerová.
Út 31. 5. v 10.00 – beseda Přebytečná kila
a co s nimi. Obezita, její dělení, rizika. O tom
s námi bude mluvit a na vaše dotazy odpovídat
MUDr. Radka Jedličková
Z programu na červen: 5. 6. Balonková oslava
ke Dni dětí
Pravidelný program:
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 (12. a 26. 4.)
Út, 15.30 – 17.30: Otevřená herna pro děti.
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 e-mail: 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 II.
Čt, 16.00 – 16.45: Hudební kurz Yamaha PRVNI
KRUCKY I.
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

Sbor ČCE Jižní Město
Donovalská 2331/53
e-mail: jizni-mesto@evangnet.cz
web: jizni-mesto.evangnet.cz
tel.: 272 659 259; 739 244 681
PRAVIDELNÉ PROGRAMY V KVĚTNU 2011:
Neděle 9.30: Bohoslužby
Úterý 19.00: Setkání nad Biblí
Mateřské centrum Pramínek: úterý a čtvrtek 9.00
– 12.00
Z PROGRAMU V KVĚTNU 2011:
Neděle 15. 5., 18.00: Ekumenická bohoslužba
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Pátek 27. 5., 18.00 – 23.00: Noc otevřených
kostelů
Pátek 27. 5., 20.00: Koncert pěveckého sboru
Cantante
Více na: www.jizni-mesto.evangnet.cz;
www.mcpraminek.estranky.cz

Sbor CB Jižní Město
e-mail. jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto
PRAVIDELNÉ PROGRAMY V KVĚTNU 2011:
na adrese Komunitní centrum Matky Terezy (nový
kostel v Hájích):
Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba
pro všechny generace. Nekoná se 22. května.
Neděle 17.00: Besídka pro děti, program pro děti.
22. května se nekoná.
Středa 18.30: Biblická hodina.
Pátek 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní
zamyšlení, promítání ﬁlmů.
Angličtina. Úterý 9.00–11.00 pro středně
pokročilé 2; 17.00–18.45 pro středně pokročilé
2; 19.00–20.45 Reading Club in English. Středa
9.00–11.00 pro začátečníky. Čtvrtek 9.00–11.00
pro mírně pokročilé 2; 9.00–11.00 Reading Club
in English; 17.00–18.45 pro mírně pokročilé 1;
19.00–20.45 pro pokročilé.
Novinka. Angličtina pro věčné začátečníky – středa
10.00.
Otevřené dílny 2. 5. od 18.00 – plotýnkový smalt.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Komunitní centrum
Matky Terezy
U Modré školy 1, Praha 11
tel.: 731 625 970
info@kcmt.cz
www.kcmt.cz
PROGRAM V KVĚTNU 2011:
1.5., 14.00: Den matek – pořádá MC Domeček
7.5., 12.00: Motorkářské požehnání – zahájení
motorkářské sezony
7.5., 18.00: Koncert: St. Marcellinus Concert
Band & St. Marcellinus Drumline – studentská
skupina hudebníků z Kanady
9.5., 16.00: L. Gottfried: Karel IV. – přednáška
v rámci Klubu křesťanských seniorů
9.5., 17.00: Pletení košíku z pedigů – závazné přihlášení: pleteníkosiku@email.cz cena kurzu 250 Kč
16.5., 18.00: Koncertní vystoupení sborů Sluníčka,
Zvonečky, Slunovrat a Myšáci
19.5., 19.00: Filmový klub – vstup volný
27.5., 18.00 – 23.00: Noc kostelů

VÝSTAVA

NA

RADN IC I

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 KVĚTNU 2011:
Téma měsíce: DROGY A ZÁVISLOSTI
4. 5. Hudební dílna „Ukaž, co umíš!“ – tvorba
hudby v PC (17.00–19.00)
7. 5. Filmový klub
11. 5. DJ workshop „Ukaž, co umíš!“ – hraní
na CD playery (16.00–18.00)
18. 5. Hudební dílna „Ukaž, co umíš!“ – tvorba
hudby v PC (17.00–19.00)
25. 5. DJ workshop „Ukaž, co umíš!“ – hraní
na CD playery (16.00–18.00)
Změna programu vyhrazena.
Připravujeme: další ze série hudebních dílen v rámci projektu „Ukaž, co umíš!“

Základní umělecká škola
Jižní Město
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
ZUŠ KŘTINSKÁ
2. 6., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
6. 6.,18.00: Závěrečné vystoupení tanečního
oddělení, Divadlo U Hasičů.
9. 6., 18.30: Koncert nejmladších žáků školy.
12. 6., 18.00: Pražská kantiléna a přípravná
oddělení, Kostel sv. Šimona a Judy.
16. 6., 18.00: Slavnostní rozloučení s absolventy
školy.
ZUŠ J. RŮŽIČKY
6. 6., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
13. 6., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.

Barevné doteky
Klub vozíčkářů
Petýrkova
2. 5. – 31. 5. 2011
po, st: 8.00–17.30 • út, čt:
8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00
Radnice ÚMČ Praha 11,
Ocelíkova 672, Praha 4.
Tel.: 267 902 323.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

