2

www. praha11.cz

Ročník XVIII • Čtrnáctideník městské části Praha 11
15. ledna 2010 • ZDARMA

Já osobně se na Chodov
velice ráda vracím
Čtěte na str. 9.
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TÉMA

Výlov kaprů a vánoční oslavy přilákaly
do Centrálního parku velké množství lidí
VÁNOČNÍ SVÁTKY A SILVESTROVSKÉ OSLAVY JSOU SYMBOLICKÝM VYVRCHOLENÍM ROKU, KTERÉ SE NESE VE ZNAMENÍ ODPOČINKU A BILANCOVÁNÍ. NYNÍ JIŽ V DATU PÍŠEME ROK 2010, VŠEDNÍ RADOSTI I STAROSTI JSOU OPĚT ZPÁTKY, NICMÉNĚ SI ALESPOŇ V SOBĚ NESME
NADÁLE SVÁTEČNÍ POHODU A TU ATMOSFÉRU, KDY MAJÍ LIDÉ K SOBĚ JAKSI BLÍŽ.
V minulém roce s přídomkem 2009 se toho
na Jižním Městě událo mnoho a takovou příjemnou tečkou bylo i odpoledne a podvečer
22. prosince. V ten čas se totiž v Centrálním
parku u Komunitního centra Matky Terezy
v blízkosti stanice metra Háje konaly tradiční
Vánoce městské části Praha 11. Byl to čas,
kdy jsme se mohli na chvíli zastavit v předvánočním shonu, setkat se se sousedy a přáteli nebo jen načerpat onu atmosféru Vánoc
u vánočního stromu i díky rozmanitému proBetlém s živými zvířaty u Komunitního
centra se líbil hlavně dětem.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

ňovaném koncertu pod stromeček na pódiu
místostarostka Eva Štampachová položila
i symbolický dárek určený právě dětem, kterým fond pomáhá. Koncert se konal pod záštitou primátora Pavla Béma a za podpory
pěti městských částí, rovněž i například Českého rozhlasu Regina. Kdo se na Hradčanské
náměstí ten večer vypravil, určitě nelitoval,
vystoupily totiž takové pěvecké hvězdy jako
Helena Vondráčková, Monika Absolonová,
David Deyl, Michael Foret, Martina Balogová,
Martin France nebo Alfa Gospel Praises.
Vánoční odpoledne a podvečer v Centrálním parku den poté přinesl bohatý program
a mnoho lákadel. Ještě před začátkem mnoho rodičů a hlavně jejich děti využili sněhové
nadílky a umělého zasněžování sněhovými
děly, které rovněž zajistila městská část,

a na kopcích v Centrálním parku se to hemžilo
rozličnými sáněmi, boby a vším, na čem se dá
jezdit na sněhu. U pódia byly k dispozici stánky s různým občerstvením, ať již to byla horká
medovina, Jihoměšťan a další pivní speciality,
také byly k dostání vánoční ozdoby, svařené

Rád bych vám proto touto cestou připomněl, že pokud budete mít jakýkoliv podnět
k danému tématu, můžete využít jedno ze
třech informačních center naší městské části, bezplatnou informační linku 800 104 300,
e-mail: otevrenyurad@praha11.cz nebo také
například našich schránek důvěry. Pokud byste nám chtěli poslat aktuální informaci přímo
„z místa“, můžete využít naší MMS služby
a průběh řešení problému sledovat na webových stránkách www.praha11.cz. Velmi
nám záleží na tom, aby bylo Jižní Město čisté
a hezké, a věřím, že je za námi vidět kus práce. Budeme velmi rádi, pokud se k nám připojíte svými podněty, nápady, připomínkami ….
Vše s vámi budeme ochotně a rádi řešit. Myslíte si, že někde scházejí odpadkové koše?
Ozvěte se nám. Chybí vám někde na příjem-

ném a vámi oblíbeném místě lavička? Dejte
nám o tom vědět. Mimo jiné také připravujeme antigraﬃti program, který by nám měl
pomoci vypořádat se s nevzhlednými výtvory
tegařů a sprayerů na našich bytových domech
a dalších plochách. O možnostech využití tohoto programu budeme informovat i bytová
družstva a další soukromé majitele bytových
i nebytových prostor, které jsou vzhledem
k charakteru naší zástavby oblíbeným terčem
těchto vandalů. O všech našich aktivitách
v rámci ČISTÉHO JIŽNÍHO MĚSTA vás budeme podrobněji informovat v časopise Klíč
i na našich webových
stránkách.
Dalibor Mlejnský,
starosta

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Slovo
starosty

MILÍ ČTENÁŘI, VÁŽENÍ SOUSEDÉ,
všichni se jistě shodneme na tom, že ČISTÉ
JIŽNÍ MĚSTO chce každý z nás. Většinu z nás
zajímá nejen to, jak máme uklizeno doma, ale
také „jak to vypadá za naším prahem“. Úklid
je téma, které je aktuální celý rok. Ať už se
jedná o zimní údržbu chodníků, údržbu zeleně, dětských hřišť, podchodů nebo také okolí
kontejnerových stání či černé skládky.
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Místostarostka Eva Štampachová při
beneﬁčním koncertu na Hradčanském
náměstí. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

kapříka, vymalovat si jej a pak za něj dostat
zdarma kapříka živého. Pro obrovský zájem
se uvažuje, že příští rok by mohlo být kaprů
ještě více, aby se dostalo na ještě více dětí.
Během programu přítomným návštěvníkům
i všem obyvatelům Jižního Města popřáli hezké Vánoce a šťastný nový rok jménem městské části i místostarostové Jan Meixner a Eva
Štampachová a rovněž se svátečním slovem
přispěl i farář římskokatolické farnosti u sv.
Františka z Assisi Michal Bator. Jedním z vrcholů večera byla i hudební produkce mobilní
zvonkohry a není bez zajímavosti, že na jeden z jejích zvonů v minulosti přispěla i naše
městská část. Návštěvníci si mohli vyzkoušet
i vánoční karaoke show, byl zde i živý betlém
se zvířátky, vánoční hra a kreslení v dětském
koutku, vypouštěly se lampiony štěstí, k vidění byla vánoční stezka v parku, živé sochy
a promítala se i pohádka. Vystoupila rovněž
Iva Hajná s hudebním doprovodem a se svým
programem se představila i ZUŠ Jižní Město.
Jako Pán Bůh a moderátor celým programem
provázel Zdeněk Vrba.
Daniel Potocký

V dětském koutku si děti mohly třeba
malovat nebo si zasoutěžit.

gramu, který městská část pro obyvatele Jižního Města připravila. A navíc i zima o těchto
Vánocích ukázala svou vlídnou tvář a dopřála
nám i sněhovou nadílku k velké radosti dětí.
Centrální park tak byl onoho odpoledne nebývale rušný.
Jihoměstským Vánocům však předcházela ještě jedna akce, na které byla naše městská část zastoupena. V pondělí 21. prosince
se totiž na Hradčanském náměstí přímo před
Pražským hradem konal beneﬁční koncert
na podporu Fondu ohrožených dětí. Vánoční čas je dobou, kterou většina z nás tráví
v kruhu své rodiny, se svými blízkými a přáteli. Bohužel ne všechny děti mají to štěstí,
aby nejkouzelnější svátky prožily v příjemném
rodinném prostředí. Praha 11 věnovala Fondu ohrožených dětí 60 tisíc korun a na zmi-

víno, pečené kaštany, cukroví, prostě vše, co
k vánoční atmosféře patří.
Jednoznačně největší zájem přitahoval
výlov kaprů. Děti si mohly z Klíče vystřihnout
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KALEDIOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
SNĚHOVÁ NADÍLKA. Na konci roku mrazivé prosincové počasí
pocukrovalo jihoměstské ulice a střechy domů
a vytvořilo hezkou zimní atmosféru.