ALEXANDRA JIŘÍČKOVÁ
– Olejomalby
Malířka, nedávná absolventka
ateliéru klasické malby na AVU,
vystavuje své realistické olejomalby.
Od 3. 5. do 28. 5. 2011
Knihovna Opatov – artotéka, Opatovská
1754, Praha 11
Otevřeno: po – pá 9.00–19.00 hod.,
so 9.00–15.00 hod., tel.: 272 918 759.
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Dostavba městských center na Jižním Městě
V Klíči číslo 5 jsme Vám položili ve vztahu k možné dostavbě městských center
na Praze 11 dvě otázky:
• Co si představujete pod pojmem
městské centrum?
• Co by podle Vás mělo městské centrum obsahovat?
Obdrželi jsme celkem šest Vašich odpovědí, které se v něčem shodují a v jiném
zase odlišují. Je to přirozené, ale i přesto lze z jejich obsahu hodně vyčíst. Dvě
Vaše odpovědi pro představu otiskujeme v plném znění.
Podle Vás by městské centrum mělo
především splňovat funkci veřejného
prostoru, v němž by bylo „příjemno pobejt“. S tím nelze než souhlasit. Ale dost
se již odpovědi liší v náhledu na to, jak
cíle dosáhnout. Jako krajní názor bereme
návrh, že městská centra mají být pouze prostory se zelení a jejich dostavba je
„naprosto zbytečné vyhazování peněz“.
Druhou mezí podoby městského centra je pak přání na vybudování celé řady
kamenných obchodů, něco na způsob
městského bulváru.
Další shoda je v tom, že městské
centrum by nemělo obsahovat objekty
hyper a super marketů s parkovišti. Proti tomuto požadavku nelze nic namítat.
Naproti tomu představu, že by se součástí městských center na Jižním Městě
měly stát kryté tržnice, již přijmout nelze. Příjemně nás překvapilo, že jedním
z opakovaných doporučení je stavba budovy radnice „s veškerou agendou pod
jednou střechou“ a multikulturní zařízení
s tanečním sálem, galerií a dalšími kulturními aktivitami. To považujeme za rozumné. Méně však lze souhlasit s názory,
že by městská centra měla obsahovat
například parkovací domy či nemocnice.
Takový druh objektů přímo do městských center nepatří. V některých Vašich
názorech se však objevuje společné nedorozumění, které se týká ﬁnancování
celého projektu. Praha 11 nechce a ani
nemůže být přímým investorem výstavby městských center. To možné není
a s touto variantou nikdo nepočítá. Radnice chce ve věci dostavby městských
center a ve spolupráci s občany vytvořit
podmínky pro jejich vznik, případně pro
jejich revitalizaci a především navrhnout
a vytvořit regulační nástroje, které by
městská část mohla využít při posuzování, jak by budoucí městská centra
měla vypadat.
Prvním řešeným územím by měl být
prostor u stanice metra Háje. Je to úkol
Zastupitelstva městské části Praha 11,
které svým usnesením č. 22/2/Z 2010
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ze dne 4. 1. 2011 uložilo „zajistit zpracování uceleného podkladu pro revitalizaci
lokality Háje a zapojit do zpracování podkladu občany“. Zadání podkladu se již připravuje a jeho pořízení bude mít tři kroky.
Jako první má být zpracována celková a podrobná analýza území, ve které
bude mimo jiné vyhodnocen stav stávajících objektů v řešeném území, chybějící
funkce, ekologické závady, limity využití
území, urbanistické a dopravní závady či
obecné zhodnocení území v okolí stanice metra Háje a jeho důležitost pro Jižní
Město a hlavní Město Prahu. S výsledky
analýzy Vás seznámíme.
Na základě analýzy bude zpracován
návrh zadání pro zpracování požadovaného „Podkladu pro revitalizaci Hájů“.
Návrh zadání bude projednán jak s občany, tak i s dotčenými orgány a dalšími
organizacemi. Projednaný a upravený
návrh zadání pak bude předložen k posouzení Zastupitelstvu městské části
Praha 11.
Třetím krokem bude zpracování
„Podkladu pro revitalizaci Hájů“, který má
obsahovat především návrh regulace
budoucí výstavby a formy revitalizace
s případnou dostavbou a využitím celého území. Zpracovaný dokument bude
rovněž projednán s občany.
Otázek v souvislosti s přeměnou Jižního Města a jeho center, je celá řada.
Například je přeměna dnešních panelových sídlišť na fungující klasické městské
prostředí vůbec možná a je v tak rozsáhlém provedení potřebná? A když ano,
tak za jakých podmínek, jakými cestami
se ubírat a kde pro to nalézt potřebné
zdroje? Jaké priority upřednostňovat?
Jak je to s pracovními příležitostmi, které
na Jižním Městě od počátku jeho vzniku
chybí? Klasické velké strojírenské továrny s desítkami tisíc zaměstnanců přece
z Prahy nenávratně zmizely, spolu se
vším pozitivním i negativním, co v sobě
obsahovaly, a co si proto pod pojmem
zajištění pracovních příležitostí máme
na našich sídlištích představit nejen
dnes, ale i v horizontu nejméně příštích
deseti či dvaceti let.
Jsme si vědomi toho, že od roku
1989 uběhlo již více než dvacet let
a za tu dobu se v přeměně sídlištních
útvarů systémově o moc dopředu nepostoupilo. Pravdou ale zároveň je, že
dílčí kroky jsou více než patrné. Sídliště
dostala a neustále dostávají lepší a přívětivější tvář. Bydlení se postupně zkvalitňuje, klesá obsazenost bytů, vznikají
upravené veřejné prostory se spoustou
využitelné zeleně, dětských hřišť a spor-

tovišť. Zmizela indiferentní „paneláková“
šeď, která naštěstí na Jižním Městě není
nahrazována diskutabilními barevnými
výkřiky. Obyvatelé, především ti déle bydlící, se již stávají patrioty svého bydliště,
svého sídliště, svého Jižního Města.
K řešení problému přeměny sídlišť
na skutečné město je předkládáno mnoho návrhů. V drtivé většině se však jedná
pouze o obecně známé pravdy a doporučení, která jsou jistě ve své podstatě
správná, ale postrádají skutečné a reálné nástroje a cesty, které by vedly k jejich naplnění. Typické tu je například tolik
oblíbené a opakované doporučování pořízení regulačního plánu té které sídlištní
lokality jako spasitelného všeléku, který
má rázem vyřešit všechny problémy. Regulační plán přece sám o sobě nic neřeší, pokud chybí cíl, ke kterému se má
dojít. Je předčasné regulovat podobu
ulice či domu, když chybí důvod pro to,
aby ten dům či ta konkrétní ulice byly
v území vůbec navrženy. Pokud nebudeme znát odpovědi na základní otázky,
jakým směrem se má podoba Jižního
Města do budoucna ubírat, jak mají jeho
městská centra vypadat, jaké potřeby
mají zajišťovat, jakými prostředky toho
lze dosáhnout, je požadavek na pořízení
regulačního plánu pouhým formalismem,
nehledě na to, že v podmínkách roztříštěnosti majetkoprávních vztahů se jedná
o požadavek takřka nesplnitelný.
Takže závěrem. Znovu Vás vyzýváme ke spolupráci nad tím, jak si představujete budoucí vzhled Jižního Města
a především jeho center. Dovolujeme si
Vás opětně požádat, abyste nám na položené otázky (ale nejen na ně) dále zasílali své názory. Opravdu každou Vaší
odpovědí se budeme zabývat.
Odbor územního rozvoje
Úřadu městské části Praha 11

www.praha11.cz

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
Vážení,
chtěla bych se vyjádřit k vaší anketě
„městské centrum“.
1) Pod pojmem městské centrum si
představuji místo, kde se rádi procházíme, setkáváme se s přáteli, relaxujeme,
navštěvujeme kulturní akce atd.
2) Co by mělo městské centrum obsahovat: vydlážděné náměstíčko s lavičkami, zelení a fontánkou. Bezesporu také
cukrárnu, mléčný bar, pěknou restauraci
s předzahrádkami. Radnice (s kompletním městským úřadem) a spoustu kamenných obchodů s výlohami, takové
vybavení obchodů, které na Jižním Městě I schází. Jižní Město II má svoje OC
Chodov, ale jedničce tyto obchody scházejí. Je tady více obyvatel, ale za nákupy
musí maminky jezdit metrem mimo. Tak
by šly procházkou k městskému centru a přitom si i nakoupily. Rovněž by
tam mělo být nějaké kulturní středisko
k pořádání výstav nebo kulturním akcím.
Také kino nebo divadlo by nebylo marné.
Ještě připomínka k Centrálnímu parku.
Už se rýsuje, udělali jste dost práce, ale
vemte si příklad z Gutovky na Praze 10,
tam je pro děti více atrakcí. V parku je
dostatek místa na výstavbu takových
atrakcí a hřišť. Děkuji a přeji naší Praze 11 hodně úspěchů v realizaci tohoto
projektu.
Eva Kušová
Vážená redakce,
po dobu více jak 30 let, které bydlím
na Jižním Městě u metra Opatov, postupně vnímám výhodu městské nezastavěnosti. I když má Jižní Město velkou
kumulaci občanů, právě kvůli volným
plochám a zeleni může konkurovat zahradnímu městu i když v panelu. Zahušťování vidím jako nevýhodu, protože
ve chvíli, kdy začne ubývat prostor mezi
paneláky, kde v jednom bydlí tolik lidí,
jako má malý městys (v tom našem bydlelo v době nastěhování tisíc lidí), začne

ztrácet onu výhodu města zahradního.
Vycházím-li z toho občanského vybavení,
které každému městečku zajistí společenské potřeby:
škola, kostel, radnice, hospoda, náměstí,
kulturní a nemocniční zařízení, obchody,
dopravní struktura, něco speciﬁckého
pro podporu turistického ruchu, pak shrnu svůj názor. Už se vznikem největšího
sídliště JM I a JM II se diskutuje o jeho
nedostatečné občanské vybavenosti,
takže nechápu, proč se má zahušťovat
dalšími bytovými domy, které počet občanů navyšují stále dál. A s tím souvisí
další zahušťování městských center pro
jejich potřeby. Pravda, městská centra
tu nejsou žádná ve smyslu výše uvedeného uspokojení společenských potřeb.
Ale školy máme, krásně upravená dětská hřiště oddělená od psů, na která
s chutí chodím s vnučkami. Kostely dva
a křesťanská centra, neumím posoudit,
zda dostačují, nejsem věřící, chodím jen
na jejich kulturní akce. Pokud v městském centru bude kompletní radnice
včetně úřadů, díky za ﬁnanční úřad, leč
nechápu, proč nešel spojit se sociální
správou, bude to jen úleva pro všechny.
Hospody se prosadily samy, jen nemyslím, že je vhodné je začleňovat přímo
k obytným domům. Spíše bych byla pro
jídelny pro starší občany, pokud by se
jednalo o městská centra, protože populace JM stárne. Náměstí pro 80 000
je nesmyslné a pochybuji, že bychom se
na něm kdy sešli. Volná prostranství pro
akce jako Balonmanii, farmářské trhy
se našla, proto se zastávám názoru
nezastavět plochy u metra Opatov, ale
používat je jako dosud k jednorázovým
akcím. Oživují prostor a ten se jednoduše ošetřuje – trávník, dlažba. Kulturní
zařízení jako knihovna a multikino jsou
podle návštěvnosti snadno posouditelná, zda kapacitně stačí či je třeba je
posílit v městském centru. Co chybí, je
např. taneční sál možný využívat jak pro