KREATIVCI. Vernisáž prací žáků z umělecké školy Jižní Město
zahájila 5. ledna výstavu na Chodovské tvrzi, která
potrvá v malé galerii do 28. ledna.
Přijďte, je na co se dívat.

POHÁDKA. Skoro pohádkovou
čtveřici jste mohli zahlédnout v blízkosti Komunitního
centra, kde zvala kolemjdoucí na velký Tříkrálový průvod, který se
uskutečnil 6. ledna v Centrálním parku.

MRÁZ. Pár stupňů pod nulou a z obyčejného jezírka u budovy
úřadu v Ocelíkově ulici se stala ledová plastika.

KONTROLA RYCHLOSTI. I teď v zimě kontrolují měsští policisté rychlost a bezpečnost
na silnicích a přechodech Jižního Města. Ti ukáznění řidiči se nemají čeho bát
a ti ostatní by se nad sebou v novém roce měli zamyslet.

OSMDESÁTKA.
Pan Vladimír Verner oslavil
1. prosince krásné 80. narozeniny.
Do dalších let přejeme za celou redakci
zdraví a pohodu.
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INFORMACE ÚMČ

Výběr z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 11
28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11
dne 12. 11. 2009 mj.:
SCHVÁLILO:
Rozpočtové opatření č. 123/09 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 o celkovou částku 18 200 tis. Kč z prostředků minulých let a z privatizace na přeměnu výměníkové stanice na horolezeckou halu se zázemím.
Rozpočtové opatření č. 124/09 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 o částku 14 210 tis. Kč na vnitřní stavební úpravy
objektu Dům zubní péče pro děti a rodinu
(V Benátkách 1750).
Rozpočtové opatření č. 132/09 – přesun
ﬁnančních prostředků v běžných výdajích
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 ve výši
820 tis. Kč na provozní náklady KULTURNÍHO JIŽNÍHO MĚSTA, o. p. s.
Rozpočtové opatření č. 137/09 – přesun
ﬁnančních prostředků ve výdajích rozpočtu
MČ Praha 11 na rok 2009 v celkové výši
2 502 tis. Kč na dokrytí 2. etapy regenerace
bytového domu Majerského 2034 až 2038.
Poskytnutí ﬁnančních darů a příspěvků
vybraným subjektům na realizaci projektů
v rámci Grantového programu MČ Praha 11

na rok 2009 pro oblast kultury – III. grantové
kolo v celkové výši 699 600 Kč.
Poskytnutí ﬁnančních darů a příspěvků
vybraným subjektům na realizaci projektů
v rámci Grantového programu MČ Praha
11 pro oblast sportu a tělovýchovy na rok
2009 – III. grantové kolo v celkové výši
160 tis. Kč.
Grantový program MČ Praha 11 v oblasti
životního prostředí pro rok 2010.
Grantový program MČ Praha 11 pro oblast
školství na roky 2010–2011.
Změny Jednacího řádu Zastupitelstva
městské části Praha 11.
Rada MČ Praha 11 dne 4. 11. 2009 na své
30. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:
Rozpočtové opatření č. 131/09 – přesun
ﬁnančních prostředků ve výdajích rozpočtu
MČ Praha 11 na rok 2009 v celkové výši
500 tis. Kč na zpracování lokalizačních studií pro záměr výstavby parkovacích objektů
v lokalitách Brandlova a Zdiměřická.
Rozpočtové opatření č. 136/09 – přesun
ﬁnančních prostředků v kapitálových vý-

Na Jižňáku můžeme sáňkovat i bruslit
Zasněžený Centrální park je ideálním
místem pro zimní radovánky.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Už v prosinci chrlilo sněžné dělo městské části Praha 11 sníh na maximum. „I když sněhová
nadílka přišla překvapivě už před Vánoci, nebylo sněhu tolik, aby dětem umožnil to pravé
zimní sáňkování,“ říká místostarosta Jan Meixner. „Pokud vím, jsme jediná městská část,
která vlastní sněhové dělo. Už minulý rok
jsme k radosti dětí a rodičů zasněžovali kopce
v Centrálním parku a budeme v tom samozřejmě i dál pokračovat,“ dodává starosta Dalibor
Mlejnský. Proto, aby městská část Praha 11
mohla zasněžovat, je třeba, aby se teploty
držely minimálně na -5 °C. „Zároveň, pokud to
podmínky umožní, vytváříme ledovou plochu
na sportovním hřišti u Modré školy. Na toto
kluziště si může přijít každý zabruslit zdarma,“
dodává starosta Mlejnský.
red

Sypat chloridem sodným je rozhodně zakázáno!
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, kteří
zajišťují schůdnost chodníků v zimním období, na novelizaci obecně závazné vyhlášky
č. 39/1997, o schůdnosti místních komunikací. Novelizované znění najdete na webu
http://magistrat.praha.eu/ úřad/vyhlášky nařízení a legislativa.
Je zakázáno na chodnících a v pěších zónách používat k posypu chlorid sodný (NaCl),
chlorid vápenatý (CaCl2) a jejich směsi, škváru
a popel.
Při odmetávání a odhrnování sněhu se
sníh odstraní tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm.
K posypu chodníků nesmí být použito
inertních posypových materiálů se zrny většími než 8 mm.
Chodníky jsou rozděleny do dvou pořadí důležitosti:
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dajích rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009
ve výši 519 tis. Kč na rekonstrukci kotelny
ZŠ Chodov – Květnového vítězství 57 a dokrytí stavebních prací MŠ v ZŠ Jírovcovo náměstí 1782.
Rozpočtové opatření č. 143/09 – přesun
ﬁnančních prostředků v běžných výdajích
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 ve výši
850 tis. Kč na dovybavení pracoviště MŠ
Blatenská 2145 – detašované pracoviště
Babákova 2149.
SOUHLASILA:
S návrhem na pojmenování veřejného prostranství omezeného ulicemi Skřivanova,
Švabinského, Lažanského, 7. května v katastrálním území Chodov na Švandrlíkovo
náměstí.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
v informační kanceláři Opatovská 964/18,
tel.: 272 661 122, 123, 124
v informační kanceláři v Ocelíkově 672,
tel.: 267 902 207, 267 902 209
v informační kanceláři v SZZ JM II
v Šustově 1930, tel./fax: 271 913 422
na webové stránce www.praha11.cz

Cena vody se v Praze zvýší
od ledna pouze o inﬂaci
Od 1. ledna 2010 zaplatí Pražané za 1 m3
vody, tj. 1 000 litrů, 56,51 Kč včetně 10 %
DPH. Cena vodného a stočného pro přímé
odběratele vzroste oproti roku 2009 pouze
o inﬂaci a v Praze bude tak cena vody patřit
k nejnižším v ČR.
Nová cena vody odráží zvýšené náklady
na výrobu vody - cena surové vody, chemikálií,
služeb atd. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. Cena bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.
red
Cena vody od 1. ledna 2010:
Cena s 10% DPH – vodné 30,63 Kč/m3,
stočné 25,88 Kč/m3, celkem 56,51 Kč/m3

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANA FOUČKOVÁ

1. pořadí zahrnuje zejména přístupové cesty
k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány České republiky, orgány hlavního města
Prahy a městských částí, k objektům škol,
zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody
a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové
dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky
hlavních komunikací; 2. pořadí zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.
Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od
7 do 17 hodin.
Na webu www.praha11.cz/doprava/zimní
údržba chodníků najdete mapu se zakreslením chodníků Jižního Města, na kterých se
zajišťuje zimní údržba.
red
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Slovo
poslance