Zajímavý
pohled na Jižní Město se
nabízí ze střechy hotelu Kupa.
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výuku tanečních, tak pro větší kulturní
akce. Připouštím, že divadel je v Praze
hodně, jsem pravidelným návštěvníkem,
ale nabídnout vhodné divadelní zázemí
ať už některému ansáblu nebo pro hostování či „ochotníkům“ je možnost jak
nabídnout kulturní vyžití.
Zaměření radnice Prahy 11 je jednostranně sportovní a už hraničí s omezováním spoluobčanů. Skutečné kultury je
na JM pomálu. O nemocnici v současné době jejich rušení je bezpředmětné
hovořit, ale lze dále využít soukromých
zdravotních aktivit a musím uznat, že
i ambulantní nabídka je stále více uspokojující. Speciální středisko zaměřené
na dosud neobsazenou lékařskou profesi by mohlo doplnit městské centrum.
Obchody typu „výprodej“ by mohly nahradit skutečně potřebně zboží jako bílá
technika, domácí potřeby, zdravotní
potřeby, nábytek tuzemské výroby, stejně tak nabízené služby jako je čistírna
(tuším jedna na celém JM I), lázeňský
wellness, zdravou výživu, čajovnu atd.
Rozhodně jsem proti hernám a nočním
barům, za těmi si mohou zájemci dojet
během půl hodiny do středu Prahy. Rozhodně spíš rozšířit nabídku domů dětí
a mládeže a podobných zařízení. V tzv.
obchodních centrech a hobby marketech, kterých je v okolí dost, je dostatek
sezonních oděvů, bot a dalších potřeb
od zahraničních dovozců. Nemá myslím
cenu násobit obchůdky se stejným zbožím ještě v městském centru. Dopravní
infrastruktura v Praze je problém, nemá
smysl stavět další centra ve smyslu OC
Chodov, protože jejich počet v dostupné
zóně (Hostivař, Eden, Štěrboholy) je víc
než dostačující a na JM by přivedl jen
další automobilovou a autobusovou dopravu. Už jen parkování je problémem
takřka neřešitelným. A poslední bod turistického ruchu nemusíme řešit tuším
vůbec.
Myslím, že udržitelné a kvalitní
bydlení 80 000 spoluobčanů je nejen
o městském centru, ale také zeleni, klidové zóně, odpočinku, bezhlučnosti, volném prostoru, volnočasových aktivitách
pro všechny věkové skupiny. Považuji si
života na Jižním Městě, oceňuji snahu
radních komunikovat s občany, ale rozhodně nesouhlasím se zahušťováním
prostoru na náš úkor. Stavby, jako je
v mém okolí Skanska, budoucí 23 poschoďový mrakodrap na jediném pietním místě v okolí, prostě ﬁrmy, které naslibovaly služby pro občany a ohánějí se
zaměstnaneckými místy a po dostavbě
není nic ze slibovaného splněno, rozhodně nesmí být zaměňovány a spojovány
jakkoli s městským centrem.
Helena Červinková
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Jaro v Zahradě
a Chodovské tvrzi
Komunitní zahrada v Zahradě
Přijďte s námi vytvořit První
komunitní zahradu Na Jižním Městě!!!
Záleží vám na tom, abyste žili v pěkném
prostředí? Rádi zahradničíte? Nikdy
jste naopak žádnou zahradní práci
nedělali, ale rádi byste si to vyzkoušeli?
Chcete si vypěstovat vlastní zeleninu,
ovoce, květiny, ale nemáte k dispozici
žádný vhodný prostor? Chcete svým
dětem ukázat, jak rostou květiny, nebo
jak se pěstuje zelenina? Chybí vám
odreagování, nebo zajímavá tvůrčí
činnost na vzduchu? Přijměte naše
pozvání a pojďte s námi vytvořit první
komunitní zahradu na Jižním Městě!
Komunitní zahrady jsou fenoménem
evropských a amerických velkoměst.
V současné hektické době vyhledávají
lidé, žijící ve velkoměstech, stále
častěji možnost aktivního tvůrčího
vyžití a odreagování. Právě díky
této společenské „poptávce“ začaly

vznikat první komunitní zahrady. Jde
o prostory v městské zeleni, které si
skupina lidí spřízněných sousedstvím
a společným zájmem může spravovat
podle svého – od návrhu designu, přes
výběr plodin a rostlin, jejich rozmístění,
až po samotnou zahradní práci, či
výrobu doplňků, jako jsou třeba pergoly
a podobně. K dispozici mají zdarma
pozemek, nářadí, materiál, sazenice,
zázemí pro schůzky a organizační záštitu,
která se stará o to, aby celá skupina
byla vždy včas informována o všem, co
se děje, nebo co je v plánu. Výsledkem
společného úsilí skupiny je pak vedle
zahrady samotné a jejích plodů také
možnost vytvořeného prostředí volně
užívat, a to nejen skupinově, ale také
individuálně.
Tým KC Zahrada se rozhodl na tento
světový trend navázat a poskytnout své
venkovní prostory právě k vytvoření
první jihoměstské komunitní zahrady!
V sobotu 2. dubna proběhne v 15hod.
v prostorách KC Zahrada úvodní setkání

Zahradní záhon. Foto: David Kašpar

Soutěž o 5 volných
vstupenek na
představení
Jidáš Iškariotský,
zrádce:
Dramatická báseň Leonida
Andrejeva, ze které inscenace
vychází, se jmenuje:
a) Zrádce
b) Jidáš Iškariotský
c) Zrada v Jeruzalémě
Své odpovědi posílejte
do 18. 4. na adresu
liza. zima@ kczahrada.cz a do
předmětu uveďte „SoutěžJidáš“. Prvních 5 správných
odpovědí odměníme volnou
vstupenkou na představení
19. 4. v Zahradě

všech zájemců s koordinátorkou Radkou
Dohnalovou. Srdečně zveme všechny
nadšené zahradníky – děti, teenagery,
rodiče, dospělé bez dětí, či seniory.
V zahradnickém týmu najde své místo
každý!
Dubnová setkání komunitní zahrady
Sobota 2. dubna, 15.00 / Sobota 16. dubna, 15.00
Pro více informací kontaktujte koordinátorku:
radka.dohnalova@kczahrada.cz

Velikonoční divadelní speciál:
ÚTERÝ 19. DUBNA , 19.00

Leonid Andrejev /
Šauoch Ibrahim
Jidáš Iškariotský, zrádce
Komorní loutkohra pro dospělé diváky
z dílny Jihočeského divadla České
Budějovice.
Jidáš Iškariotský, zrádce je název nové
inscenace loutkohry Jihočeského divadla
pro dospělé diváky, která bude speciálním
velikonočním hostem KC Zahrada. Jde
o remake slavné inscenace, oceněné
v roce 1999 prestižní loutkářskou cenou
Zlatá maska. Netradiční pohled na biblický
příběh o největší zradě v historii lidstva
na motivy dramatické básně Leonida
Andrejeva zrežíroval čerkeský režisér
Jevgenij Ibragimov. Tento umělec sbírá
i předává loutkářské zkušenosti po celé
Evropě a jeho dílo bylo oceněno na mnoha
prestižních festivalech.
Jidáš Iškariotský –zrádce. Foto: Petr Zikmund

El Mar / Moře, Abel Herrea

Jaro na Chodovské tvrzi
25. 3. – 8. 5. 2011

MOŘE, KTERÝM VŠICHNI
PLACHTÍME / EL MAR POR EL QUE
TODOS NAVEGAMOS
Na přelomu března a dubna představí
Galerie Chodovská tvrz výstavní projekt
současného výtvarného umění, v jehož
rámci budou konfrontovány různorodé
umělecké projekty a přístupy, které
se jednotně vztahují k tématu „moře“.
Společná výstava umělců z České
republiky a Kanárských ostrovů na
téma „moře“ s názvem MOŘE, KTERÝM
VŠICHNI PLACHTÍME / EL MAR POR
EL QUE TODOS NAVEGAMOS propojí
jedenáct autorů s rozdílnou sociálněgeografickou zkušeností.
Českou republiku na výstavě
reprezentují umělci jako Alena
Kotzmannová, Jiří Franta, David Böhm,
Lenka Vítková či Petr Strouhal.
Termín výstavy: 25. 3. – 8. 5. 2011
Kurátoři výstavy: Miriam Durango
a Helena Blašková
Hlavní partner výstavy: Canariatravel
Více nejen o výstavě naleznete
na www. chodovskatvrz.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY
NA CHODOVSKÉ TVRZI
Kromě výstavy se od dubna na
Chodovské tvrzi můžete těšit také na
Farmářské trhy, které se budou konat
pravidelně každou 2. sobotu od 8:00 do
14:00.
Farmářský trh na nádvoří a v okolí
Chodovské tvrze bude jednak zajímavou
alternativou kam si zajít na sobotní
nákup, ale zároveň i možností jak strávit
příjemný čas v krásném prostředí.
Jako každý správný farmářský trh
bude i ten na Chodovské tvrzi nabízet
nejrozmanitější produkty tuzemských
farmářů. Zároveň nabídne vyžití pro
vaše ratolesti v podobě dětského
koutku s programem i tématický kulturní
program pro děti i dospělé. Cílem je
vytvořit trh s domácí atmosférou,
možností nakoupit kvalitní potraviny
a zároveň si odpočinout a pobavit se.
První trh se bude konat 16. 4. 2011
od 8:00 do 14:00 s velikonoční tématikou
(další termíny: 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6.)

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

Více informací na www.kczahrada.cz a www.chodovskatvrz.cz.

Chodovská tvrz
Ledvinova 9
Praha 11

T: 267 914 831
E: info@chodovskatvrz.cz
www.chodovskatvrz.cz

zahrada KC
Malenická 1784
Praha 11

Farmářské trhy, foto: Bioklub.cz

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

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Strážníci a městská část si
svá hřiště hlídají
CELÝ JEDEN DEN STRÁVILA HLÍDKA STRÁŽNÍKŮ Z PRAHY 11 SPOLU
S KOLEGOU Z ÚTVARU PREVENCE MĚSTSKÉ POLICIE HL. M. PRAHY
NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH A PÍSKOVIŠTÍCH JIŽNÍHO MĚSTA, KDE PÁTRALA PO PŘÍPADNÝCH INJEKČNÍCH JEHLÁCH, STŘÍKAČKÁCH NEBO JINÉM
ODPADU, KTERÝ BY NA MÍSTĚ MOHLI ZANECHAT NARKOMANI. A VÝSLEDEK BY VÍCE NEŽ POTĚŠUJÍCÍ.
Dvacet osm zkontrolovaných hřišť s tím
nejlepším možným výsledkem: ani jedna
jehla, ani jedna stříkačka, žádný jiný kontaminovaný materiál. Přitom strážníci
hřiště a pískoviště doslova „pročesali“.
Pískoviště prohrabali hráběmi, které odhalí zasypané odpadky, travnaté plochy
několikrát prošli, keře prohlédli. K potěšení svému a jistě i rodičů ale žádný nebezpečný materiál nenašli.
„Takový dobrý výsledek je společným
dílem městské části, která hřiště komplexně revitalizovala, oplotila a opatřila dozorem, a strážníků, kteří situacím
na hřištích věnují pozornost, jednak
v rámci běžné hlídkové služby, jednak
v rámci reakcí na podněty od občanů,“
vysvětluje ředitel Obvodního ředitelství
městské policie Praha 11 Petr Schejbal
a dodává: „Na zavolání jsme schopni být
na místě řádově do pěti minut a jsme
vybaveni jak rukavicemi, tak kontejnery
na uložení nebezpečného materiálu. Ten
pak předáváme k bezpečné likvidaci.“
Strážníci ale nedohlížejí jen na hřiště
a pískoviště. „Věnujeme pozornost také
stanicím a zastávkám MHD a jejich okolí, o to se dělíme s kolegy z Hlídkového
útvaru. Kromě toho kontrolujeme také
různé parčíky, parky a lesoparky, tedy
místa, kde by čistě teoreticky mohly
nějaké pozůstatky po narkomanech být.
Musím ale konstatovat, že tady v Praze
11 máme podobných nálezů opravdu minimum,“ doplňuje ředitel Schejbal. Ať už