PRAHA ZVÝŠILA NÁJEMNÉ
Rada hlavního města koncem listopadu rozhodla o zvýšení nájemného v 5 000 městských
bytech pro rok 2010. Vývoj v dalších dvou letech je v jednání. Jednou z alternativ je vytvoření cenové mapy města a zvyšování nájemného
podle lokality. Místa s největším počtem bytů
spadajících do této kategorie, například sídliště
Černý Most, by tak do další fáze zvyšování nespadala, případně by zde byl nárůst nižší než
v centrálních částech metropole.
Důvodů, proč pro rok 2010 doporučil Výbor bytové politiky ZHMP využít maximální
zvýšení nájemného, je několik. Nevyužití možnosti zvyšování nájemného v části bytového
fondu hlavního města Prahy s regulovaným
nájemným dle dříve platných právních předpisů by znamenalo neopodstatněné a neodůvodnitelné zvýhodnění části obyvatel
hl. m. Prahy oproti tisícovkám nájemců v bytech dalších vlastníků.
Na druhé straně hlavní město společně
s městskými částmi v této oblasti vytváří nabídku pro lidi, kteří se vzhledem ke zvyšování
nájemného dostávají do ﬁnančních problémů.
Jako například směny bytů. Dále Praha vyčlenila přes 600 bytů pouze pro seniory, kteří
mají problémy s výší nájemného. Každoročně
do tohoto režimu převádí další byty – přibližně 40 malometrážních. Pomocnou ruku
nabízejí i městské části. Například Praha 10
a Praha 3, které v rámci zvýšení nájmů budou
poskytovat jednotlivcům ﬁnanční výpomoc
na placení nájmů, a to i lidem v soukromém
sektoru. Z navýšené částky pro rok 2010 totiž pro tyto účely vyčlenily 50 procent.
Další možnosti v rámci řešení této problematiky připravujeme.
Jiří Janeček

Televizní Aktuál ve vysílání

V druhé polovině ledna uvidíte tyto reportáže:
Přání jihoměstských občanů Praze 11
Czech Dakar Team před odjezdem na
Rally Dakar 2010
Aktivity Sportovní Jižní Město, o. p. s.
Premiéra muzikálu „O světostroji“ Gymnasia Jižní Město
Osobnosti Jižního Města: plukovník
Václav Djačuk
Slavnostní otevření detašované MŠ
Babákova
Oslava 20. výročí MŠ Blatenská
Tříkrálový pochod Centrálním parkem
Výstava ZUŠ JM v Chodovské tvrzi
Osobnosti Jižního Města: Ludmila
Hájková

6

klic_02_10.indd 6

Se SISI si můžeš
zasportovat, nebo se doučit
Systém integrované sociální intervence SISI
je projektem naší městské časti a je součástí projektu Bezpečné Jižní Město. Funguje
od roku 2007 a rozděluje se na část sociální

děti a mládež. Jednou z nich je akce v supermarketech Albert na Jižním Městě s názvem
Pojď si zahrát na detektiva, která je zaměřena na prohřešky v obchodech a jejich řešení.

Výroba vánočních přání a dárků, pohoda a zábava. Tak vypadal
předvánoční půlden v SISI. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

a bezpečnostní. V rámci sociální části funguje
psycholog, sociální a terénní pracovník. Psycholog projektu SISI dochází do šesti jihoměstských škol. O jeho služby a konzultace
projevili zájem jak ředitelé škol, tak učitelé, rodiče i samotní žáci. Terénní sociální pracovník
monitoruje lokality na Praze 11, setkává se
zde s nakontaktovanými klienty a řeší s nimi
jejich každodenní problémy. V rámci SISI se
podařilo založit Školní parlament mládeže
Prahy 11, na kterém se zástupci z řad dětí
jednotlivých škol mohou vyjadřovat k problematice šikany, bezpečnosti a volnočasových
aktivit. Na základě dohody se sociálním odborem byla zavedena nabídka doučování
pro děti ze sociálně slabých rodin v Praze
11. Zajímavostí jsou preventivní aktivity pro

Oblíbená jsou sportovní odpoledne v Modré
škole, nebo ai box a sebeobrana. SISI se
prezentoval také na Dni se starostou, ukázkou výstroje a výzbroje speciální pořádkové
policejní jednotky, na jihoměstském dětském
dni nebo na Dnech Prahy 11. V roce 2009 získal projekt SISI ocenění Bezpečnostní projekt
roku 2008, udělovaným Českou pobočkou
ASIS International. Poradna SISI se nachází:
Ledvinova ulice 1709/2, každé úterý a čtvrtek od 10 do 18 hodin.
Dana Foučková
NON Stop bezplatná telefonní SISI linka
800 212 218. Sociální pracovnice Mgr. Markéta Hrodková, tel.: 724 759 216. Psycholog
Mgr. Milena Nováková, tel.: 602 641 571.

Jsme tady pro vás, nové informační
centrum Prahy 11
Od prosince můžete využívat
nové Informační centrum městské části Praha 11, Opatovská
ulice 964/18 v objektu Finančního úřadu pro Jižní Město.
Tel.: 272 661 122, 123, 124

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00–17.30 hod.
8.00–15.30 hod.
8.00–17.30 hod.
8.00–15.30 hod.
8.00–14.00 hod.

www.praha11.cz
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Jaká je výše školného
v mateřských školách?
V minulém roce naše městská část výrazně
navýšila kapacity mateřských škol na Jižním
Městě. Reagovala tak na stále zvyšující se
poptávku po umístění dětí do těchto zařízení.
V posledních letech se díky nastaveným kritériím výrazně snížil počet dětí přijatých do jihoměstských mateřských škol pocházejících z jiných městských částí. Přednostně jsou totiž
přijímány děti s trvalým bydlištěm v Praze 11,
prioritně to bývají děti v posledním roce před
zahájením docházky na základní školu, děti

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

s povoleným odkladem školní docházky anebo sourozenci již přijatých dětí. Přijímací řízení je zcela v kompetenci ředitelů mateřských
škol a podmínky jsou stanoveny po dohodě
se zřizovatelem, kterým je městská část.
Ve školkách je hrazeno školné dané zákonem a jeho výše činí 50 procent skutečných
průměrných měsíčních neinvestičních výdajů
na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou přímých nákladů na vzdělávání poskytnutých mateřské škole ze státního rozpočtu.
V jihoměstských mateřských školách částka
činí 600 Kč, stravné se pohybuje v rozmezí 25–31 Kč, pro srovnání v Praze 1 je to
550 Kč, 750 Kč v Praze 5, 700 Kč v Praze 4
a Praze 8, 600 Kč v Praze 9, 10 nebo Praze
12. Tyto částky platí rodiče všech dětí zapsaných do mateřské školy bez rozdílu, tedy i z jiných městských částí, jelikož školský zákon
neřeší vzájemnou kompenzaci nákladů mezi
pražskými městskými částmi. Bližší informace o kritériích přijímání dětí, placení školného
a stravného a dalších podrobnostech získáte
na odboru školství a kultury tel.: 267 902 328,
e-mail: malinskai@p11.mepnet.cz.
red

Přijměte pozvání městské části na ples
XII. Národní krojový ples, sobota 13. února 2010 od 19 hodin, Top Hotel Praha, Blažimská ul. 4
Městská část Praha 11 je v letošním
roce jedním z pořadatelů XII.
Národního krojového plesu,
který se uskuteční v sobotu 13. února 2010 od 19
hodin ve všech sálech
Top Hotelu Praha, Blažimská ul. 4.
„Jelikož
se
tíživá
hospodářská
krize
projevuje na hospodaření hlavního města
i městských částí,
rozhodli jsme se
v letošním nepořádat vlastní
ples v Obecním
domě. Rádi jsme
se proto připojili
k Folklornímu sdružení

České republiky, Plzeňskému, Karlovarskému a Olomouckému kraji,
Hasičskému záchrannému sboru
České republiky, Top Hotelu Praha
a Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR a stali se tak důstojným partnerem výše jmenovaných,“ uvedl
starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský.
V rámci programu plesu
vystoupí na dvacet folklorních souborů a skupin i Band Felixe Slováčka.
Doprovodný program
plesu bude tvořitl expozice nazvaná Česká
republika – folklorní velmoc v srdci Evropy, prezentace lidových
řemesel a další.