ale podobné nálezy hrozí nebo ne, strážníci například v rámci preventivních přednášek ve školách, ale i při podobných
akcích dbají také na to, aby se hlavně
děti dozvěděly, jak v případě podobného
nálezu postupovat. „Základní pravidlo
zní: na žádný takový předmět nesahat,“
upozorňuje ředitel Schejbal. „Nesnažte
se jehlu nebo stříkačku vzít třeba ani
přes kapesník, v žádném případě ji neod-

FOTO: ARCHIV MP. HL. M. PRAHY

hazujte do koše nebo popelnice. Tam by
se o ni mohl někdo zranit. Všechen tento
materiál patří do speciálního kontejneru,
v němž putuje k bezpečné likvidaci.“
Pokud tedy najdete jehlu či stříkačku,
vždy volejte linku 156 nebo přímo operační středisko našeho obvodního ředitelství na telefonní číslo: 267 913 055
- 056 , oznamte místo nálezu a počkejte
na hlídku, která nebezpečný odpad posbírá a odveze.
Jana Přikrylová

Zloděj řádil při zápase
Na Mikulovce probíhalo přatelské utkání
Inferno proti Kunraticím. V době zápasu
byl v kabině hostů přistižen zloděj, který
odcizil hráčům peníze, mobily
a klíče od aut. Byl vybaven pepřovým sprejem, boxerem a měl
u sebe mnoho klíčů z různých
areálů v Praze. Díky duchapřítomnosti pana Mňuka a ostatních přítomných byl oprsklý zloděj lapen a zneškodněn. Až později se
zjistilo, že jsme tím ušetřili nepříjemnosti
i mnoha dalším klubům, protože zloděj
26

měl u sebe papír, kde měl podrobně vypsáno, kde kradl a kdy a kde se chystá
krást. Navíc nám z policejního oddělení
potvrdili, že zloději prokázali velmi rozsáhlou činnost.
Člověk by se měl z každé situace poučit. My jsme na Mikulovce zpřísnili bezpečnostní opatření
a doporučujeme všem zlodějům
a lotrům, aby se sportovnímu
areálu Mikulovka vyhnuli velkým obloukem.
Petr Sýkora, manažer areálu

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
STRÁŽNÍCI POMOHLI U HOŘÍCÍHO
VOZIDLA. Večer 22. února spatřila
hlídka strážníků v ul.
Na Jelenách osobní
vozidlo, které začínalo hořet. Auto
stálo v zastávce
MHD a jeho řidič
se nacházel uvnitř.
Strážníci ihned odvedli
jak řidiče, tak i cestující z nástupiště
zastávky, kterou uzavřeli. Na místo
přivolali Hasičský záchranný sbor hl.
m. Prahy, který po příjezdu uhasil již
silně hořící vozidlo. Po uhašení byla
jako příčina požáru stanovena technická závada automobilu. Strážníci
do odstranění uhašeného vozidla
na místě usměrňovali dopravu.
ŘÍDIL OPILÝ. Pozdě večer 25. února
si hlídka strážníků povšimla ve Stříbrského ulici motorového vozidla,
jehož řidič svojí jízdou ohrožoval
ostatní účastníky. Strážníci se vydali
za vozidlem, které se jim snažilo ujet.
Následně vozidlo zastavili v Opatovské ulici, kde zjistili, že řidič vozidla je
pod silným vlivem alkoholu. Dechová
zkouška ukázala 1,50 ‰ alkoholu.
Muže zadrželi a pro podezření ze spáchání trestného činu předali Policii ČR
k dalšímu šetření.
STRÁŽNÍCI HLEDALI STAŘENKU.
Odpoledne 27. února oznámil muž
na operační středisko OŘ MP Praha
11, že se mu ztratila jeho devadesátiletá matka, která je nemocná. Vyrozuměny byly všechny hlídky strážníků,
které v ten den měly službu na Jižním
Městě a následně Policie ČR. Zhruba
po patnácti minutách strážníci našli
na křižovatce ulic Výstavní a Mirošovská ztracenou stařenku, která
byla v pořádku vrácena svému synovi
do místa trvalého bydliště.
ZTRACENÁ HOLČIČKA. V odpoledních hodinách 28. února byla na okrskovou služebnu Šeberov přivedena
dvouletá plačící holčička. Ta se ztratila své mamince, ale nevěděla kde.
Všichni strážníci, kteří v ten den sloužili, zkontrolovali stanice příměstské linky. Na autobusové zastávce Opatov
byla strážníkem kontaktována žena,
která hledala svoji dceru. Strážníci dívku převezli na zmiňovanou zastávku,
kde si ji matka v pořádku převzala.

www.praha11.cz
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Noc kostelů a komentované prohlídky
Zveme vás do Komunitního centra MatkyTerezy, které bude otevřeno v pátek
27. května během tradiční Noci kostelů.
V pátek večer se otevřou mnohé kostely
v České republice, na Slovensku, v Nizozemí, Německu a Rakousku, odkud tato
myšlenka pochází. Od 17 do 23 hodin
bude možné si prohlédnout prostory
a seznámit se s činností jihoměstského
Komunitního centra, které slouží obyvatelům naší čtvrti již čtvrtým rokem.