Ceny vstupenek (bez konzumace)
290,- Kč
150,- Kč krojovaní účastníci plesu
100,- Kč členové Folklorního sdružení ČR, studenti a senioři
(ti, kteří pobírají starobní důchod)
Konzumaci jídla a nápojů bude možné hradit prostřednictvím talonů v různých cenových
hodnotách, které si návštěvníci zakoupí přímo v místě konání plesu.
• Vstupenky budou v prodeji v Informačním centru městské části Praha 11 v budově
Finančního úřadu Praha-Jižní Město, Opatovská 864/18, v informační kanceláři v budově
úřadu v Ocelíkově ulici 672/1 a v informační kanceláři v budově polikliniky Šustova.
•
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Slovo
zástupce
starosty
CHTĚL BYCH BÝT MEDVĚDEM
Je lednové ráno, venku sněží a teplota jen těsně pod nulou naplňuje předpoklad odpolední
břečky, která pravděpodobně večer zase zmrzne. To abychom to neměli tak jednoduché.
Oblékám se s vědomím, že všechno, co
budu mít na sobě, zhruba od kolen dolů padne
za oběť prosoleným chodníkům. Představa, že
tohle může klidně trvat ještě tři měsíce, mě
fakt ničí. Člověk je prý pánem tvorstva. No, jak
kdy. V některém příštím životě bych si to ale
klidně zkusil v těle medvěda. Z mého pohledu
to má vymyšlené úžasně.
Zimu přežije v pelíšku, který si během
podzimu pečlivě nachystal, a na jaře ho ze
sladkého spánku probudí první sluneční paprsky. Procitá krásně štíhlý zimním hladověním,
kochá se jarním sluncem a raduje ze všeho, co
jaro přináší. Vyhledá si svou medvědici a je mu
dobře. Užívá si života, baští, co se do něj vejde, aby postupně získal tukové zásoby na další zimu, neřeší váhu, cholesterol, jaterní testy
a další strašáky pánů tvorstva, protože zimní
očistná hladovka se postará o jeho skvělou
formu pro další jaro, léto a podzim.
Když takhle proskotačí většinu roku a přijde
podzim, tak se opět pustí do vystýlání nového
pelíšku, aby s nástupem zimy a myšlenkami
na další jaro usnul spánkem spravedlivých
medvědů…
Já si v té době chystám zimní boty, bundu, rukavice, kulicha, hrablo a koště na sníh
a závidím medvědům, se kterými mě spojují
jen tukové zásoby na zimu.
Jan Meixner,
zástupce starosty
VÝZVA
Úřad městské části Prahy 11 se obrací na manželské páry s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11, které v roce 2010 oslaví 50
let, 60 let, 65 let společného života, s prosbou,
aby tuto významnou událost oznámily telefonicky nebo písemně co nejdříve na adresu:
Úřad městské části Prahy 11,
Odbor školství a kultury,
Vidimova 1324, 149 41 Praha 4,
Helena Majchráková
tel. 267902353, 724341816
nebo osobně v kanceláři č. dveří 414
Slavnostní obřady se budou konat po dohodě
s vámi v obřadní síni Chodovské tvrze, Ledvinova 9, 149 00 Praha 4.

OBČÁNEK ROKU 2010
První občánek roku 2010 bude vybrán z těch novorozeňátek, jejichž rodiče se do konce měsíce
února přihlásí v odboru školství a kultury ÚMČ
Prahy 11, Vidimova 1324, 149 41 Praha 4 (paní
Helena Majchráková, kancelář č. dveří 414). Den
a přesný čas narození dítěte je nutné doložit potvrzením porodnice.
Prvního občánka roku 2010 přivítají do života
představitelé radnice již tradičně v obřadní síni
Chodovské tvrze a předají mu dárky.

7

1/8/10 11:58:08 AM

ŠKOLSTVÍ

Nová místa pro předškoláky se otevřela v lednu
Mateřská škola se třemi třídami byla slavnostně otevřena 4. ledna v Babákově ulici 2149
na Jižním Městě II. Díky rozsáhlé rekonstrukci,
kterou objekt od loňského léta prošel, se mohly otevřít školkové brány téměř pro 90 dětí,
které budou rozděleny do tří tříd. Zprovozněním této mateřské školy jsme se snažili zlepšit
obtížnou situaci, která vzniká vyšší poptávkou
na umístění dětí, než je současná kapacita
předškolních zařízení, říká starosta Dalibor
Mlejnský. Nám nezbývá, než popřát klukům
a holčičkám, aby se jim v nové, moderní školce
líbilo a strávili tady pohodový předškolní čas.
Dana Foučková
Starosta Dalibor Mlejnský
spolu s ředitelkou Janou Vaníčkovou a malým
pomocníkem slavnostně přestřihl pásku nové
školce. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Tři školní oddělení, Tygříci, Lvíčci a Sloníci
mají u vchodů do svých částí vtipná
značení. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Máme lodní deníky a vítr v plachtách
Už několik let pracujeme podle školního vzdělávacího programu Cestičky ke sluníčku a každá třída si na jeho základě vytvoří svůj vlastní
projekt. Medvědi se v letošním školním roce
vydali na sluníčkovou plavbu po tajuplných
ostrovech.
Medvídek Míša, který s námi vloni bydlel
ve školce, je na cestě kolem světa a poslal
Aby se rodičům nestýskalo a věděli, kde právě
jsme, vyrobili jsme si lodní deník a všechno
do něj zaznamenáváme. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

nám balík. V něm byla kouzelná truhlička
s mušličkami, dopis s obrázkem od Míši, ale
hlavně mapa tajuplných ostrovů. A tak jsme
se domluvili, že se naší lodí vydáme na cestu
podle mapy a budeme poznávat život na ostrovech. Třeba najdeme i poklad! Nebo potkáme piráta.
Loď jsme pokřtili Medvědi, přidělali plachtu s obtisky všech našich ručiček a záchranné
čluny. Pro štěstí máme na palubě kominíčka,
kterého jsme si koupili v UNICEF a pomohli
tak jiným dětem. Složili jsme námořnický slib
a vzhůru na palubu.
Z Jižního Města jsme vypluli na Barevný
ostrov, byl plný barevných stromů, ovoce
a různých přírodnin, udělali jsme si zásoby
na dlouhou cestu: kompoty, křížaly, upekli
jsme štrúdl, pochutnali si na ovocném salátu.
A pro radost jsme si vyrobili skřítky Podzimníčky z kůry, mechu, šípků, jeřabin.
Velké vlny a vítr nás zahnaly k břehům
Dračího ostrova. Bydlel na něm jenom smutný tříhlavý drak a tak jsme mu pro radost vyrobili draky, aby si je v tom větru mohl pouštět, deštník, aby na něj nepršelo, a naučili
jsme ho, jak žít zdravě, aby stále neměl rýmu.
Před chvílí jsme vypluli z Vánočního ostrova
vstříc novému roku.