Během komentovaných prohlídek se
návštěvníci dozví o architektuře i umělecké výbavě, chodu Komunitního centra
i subjektech tam působících. Dům slouží hned několika křesťanským církvím –
Římskokatolické, Církvi bratrské na JM
a Křesťanskému společenství a zároveň
je využíván pro různé občanské aktivity.
Více info na www.nockostelů.cz.
Těšíme se na setkání s vámi, Římskokatolická farnost – Praha Chodov

Za návštěvu stojí zajímavé vnitřní
uspořádání kaple komunitního
centra.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Mikulka hostí Parkinson cup
Ve sportovním areálu ZŠ Mikulova se
ve dnech 29. — 31. května uskuteční
druhý ročník fotbalového turnaje Parkinson Cup, kterého se zúčastní doktoři

a pacienti z Itálie, Španělska a Česka. Jde
o charitativní akci, neboť výtěžek bude
věnován na výzkum neurodegenerativního onemocnění, kterým Parkinsonova

FOTO: ARCHIV TIME 4 SPORT

Loňský ročník
se těšil velké přízni
diváků, kteří přišli povzbuzovat.

choroba je. Zeptali jsme se Jana Pánka,
Čecha žijícího v Itálii a hlavního organizátora celého turnaje, proč právě Mikulovka? V Praze je několik míst, kde by
se mohl tento charitativní turnaj konat,
avšak jednoznačně rozhodla slušnost
a profesionalita zástupců společnosti Time 4 Sport (provozovatele areálu),
kteří nám vyšli ve všem vstříc, za což jim
chci poděkovat.
Navíc tady budeme turnaj pořádat již
podruhé, poprvé to bylo loni v listopadu
a všichni zúčastnění si atmosféru turnaje
a hřiště pochvalovali. Jen připomenu, že
loňským vítězem se stali lékaři z Říma,
kteří ve ﬁnále remizovali s týmem Palerma 1:1. Podle pravidel turnaje se v tomto případě stává vítězem mužstvo, které
má ve svém týmu více doktorů. Určitě
i tady platilo, že není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se a pomoci dobré věci. Kde
jinde můžete vidět společně sportovce
postižené Parkinsonovou chorobou, jejich doktory a lidi, kteří chtěli jen pomoci,
jak se honí za míčem a chtějí dát gól. Nezbývá než si přát, aby bylo takových akcí
co nejvíce.
red

Krasavci a krasavice se předváděli v Zahradě
V Kulturním centru Zahrada se letos
na jaře už tradičně hodnotila krása domácích koček bez ohledu na jejich původ. Soupeřit o titul krále/královny krásy na tradiční soutěži Miss kočka mohly
především takzvané bezpapírové kočky,
pro které jinak žádné soutěže neexistují.
Absolutním vítězem se stal kocour
Darki starý 2,5 roku z České Třebové.
Výtěžek z akce jde jako vždycky ve prospěch útulků opuštěných koček.
red
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FOTO: KATEŘINA KAŠPAROVÁ

Kočičí
šampion a absolutní vítěz
Darki už to před objektivem umí☺
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MASO – UZENINY KK

MILOŠ KŘEČEK

Už tu máme jarní svátky, přijďte si k nám pro klobásky!
Na grilu se maso peče, jaro nám už neuteče.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443
Akční ceny KVĚTEN
Trvale snížená cena
Drůbeží jemné párky
Mandlová paštika
Bok s kmínem
Vysočina
Uherská klobása

44,90 39,90 Kč
99,90 69,90 Kč
129,90 99,90 Kč
149,90 119,90 Kč
189,90 149,90 Kč

Cikánská pečeně
169,90 149,90 Kč Kuřecí šunkový salám
89,90Kč
Vepřová krkovice s.k
99,90 79,90 Kč Moravská šunka
89,90Kč
Kuřecí prsa s.k.
104,90 89,90 Kč
Hov. přední s.k. mladý býk 79,90 69,90 Kč Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy

do vyprodání zásob.

Otevírací doba: pondělí – pátek 7

Restaurace Maják
NOVĚ
OTEVŘENO

Krejnická 2021
(OC Chrpa)
Tel.: 272 933 954

M

00

– 18

00

hod.

NIC NENÍ PROBLÉM...!

AJ ÁK

RESTAURACE

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Rozvoz jídel

Terasa grill
Polední menu

Amonit 88x61 20% sleva.indd 1

Zveme Vás do naší NOVĚ OTEVŘENÉ restaurace
provozované novým majitelem.
Náš jídelní lístek uspokojí jak milovníky české,
tak i mezinárodní kuchyně. Zajišťujeme svatby,
rauty, večírky, promoce, živou hudbu,
sportovní přenosy, grilování na venkovní terase.
www.majak-restaurace.cz

6.1.11 11:53

VYSYPTE TO K NÁM

Volejte: 724 148 533

PŘIJÍMÁME I ODPADY:
20 03 01, 20 03 07, 17 09 04

1 500,- Kč/1t bez DPH

MNOŽSTEVNÍ SLEVY!

Areál Kovošrot, Ke kablu 289 Praha 10 Hostivař
E: praha@avecz.cz AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

www.avecz.cz
Společnost skupiny AVE Energie AG Umwelt

DALŠÍ SLUŽBY

KONTAKT

OTEVÍRACÍ DOBA

• malé přívěsy
• bržděné přívěsy 1t
• bržděné přívěsy 2t
• přepravníky aut
• přívěsy na motorku
• přívěsy na lodě
• obytné přívěsy
• přepravní boxy

• autobazar
• převody a přihlašování vozidel
• zajištění STK vozidel a emisních zkoušek
• prověření původu vozidla,
provádění VINTESTU
ﬁrmy Cebia
• odhady motorových vozidel

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

po – čt:
pá:
so:
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8,30 – 18,00 hod.
8,30 – 16,00 hod.
9,00 – 16,00 hod.