Rodiče by měli
své děti do života vybavit
jako loď - pevnými plachtami, silnou
kotvou a jistotou, že doma je ten nejbezpečnější přístav na světě. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
Přejeme Vám, ať si ho užijete tak krásně
jako my a držte nám palce na plavbě za poznáním dalších ostrovů. Ahóóóój!!!!!!!!!!!
Věra Bokrová,
Mateřská škola Křejpského 1503

Svět pod jedním nebem – školní projekt v Mendelce
Crrr, crr. Hlas budíku začíná den 10. prosince
2009. Vstávat. Dnes žádné zdržování. Zabalit poslední hračky a jdeme. Konečně.
Ptáte se, proč takto spěchají žáci 8. ročníku do školy? Odpovím. V rámci preventivního programu školy navštívili žáci mateřskou
školu v Praze 8-Čimicích. Je to speciální školka internátní. Pobývají v ní děti, o které se
rodiče nemohou z rozličných důvodů starat.
Někdy jsou tam měsíc, jindy rok.
Návštěva probudila v dětech pocit
odpovědnosti. Využily projektového dne
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v rámci celoročního projektu Svět pod jedním nebem a navštívily děti znovu. Tentokrát většina z nich koupila nějakou hračku,
hry, autíčka nebo karty, zabalily je společně
a už jen čekaly, až je předají.
Nastal slavnostní okamžik. Malé děti seděly v očekávání na lavičce ve své třídě. Velcí kamarádi stáli proti nim. Napětí vrcholilo.
První z dárků putuje za svým novým majitelem. Vybere si mě? Co dostanu? Ano, už
jsou u sebe. Malý človíček vstává a podává
ruku velkému. Přeje mu hezké svátky. Na-

vzájem. Velký dostává obrázek a úsměv doprovázený rozzářenýma očima. Pak nastalo
rozbalování dárků. Ta radost! Jako doma
u stromečku.
Takových okamžiků nezažívá učitel ve
své pedagogické praxi mnoho. Nám se to
podařilo. Naše děti poznaly, že to, co ony
považují za samozřejmost, často mnohým
chybí.
Žáci 8. r. a třídní učitelky
ZŠ, Praha 4, Mendelova 550

www.praha11.cz
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ROZHOVOR

Já osobně se na Chodov velice ráda vracím
Při rozhovoru je první dáma českého popu
Helena Vondráčková bezprostřední. Je přímá, otevřená. Máte pocit, že se nic nemění.
Co chvíli se jí totiž na tváři objeví úsměv princezny, která je velmi krásná, se smyslem pro
humor a v nadsázce - „šíleně smutná“. Navíc
velice ráda a s chutí nakupuje. V tomto směru
si oblíbila Obchodní centrum Chodov. „Je to
velice příjemné místo,“ usmívá se. „Spousta
zajímavých obchodů, milí lidé, ale i restaurace,
kde si můžete odpočinout nebo poobědvat
s přáteli. Víte, co?“
V jedné ze svých nejznámějších písní zpíváte
slova - Lásko má, já stůňu…
Jak moc je pro vás láska důležitá?
Nesmírně, je pro mě velice podstatná.
V jiné písni přece zase stojí – „Bez lásky láska
není…“ I tato slova jsou pravdivá. Bez lásky
nemůžete pracovat, nelze bez ní žít. Sotva
bez ní můžete být v životě šťastná.
Mění se láska s věkem?
Samozřejmě, že s postupem věku se láska
mění. Z jistého pudového, pocitového vzplanutí se její hodnota proměňuje. S postupem
doby do ní vkládáte něco navíc. Investujete
více ze sebe. Svou reálnou zkušenost, k níž
se postupem doby doberete. Jistý pragmatismus. Myslím, že pozdní láska je vyzrálejší,
v jistém slova smyslu více moudrá.
Váš vztah s manželem Martinem je přes veškeré ataky okolí zjevně velmi pevný. V jaké
životní etapě jste ho potkala?
Martina jsem potkala v jisté, řekla bych,
smutnější fázi svého předchozího manželství.
Trvalo patnáct let. Vlivem různých aspektů se
z něho ale cosi podstatného začalo ztrácet.
Den za dnem jsem více vnímala, že mi schází láska! Bylo mi smutno, cítila se osamělá.
Věřte mi, že pokud se láska ze vztahu vytrácí,
je to bolestné. Martina jsem poprvé potkala,
když jsem jela, bohužel ne se svým manželem,
ale s kamarádkou, do Řecka. On tehdy vlastnil
leteckou společnost, která lety do těchto destinací zajišťovala. Kdosi nás představil. Martin
na sobě měl uniformu pilota. Zaujal mě. Říka-

la jsem si, že je to pěkný chlap! K druhému
setkání došlo až po delší době. Krátce nato
začal náš vztah. A po roce jsme se vzali.
Proměnil se život v showbyznysu od doby,
kdy jste nazpívala svůj první hit - Červenou
řeku?
Doba je v jistém smyslu tvrdší. Peníze se
dnes vydělávají daleko komplikovaněji, proto
se každý stará více o sebe. Dříve se lidé rádi
setkávali. Po koncertě jsem často zvala kolegy k sobě domů, uvařila čínu, poslouchali jsme
společně muziku. Podobné momenty mi scházejí.

Řádky z kroniky Hájů

ditelem T. G. Masarykem. Národ doprovodil
svého Vůdce, svého Otce.
Viděl jsem dvě cesty našeho pana presidenta. Jednou když 21. prosince 1918 vracel
se jako vítěz a osvoboditel naší vlasti a českého národa, vítán se slzami radosti ve tvářích
všech, kteří byli tak šťastni, že mohli svého
presidenta T. G. Masaryka uvítati. Po druhé,
a to byla včerejší cesta, cestu poslední, kdy
odcházel nám, kdy opouštěl nás na věky. Lid
plakal. Slzeli jsme z velikého žalu.
Volby (čtvrté) do obecního zastupitelstva
konané dne 29. května 1938
Jelikož předběžná výzva starosty obce
p. Václava Plívy o zvolení jednotné kandidátní listiny pro volbu obecního zastupitelstva
stroskotala, ponechán byl volný průchod
k volbě dle zákonných ustanovení o volbách.
Podáno bylo 6 kandidátních listin. Dle
losování obdržely pořadí: 1 českosl. sociálně
demokratická strana dělnická. 2 komunistická
strana českoslov. 3 skupina poplatníků. 4 čes-

Září dne 15. roku 1937
Dnes otvírám tuto knihu obecní kroniky
abych zaznamenal do jejích listů zprávu nejsmutnější, jaká kdy od založení této obecní
kroniky mohla býti zapsána.
Včera dne 14. září 1937 zemřel nám náš
první president českosl. republiky, President
Osvoboditel T. G. Masaryk. Bezmezný smutek plní duše všech poctivých českých lidí,
smutek jako by každému z nás odešel vlastní
otec, neboť On byl otcem svého národa.
Nikdy už nebude mezi námi, ale duch
Jeho a jméno Masaryk bude nám všem věčně
zářit jako maják ukazující bezpečně cestu celému národu.
Září dne 22. roku 1937.
Opět béřu tuto knihu abych na budoucí
časy zaznamenal, že včera dne 21. září roku
1937 rozloučili jsme se s naším Vůdcem národa, s naším drahým Presidentem Osvobo-
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Osobnosti jako jste vy, Marie Rottrová, Miro
Žbirka a mnozí další dodnes bez problémů
vyprodávají koncertní sály. Čím to je, Heleno,
že vás lidé stále milují?
Různí lidé si možná myslí, že bychom už měli
vyklidit pole. Dát prostor mladším. Slyšela
jsem dokonce názor, že zpěváci naší generace už tu straší dost dlouho! Já si ale myslím,
že je v showbyznysu prostor pro všechny.
Člověk, který neusnul na vavřínech, pracuje,

stále něco nového vymýšlí, dovede fanoušky
zaujmout u nich má šanci. Publikum stárne
s vámi, ale je úžasné, že se na ně nabaluje
mladá generace. Vnímám to tak, že spektrum
mého publika je široké. Od dětí, přes mládež,
třicetileté až po „…sátníky“. A to je příjemné.
Za ocenění naší práce považuji nejen vyprodané koncerty, ale i to, že lidé investují a koupí
si ne zrovna nejlevnější nosiče. Rádi nás mají
zřejmě proto, že jim stále máme co dát.
Je to po tolika letech v branži příjemné zjištění?
Velice. Přinejmenším je vnímám jako potvrzení faktu, že stále ještě nepatříme do starého
železa.
Stále jste velmi aktivní, plná energie. Myslíte, že kořeny vaší vitality je možné najít
v dětství ve Slatiňanech?
Určitě. Od malička jsem sportovala. A k tomu
jsem ve Slatiňanech měla ideální příležitost.
Plavala jsem, bruslila, hrála tu ochotnické divadlo. Maminka mě vedla k domácím pracím,
myla jsem okna, prádlo jsme prali v řece. Babička mě učila práci na zahrádce. A tatínek mě
zase vedl ke zpěvu a hudbě.
Máte zahrádku doma ve Slatiňanech spojenou s nějakou vůní?
S vůní jasmínu. Měli jsme doma na zahrádce
krásný jasmínový keř. Dodnes, když přivřu
oči, jeho vůni cítím. Ze zahrádky jsme sklízeli
i báječné meruňky. Naše maminka z nich vařila
úžasné knedlíky. Na zahradě jsme měli i starý
jilm. Byl obrovský, korunu podobnou vzrostlé
vrbě. Vypadal jako mohutný hřib. Říkali jsme
mu – altán.
Najdete ve svém repertoáru tři písničky, které máte nejraději?
Asi tu úplně první – Červenou řeku. Dále Dvě
malá křídla tu nejsou, Lásko má, já stůňu,
Růže kvetou dál. Moc ráda mám i jednu z nejnovějších - Mít rád až k zbláznění. Je monotematická, dokonale se mě týká.
Díky za rozhovor a ať máte stále tolik elánu
a energie.
Redakce ve spolupráci s časopisem 55+

koslovenská strana lidová. 5 československá
strana národně socialistická. 6 Jednota malozemědělců.
Při volbách obdrželi hlasů: kandidátka 1
hlasů 71 mandáty 2, kandidátka 2 hlasů 103
mandáty 4, kandidátka 3 hlasů 30 mandáty 1,
kandidátka 4 hlasů 28 mandáty 1, kandidátka 5 hlasů 72 mandáty 3, kandidátka 6 hlasů
29 mandáty 1. Mandáty = 12.
Nové zastupitelstvo zvolilo ze svého
středu za starostu p. Rudolfa Bervice, poštovního úředníka z Hájů čp. 80.
Vypsal Jiří Bartoň
Starý pohled přibližně do míst dnešní ulice
U Rybářství. FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
Seriál – územní plánování (6)

Když se pořizuje územní plán
1. Návrh zadání územního plánu
Zpracování, projednání a schválení návrhu zadání územního plánu vychází z § 47 stavebního zákona. Jednotlivé kroky jsou uvedeny
níže.
• Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy o pořízení územního plánu č. 7/1 ze dne 31. 5.
2007. Harmonogram, který je v příloze usnesení, předpokládal ukončení procesu pořizování a projednání nového územního plánu
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy již koncem roku
2010. V současné době je již zřejmé, že tento
proces bude trvat déle a posunula se i lhůta
stanovená stavebním zákonem.
• Zpracování návrhu zadání pořizovatelem
(Magistrát hlavního města Prahy, odbor
územního plánu) – odstavec (1), náležitosti
obsahu návrhu zadání stanovuje příloha č. 6
vyhlášky.

nocením vlivů na udržitelný rozvoj území hl. m.
Prahy – § 47 stavebního zákona, odstavec
(1). Po zpracování konceptu následují další
činnosti:
• Vystavení konceptu územního plánu na
dobu 30 dnů a jeho veřejné projednání spojeného s výkladem - § 48 stavebního zákona,
odstavec (2).
• Zástupce veřejnosti a vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch mohou do 15 dnů
ode dne veřejného projednání uplatnit své námitky připomínky - § 48 stavebního zákona,
odstavec (2).
• Každý může do 15 dnů ode dne veřejného
projednání uplatnit své připomínky - § 48 stavebního zákona, odstavec (2).
• Dotčené orgány mohou do 15 dnů ode dne

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANA FOUČKOVÁ

• Projednání návrhu zadání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, Ministerstvem pro
místní rozvoj a veřejností. Návrh zadání je vystaven po dobu 30 dnů a v této lhůtě může
každý uplatnit své připomínky.
Dotčené orgány a Ministerstvo pro místní
rozvoj mohou uplatnit své požadavky, sousední obce mohou uplatnit své podněty – odstavec (2).
• Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel může upravit návrh zadání
(požadavky dotčených orgánů musí být zohledněny) – odstavec (4)
• Projednání a schválení návrhu zadání
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a rozhodnutí
o zpracování konceptu územního plánu – odstavec (5)
První etapa pořízení a schválení návrhu
zadání Územního plánu hl. m. Prahy byla
ukončena schválením návrhu zadání Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 29. 5. 2008
usnesením č. 17/43.
2. Koncept územního plánu
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo zpracování konceptu územního plánu,
Útvar rozvoje hl. m. Prahy zpracuje koncept
územního plánu ve variantách spolu s vyhod-

10

klic_02_10.indd 10

veřejného projednání uplatnit svá stanoviska § 48 stavebního zákona, odstavec (3)
• Sousední obce mohou do 15 dnů ode dne
veřejného projednání uplatnit své připomínky
z hlediska využití navazujícího území – § 48
stavebního zákona, odstavec (4)
• Ministerstvo pro místní rozvoj může do 30
dnů ode dne veřejného projednání uplatnit
své stanovisko s podmínkami pro zajištění koordinace využívání území – § 48 stavebního
zákona, odstavec (5)
• Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území hl. m. Prahy projedná Rada obcí (tento
orgán není doposud pro hl. m. Prahu určen)
a své vyjádření předá pořizovateli s doporučením jedné varianty – § 48 stavebního zákona, odstavec (6)
• Na základě výsledků projednání konceptu
územního plánu zpracuje pořizovatel pokyny
pro zpracování návrhu územního plánu - § 49
stavebního zákona, odstavec (1)
• Pokyny pro zpracování návrhu územního
plánu projedná Zastupitelstvo hl. m. Prahy § 49 stavebního zákona, odstavec (3).
Čtenáři mohou své dotazy obecného charakteru směřovat i na odbor územního rozvoje
na e-mail: uzemniplan@praha11.cz.
Odbor územního rozvoje

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
RUŠIL NOČNÍ KLID. Ve večerních hodinách 19. prosince bylo
na l. 156 oznámeno,
že v Petýrkově ulici
někdo hlasitou hudbou obtěžuje obyvatele a ruší noční klid.
Po příjezdu na místo
strážníci zjistili, že opravdu se z jednoho bytu ozývá velmi hlasitá
hudba. Po dlouhém zvonění na zvonek
nakonec strážníkům otevřel muž, který je
ihned verbálně napadl a odmítl prokázat
svoji totožnost. Proto jej předvedli na Policii ČR ke zjištění totožnosti a jeho přestupek vyřešili blokovou pokutou.
NAŠLI CELOSTÁTNĚ HLEDANÉHO. Při
běžné hlídkové činnosti si hlídka strážníků
ráno 30. prosince u čerpací stanice v Opatovské ulici povšimla muže, který odpovídal
popisu osoby celostátně hledané Policií ČR.
Proto muže vyzvali k prokázání totožnosti a po provedené lustraci zjistili, že jde
opravdu o osobu celostátně hledanou. Proto dotyčného předvedli na služebnu Policie
ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.
LHAL O SVÉ IDENTITĚ. Strážníci 30. prosince dopoledne řešili jednu z mnoha krádeží, které se o svátcích v obchodních centrech staly. V tomto případě však u zloděje,
který kradl v OC Chodov, odhalili, že se při
ověřování totožnosti vydává za někoho
jiného. Proto jej ihned předvedli a předali
k dalšímu šetření republikové policii.
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost
Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do
22. ledna nedostali do schránek, nebo byl
pohozen na zemi, napište nám do redakce
na e-mail: klic@praha11.cz a uveďte ulici
a číslo popisné. Volejte bezplatnou linku
800 104 300.
Doplňující informace k zápisu do ZŠ:
V časopise Klíč č. 1 byla chybně uvedena
doba provozu školní družiny v Základní škole, Praha 4, Pošepného náměstí
2022. Školní družina je v provozu od 6.30
do 17.30 hod. pro žáky 1.–5. ročníku.
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7. Prase na procházce
Další zajímavou plastiku fantaskního zvířete ve tvaru pařezu, zhotovenou z bronzu
a kamene, najdete ve vnitrobloku domů
mezi ul. Babákova, Hrdličkova, Kloboukova a Blatenská v Horních Roztylech. Jejím
autorem je výtvarník Č. Suška.
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INZERCE
Zajímáte se o koncerty vážné hudby?
Zašlete-li nám svůj e-mail či adresu, pozveme Vás na koncerty
v Praze, kde nabízíme vstupenky zcela zdarma.