Horňátec

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ

ká

HAKO

www.praha11.cz

WWW.STEINEROVA-BYTY.CZ

NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ
Kompletní dodávka a montáž nových
madel ke schodišťovému zábradlí,
demontáž a likvidace starých madel
– v panelových domech

BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034
www.balkap.cz

TEL.: +420 724 244 143

AUTOSERVIS – zde na Chodově

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID

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

Vše v příznivých cenách včetně záruky.
Rozpočty a konzultace ZDARMA
– zajištění ostatních řemesel

BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034
www.balkap.cz

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certiﬁkováno
Kvalita – nízká cena
mobil: 777 151 205 nebo zdarma
Balkonsystém, s.r.o.,

KLÍČ 7/2011

844 158 746

www.balkony.cz

10% SLEVA

V CEN
ENÍ
S T Á N Ě PARK 2011
Í A S O VAC Í
KLEP
*

BYDLENÍ, KTERÉ JE

S tímto inzerátem

DOK
ONČ

Veškeré vizualizace a obrázky jsou jen ilustrativní a nemusejí plně zobrazovat skutečné provedení.
*u vybraných bytů
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REKO-INTER
27020_Next_inz_182x123.indd 1

2/16/11 5:42 PM

STARÁME SE O JIŽNÍ MĚSTO

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA
NA PROVEDENÉ
PRÁCE
60 MĚSÍCŮ

Najdete nás v OD Chrpa, Krejnická 2021/1, Praha 4 Chodov (u vchodu do Alberta)

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,
KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“
PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH
• RYCHL E • L E V NĚ • KVAL I TNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

W www.rimrealit.cz E rimrealit@rimrealit.cz

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA

725 00 11 88

271 00 11 88

ZDARMA

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

AKCE DUBEN
telefon: 272 942 727
mobil: 606 620 945
ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz
Dodání a montáÏ
Ïaluzií, su‰ákÛ na
prádlo, malování
balkonÛ. G Kvalita,
100% servis. G Slevy pro druÏstva. G
Zamûﬁení a kalkulace ZDARMA.

·irok˘ v˘bûr materiálÛ. G Skﬁínû na
míru. G Kvalitní
montáÏ. G 100%
servis. G Záruka
aÏ 10 let! G Zamûﬁení ZDARMA.

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dveﬁe a zárubnû

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù

PRODEJ BYTU 3+1 s lodžií
Jašíkova, Chodov
3+1 s lodžií, 82m2, DV lze ﬁnancovat hypotékou - zástava jiné nemovitosti, 8. podlaží
z 8., po celkové rekosntrukci,
nová kuchyňská linka, zděná
koupelna a WC.

PRODEJ BYTU 1+kk
Hráského, Chodov
1+kk, 33m2, OV lze ﬁnancovat hypotékou, 5. podlaží z 8., v původním, udržovaném stavu, původní kuchyňská linka, umakartové jádro
a WC.

PRODEJ DOMU 5+1 s terasou PRODEJ BYTU 3+1 s lodžií

PRODEJ BYTU 4+1 s lodžií
Sulanského, Chodov
4+1 s lodžií, 89m2, DV lze ﬁnancovat hypotékou - zástava jiné nemovitosti, 3. podlaží
z 4., po částečné rekonstrukci, původní kuchyňská linka,
zděná koupelna a WC.

ev. číslo: 0076

ev. číslo: 0109

ev. číslo: 0110

BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5
739 034 488, 733 715 505
e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz
DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – VŠE NA SPLÁTKY
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PRODEJ BYTU 3+1 s lodžií
Dědinova, Chodov
3+1 s lodžií, 77m2, DV lze ﬁnancovat hypotékou - zástava jiné nemovitosti, 2. podlaží z 12., po částečné rekonstrukci, nová kuchyňská linka, umakartové jádro a WC.

Zakouřilova, Chodov
5+1 s terasou, 130m2, OV
lze ﬁnancovat hypotékou, 2.
podlaží, v původním, udržovaném stavu, původní kuchyňská linka, zděná koupelna a WC.
ev. číslo: 0111

Bachova, Chodov
3+1 s lodžií, 68m2, OV lze ﬁnancovat hypotékou, 8. podlaží z 13., po částečné rekonstrukci, původní kuchyňská
linka, zděná koupelna a WC.
ev. číslo: 0123

ev. číslo: 0113

www.praha11.cz
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V žIVOTĚ JDE O VÍC NEŽ O VOLVO. TŘEBA O TO
VĚDĚT, ŽE KDYŽ UŽ VÍC NEŽ 80 LET VYRáBÍTE
BEZPEČNÁ AUTA, MŮŽETE SI DOVOLIT VYROBIT
TO NEJOSTŘEJŠÍ Z NICH. A PROTO JE TU
bezpečně nejostřejší Volvo VŠECH DOB.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 5,3–8,9 l/100 km, 139–231 g/km

ZCELA NOVÉ Volvo v60
OSTRE.volvoCARS.CZ

AutoHase_v60predek_Klic_182x252.indd 1
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Resort Stodůlky

Autosalon Praha Dejvice

Za Mototechnou 971, Praha 13 – Stodůlky
Tel.: 222 356 500, fax: 222 356 519
stodulky@autohase.cz
www.autohase.cz

Čkalova 22, Praha 6 – Dejvice
Tel.: 222 356 570, fax: 222 356 579
dejvice@autohase.cz
www.autohase.cz

19.4.2011 17:10:03

www.praha11.cz