Pr vní l eto šní koncert je již v ú n o r u !
Zájemci, ozvěte se The Prague Concert Co.
tel. 222 524 388 nebo admin@concert.cz – těšíme se na Vás!

ANGLIČTINA
KURZY OD 15. ÚNORA 2010 www. SKOLALINDA .cz

CESTOVNÍ AGENTURA
Zájezdy od 150 českých a německých
cestovních kanceláří do celého světa.

Tel.: 222 365 747
777 755 714

Metro C – Háje – vedle Alberta
Po–Pá 9,00–19,00

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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www.nubis.cz
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s p e c i a l i s t é
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J i ž n í
M ě s t o
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •Nubis.indd 1 Z A J I S T Í M E V Š E C O P O T Ř E B U J E 13.11.2009
T E : 9:23:50
p ro j e k t , z a m ě ř e n í v by t ě , p r á c e , m a t e r i á l , d o p r ava ,
Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou •
r ev i z n í z p r áv y, j e d n á n í n a s t av e b n í m ú ř a d u , p l á n k y
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 272 937 482, 272 928 969, 731 208 823
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

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

JEN U NÁS
ZDARMA

projekt + vyřízení stavebních
náležitostí v ceně 5 000 Kč

Praha 4, Horáčkova 19, tel.: 241 730 387, mobil: 602 244 255, www.bytovejadro.cz

REKO-INTER

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA
NA PROVEDENÉ
PRÁCE
48 MĚSÍCŮ

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,
KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“
PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH
• RYC H LE • LEVN Ě • K VA LI TN Ě •
zaměření a cenový rozpočet

ZDARMA

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ
Při realizaci koupelny a kuchyně SLEVA na kuchyň!
Obyvatelé P11 – 5% sleva na koupelnu po celý rok
telefon: 272 942 727
mobil: 606 620 945

Služby
• OBKLADAČSKÉ A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, rekonstrukce koupelen a bytových jader
na klíč. Praxe 15 let. Kontakt: R. Grešák,
Modletická 1388, Praha 11, Tel.: 725686997
nebo 603225535, www.koupelnicka.cz
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE,
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy,
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech.
Tel. 604618298, 222364018.
• VEDENÍ JEDNODUCHÉHO I PODVOJNÉHO
ÚČETNICTVÍ za příznivé ceny, daňová přiznání, docházka na úřady, práce možná i ve Vaší
ﬁrmě. M. Kozoňová tel.: 731563126
• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ,
malířské práce, stropní kazety. Levně, rychle, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.:
603 494 330, email: ivan.lafek@email.cz
• 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.
• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE
V. ŠKAPA TEL.728386419.
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• SERVIS, PRODEJ počítačů. SPRÁVA sítí,
ŠKOLENÍ MS Oﬃce, Windows. Webové
stránky. PORADENSTVÍ – datové schránky,
el. podpisy. Řešení problémů s počítači. Tel.:
602463128, www.nemexis.cz
• 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
• PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ
I LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, stěrkování TEL.606227390, EMIL-JSAIFRT@SEZNAM.CZ
• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool,Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe.Telefon: 272 761 234, 602 366 328.
• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stěhování bytů čeští pracovníci SO+NE stejné
ceny km po Praze zdarma TEL.: 732 809 137
www.stehovanibytu.cz
• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME - prodáváme: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace
pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na universitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.:
603 865 336, 274 779 716.

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE,
daňová přiznání atd. na ŽL.Tel. 732 439 827

Bydlení
• KOUPÍM MENŠÍ BYT V PRAZE 4. Mám
zájem o byt do 50m2 o dispozici 1+kk, 1+1
nebo 2+kk. Může být i družstevní. Tel.:
607 686 460.
• HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+kk až 4+1/L.
Pouze na Jižním Městě. V osobním nebo družstevním vlastnictví. Stav bytu může být původní nebo po rekonstrukci. Tel.: 721 606 214
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ a výměn bytů. Dlouhodobá specializace
na Jižní Město, Prahu 4 a 10. Právní servis
zajištěn. RK Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.:
272 927 497, 607 636 784

Ostatní
• PRONAJMU TRAFIKU, ulice Květnového
vítězství u zastávky MHD. V okolí je střední
a základní škola. Případně možnost prodeje.
Tel.: 604 517 565.
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Chodovská tvrz ve znamení retrospektivy

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Led Zeppelin
Byli nepřekonatelnou rockovou skupinou. Vytvořili projekt pro celý hudební žánr
a stali se prubířským kamenem generace a jejích dětí.
Teď, když slavíme jejich čtyřicetiny a znovusjednocení,
máme v ruce úplně první
kompletní ilustrovanou historii nejtvrdší rock‘n‘rollové
kapely všech dob Led Zeppelin.
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Únor na Chodovské tvrzi je již po deset let
neodmyslitelně spjat s dílem Oty Janečka.
Každý rok měli návštěvníci tvrze možnost
shlédnout jinou výseč z mnohotvárného Janečkova uměleckého odkazu. Desáté výročí
je pak jistou výzvou k rekapitulaci. Proto si
nenechte ujít výstavu od 3. do 28. února ve
velké galerii Chodovské tvrze.
Janeček za více jak půl století své aktivní umělecké tvorby, od počátků čtyřicátých let dvacátého století, prochází neobyčejně složitým
uměleckým vývojem plným zvratů a zdánlivě
odlišných malířských směrů. Od modiglianovských portrétů žen a kubistických zátiší, přes
obrazy Rájů a Trav, přes obrazy Českého
středohoří, obrazy velkoměst a předměstí až
k zobecněným rostlinným motivům v cyklu
Flóry. A celý únor budete moci právě Janečkovo dílo obdivovat na tvrzi.
red

Křížovka z čísla 21
Výherci knihy Strašidla z Nerudovky: Jana Nemešová, Petr Kunc, Jakub
Verner, Martin Jelínek. Kniha z nakladatelství COLUMBUS: Radek Plázka.
Kniha o Praze 11: Jana Blahetová, Milan Brejník, Zdeněk Ošusta, Alena
Váňová, Zdeněk Ludvík.
Správné znění tajenky: …ponesou vajíčka slepičky
V dnešní tajence na vás čeká lednová pranostika
Pro výherce máme knihu z nakladatelství
a knihu o Praze 11.
Své odpovědi zasílejte na adresu redakce Klíč, Ocelíkova 672,
e-mail: klic@praha11.cz nebo osobně. Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí
v redakci Klíče.
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VIP KARTA

FITNESS
NA CELÝ ROK
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více na: www.aquapalace.cz
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Důležité sdělení pro inzerenty v časopisu Klíč
Vážení čtenáři, stávající i budoucí inzerenti v časopisu Klíč,
dovolujeme si vás tímto informovat o změně v prodeji
a správě inzerce, ke které došlo s platností od 16. 12. 2009.
Prodej a správu inzerce nově zajišťuje:
Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o.
Opletalova 59, 110 00 Praha 1, www.motm.cz
IČ: 63 666 987, DIČ: CZ63 666 987
Kontaktní údaje – prodej inzerce:
Tel.: +420 725 843 421, Fax: +420 224 228 935
E-mail: info@inzerceklic.cz
Další informace o časopisu, jakož i aktuální ceník
a harmonogram realizace příštích 6 čísel naleznete na
www.praha11.cz v sekci věnované časopisu Klíč.
Pevně věříme, že přínosy plynoucí z inzerce v časopisu Klíč
oceníte i v roce 2010 a těšíme se na spolupráci s vámi.

CENÍK INZERCE
1/1

1/4

180 x 254 mm

88 x 122 mm

29.000,- Kč
bez DPH

10.000,- Kč
bez DPH

1/2

1/8

180 x 122 mm

88 x 60 mm

16.000,- Kč
bez DPH

6.500,- Kč
bez DPH

1/4

1/16

Za celý tým Men on the Moon,
Jiří Landa
ředitel společnosti
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180 x 60 mm

88 x 30 mm

10.000,- Kč
bez DPH

2.600,- Kč
bez DPH

ŘÁDKOVÁ INZERCE
MAXIMÁLNĚ
190 ZNAKŮ
včetně mezer:
350,– Kč bez DPH
PŘÍPLATKY
2. strana obálky
20 %
4. strana obálky
25 %
STORNO POPLATKY
Po dni uzávěrky:
100 %
1–3 pracovní dny
před uzávěrkou:
50 %
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RELAX
Tajnosti za humny (18)

BOHUMÍR KOUBEK V ROCE 1957.
FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11.

Pamětníci odjinud
Sochař a řezbář Bohumír Koubek žije na jiném konci Prahy, ale rád vzpomíná na návštěvu naší městské části před několika
roky. Šel tehdy po stopách jednoho ze
svých snad nejlepších děl, busty proslulého umělce Maxe Švabinského. Tvořil ji jako
mladý adept v roce 1957. Dostat takovou
příležitost už něco znamenalo. Navíc musel
mladý muž pracovat pod přísným pohledem
Mistra, který sám tolik uměl, měl svoje jasné
představy o tvorbě a také po léta vyučoval.
Bohumil Koubek je dodnes hrdý na výsledek,
který tehdy odvedl a který, odlitý do bronzu,
můžeme i dnes spatřit v chodbě objektu ZŠ
Chodov, Květnového vítězství 57.
Bohumír Koubek za těch šedesát let
vytvořil z bronzu nejenom hlavy několika
předních umělců a osobností, ale také čet-

ných loutkových hrdinů. Jeho dílem je totiž
pamětní deska na „Říši loutek“ v sousedství
Městské knihovny v Praze. Z jiných materiálů navrhl a vypracoval hlav loutek určitě
stovky. Na bustu Maxe Švabinského ale
nemohl zapomenout, trápilo ho jen, že neví,
kde se nachází. Právě proto před několika
lety přijel do Chodova, kam byla bronzová
skulptura kdysi darována paní Zuzanou Švabinskou. Tak jsme se seznámili a Bohumil
Koubek se šťastně shledal se svým dílem.
Opatruje ještě další drobná tajemství, vzpomínky, fotograﬁe a jiné upomínky na dobu,
kdy busta vznikala. Bylo příjemné si s ním
o tom v letošním listopadu povídat nad Prahou, v kavárně památníku na Vítkově. Posílá
všem pozdrav.
Jiří Bartoň

BOHUMÍR KOUBEK DNES. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Na Chodově je konečně rodinné centrum!
Rodinné centrum Babočka, sídlící
v KC Zahrada (Malenická 1784,
Praha 11), slouží k aktivnímu využití času malých dětí a jejich rodičů. Nabízí široké spektrum kurzů
a aktivit pro rodiče s dětmi (např.
cvičení od 9 měs., tanečky, hrátky
s batolátky), kroužky a kurzy pro
děti do 6 let (pohybové, výtvarné,
hudební, jazykové aj.), školičku
pro 2–4leté s pestrou náplní, cvičení pro maminky na mateřské
s hlídáním a rehabilitační cvičení
pro budoucí maminky. Pořádá

FOTO: ARCHIV CENTRA BABOČKA

jednorázové akce – výtvarné dílny, semináře pro dospělé, společné pobyty s programem pro děti,
speciální akce pro tatínky s dětmi.
K dispozici je herna, kterou je
možné si rezervovat např. k oslavě narozenin. Více k nabídce aktivit na http://www.rcbabocka.cz
Pokud vás nabídka Babočky
osloví, neváhejte a ozvěte se na
tel.: 777 945 049, některé kurzy
ještě nejsou zcela zaplněny, váš
pozdější nástup v kurzu bude zohledněn.
red

Jižní Město letos ožije festivaly
Kulturní centrum Zahrada připravuje v roce
2010 třetí ročníky festivalů, které unikátně
pracují s veřejným prostorem, a to nejen Jižního Města. Nejrozsáhlejší akcí bude další ročník
festivalu umění ve veřejném prostoru Street
For Art 2010. Během třetího květnového
týdne budou pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky Jižního Města, výtvarné
instalace nebo společné jídlo. „Chystáme i velký a výrazný dočasně umístěný objekt, který
bude středobodem festivalu. Tuto funkci loni
splnila úžasná průhledná nafukovací plastová
bublina pro 150 lidí s názvem Kitchen Monument od berlínských výtvarníků Raumlabor.
Letos ještě větší objekt připravujeme s výtvarnou skupinou Ládví a českými architekty,“
odhaluje záměry nového ročníku festivalu jeho
programový ředitel David Kašpar.
Další festival Země–město se v dubnu
zaměří na téma recyklace – ať už v ekologickém významu, nebo jako inspiraci pro umělce
a designéry. Hudební festival Hudba mezi blo-

14

klic_02_10.indd 14

ky v roce 2010 mění formát a termín. Během
bloky již tisíce
září by měly být zajímavé hudební osobnosti
návštěvníků.
lákadlem a záminkou, jak objevovat neznámá
Webové stránmísta Jižního Města na velmi komorních až
ky
festivalů:
kapesních koncertech.
www.streetforart.cz, www.zeme-mesto.cz,
Organizátoři z KC Zahrady připravují také
www.jizak.info, www.zahradaops.cz, www.
akce pro odbornou veřejnost. Druhé edice se
kczahrada.cz.
dočká například konference Urban Buran, kteJiří Sulženko
rá v květnu 2009
I letos by měla být stará pošta v Centrálním parku během
propojila organizáfestivalu Street For Art středem pozornosti.
tory
komunitních
FOTO: ARCHIV
projektů z různých
měst v České republice.
Umění ve veřejném
prostoru
přilákalo na Jižní
Město během dvou
předchozích ročníků
festivalů Street For
Art, Země–město
nebo Hudba mezi
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INZERCE

PARKUJTE S NÁMI
www.jmparkovaci.cz

Společnost Jihoměstská parkovací a.s. působí
na Jižním Městě od roku 2007. Spolupracuje
s městskou částí Praha 11 na řešení problematiky
dopravy v klidu a provozuje parkovací objekty
v ulicích Vojtíškova a Opatovská. V roce 2009 jsme
s cílem poskytnout občanům Prahy 11 komfortní
a bezpečné parkování nechali zpracovat aktualizaci
studie řešení dopravy v klidu, realizovali jsme
změnu dopravního režimu v garážích Opatovská
874, průběžně jsme vyhodnocovali pilotní projekty
obytných zón v Horních Kunraticích a v Horních
Roztylech a připravujeme dopravní opatření
pro další lokality na Jižním Městě.

Ondřej Myška, ředitel společnosti
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INZERCE

Vážení zákazníci a milovníci
kvalitního a chutného vína,
tímto bychom Vás chtěli pozvat do naší nově otevřené
restaurace Pavlovín Restaurant v prostoru krásného parku
u Chodovské tvrze, Donovalská ulice, ve kterém se nachází
dětská hřiště, venkovní posilovna, minigolf a dráha pro in-line
brusle, kterou lze využít i k příjemné procházce...

Rádi pro vás připravíme:
Rauty
Firemní večírky
Soukromé párty
Dětské oslavy
Svatby a jiné společenské akce

Na objednávku 48 hodin předem:
Sladkovodní a mořské ryby, dary moře
Uzená a pečená vepřová kolena
Nadívané kachny a kuřata
Šunka od kosti
Zvěřina

PAVLOVÍN RESTAURANT
otvírací doba:
Po-Ne 11:00-21:00
kontaktní osoba:
p. Machutka, tel.: 728 918 643
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Rádi splníme
všechna
Vaše přání.
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