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Soutěž – 
Regenerace 
Jižního Města 
vstupuje do 
dalšího ročníku

09 14
Městská 
část předala 
požadavky 
ke změně 
územního plánu

Divadlo 
Broadway zažilo 
premiéru stu-
dentského rock-
ového oratoria

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Tříkrálový průvod prošel 
Jižním Městem

Čtěte na str. 8.
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy
• bržděné přívěsy 1t
• bržděné přívěsy 2t
• přepravníky aut
• přívěsy na motorku
• přívěsy na lodě
• obytné přívěsy
• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar
• převody a přihlašování vozidel
• zajištění STK vozidel a emisních zkoušek
•  prověření původu vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia
• odhady motorových vozidel

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

OTEVÍRACÍ DOBA
 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.
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TÉMA

Podstatou soutěže je výběr, ohod-

nocení a ocenění kvalitně odvedené 

práce při regeneraci bytových pa-

nelových domů na území Prahy 11. 

Do soutěže lze přihlásit zregenero-

vaný bytový panelový dům na Již-

ním Městě, přičemž minimální pod-

mínkou je rekonstrukce fasád, která 

musí být dokončená (zkolaudovaná) 

nejpozději v termínu ukončení přijí-

mání přihlášek. Při hodnocení bude 

posuzováno architektonické vyzně-

ní díla a jeho celkové prostorové 

a funkční řešení, kvalita stavebního 

a řemeslného provedení, vhodnost 

použití stavebních materiálů a vý-

robků, společenský přínos a v nepo-

slední řadě přínos v oblasti ekologie 

a životního prostředí.

 Přihlášky do soutěže mohou po-

dávat vlastníci bytových domů (např. bytová 

družstva) nebo společenství vlastníků jed-

notek v domech. Ze soutěže jsou vyloučeny 

domy ve vlastnictví městské části a také sub-

jekty, které byly v předchozích ročnících soutě-

že, počínaje ročníkem 2009, oceněny fi nanční 

částkou minimálně ve výši 50 tis. Kč. Přihlá-

šení je možné zasláním vyplněné přihlášky 

včetně požadovaných příloh v době od 1. do 

31. března. Podrobné informace a celé znění 

pravidel soutěže, včetně formuláře pro přihlá-

šení naleznete na internetových stránkách 

městské části www.praha11.cz, ve všech in-

formačních kancelářích a na odboru územního 

rozvoje ÚMČ Praha 11 v Ocelíkově ulici.

 Na internetových stránkách Prahy 11 

v sekci Rozvoj a regenerace – Regenerace 

Jižního Města je také možné prohlédnout si, 

jak vypadaly předchozí ročníky soutěže, které 

subjekty se zúčastnily a které objekty zvítě-

zily. Všechny oceněné účastníky ze soutěže 

z let 2008 a 2009 si můžete připomenout 

v nástěnném kalendáři, který je na této inter-

netové stránce ke stažení. 

 Soutěž je vyhlášena usnesením Zastupi-

telstva MČ Praha 11 a vlastní hodnocení a vý-

běr přihlášených objektů provádí komise, kte-

rou pro každý ročník jmenuje Rada MČ Praha 

11. Členové komise budou hodnotit podle 

zaslané textové a fotografi cké dokumentace, 

katalogu a vlastní prohlídky objektů. Podle 

doporučení hodnotící komise odsouhlasí rada 

pořadí soutěžících, konečné umístění schvalu-

je zastupitelstvo. 

 Vlastníci oceněných zrege-

nerovaných bytových panelo-

vých domů budou odměněni 

fi nanční částkou v celkové výši 

1 mil. Kč formou darova-

cí smlouvy takto: 1. místo 

350 tis Kč, 2. místo 200 tis. Kč, 

3. místo 100 tis. Kč a 7 cen 

v hodnotě 50 tis. Kč.

red

V ROCE 2008 VYHLÁSILA NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST NULTÝ ROČNÍK KLÁNÍ O NEJLÉPE ZRE-

GENEROVANÝ PANELOVÝ DŮM NA JIŽNÍM MĚSTĚ. PROJEKT ZAZNAMENAL VELKÝ OHLAS, 

A TAK SE DOČKAL SVÉHO POKRAČOVÁNÍ. V ROCE 2010 SE BUDE KONAT DRUHÝ ROČNÍK 

SOUTĚŽE, PŘIČEMŽ PŘIHLÁŠKY JE MOŽNÁ PODÁVAT OD 1. DO 31. BŘEZNA.

Čemu se však nikdo nevyhne, je čas. 

Panelové domy po určité době potřebují re-

generaci, stejně tak městská část jako celek. 

To však není jednorázová záležitost, ale stále 

trvající proces. Regenerace panelového domu 

je komplexní soubor opatření, kam patří např. 

úpravy vnitřních prostor domu, úpravy zeleně 

v okolí domu, modernizace vstupních portá-

lů nebo také vytvoření nebytových prostor 

k pronájmu.

 Abychom se posunuli dále a nestali se jen 

„údržbáři“ našich domovů, je nutné se nebát 

ani méně obvyklých řešení. Dnešní stavební 

technologie umožňují i takové věci, jakými 

je např. rozšíření balkonů. Stejně tak není 

od věci se zamyslet nad přírodními alterna-

tivami, jakými mohou být popínavé rostliny 

na fasádách domů nebo zelené střechy. Ani 

jedno z těchto řešení není dnes neznámé 

a vliv těchto opatření na mikroklima sídliště je 

obrovský. 

 Městská část v posledních letech investo-

vala do oprav budov a revitalizace území ne-

malé prostředky a úsilí. Byl bych však rád, kdy-

by městská část šla příkladem i v oblasti těch 

méně častých a obvyklých řešení a posunula 

tak regeneraci Jižního Města zase o krok dál. 

V dnešní době máme jedinečnou možnost 

čerpání fi nancí nejen z evropských fondů, 

programu PANEL, ale i z programu Zelená 

úsporám, který byl v nedávné době otevřen 

i pro panelové domy. Využijme ji, neboť se 

v budoucnu s největší pravděpodobností opa-

kovat nebude. 

Jakub Ježek, zastupitel za SZ, 
předseda komise pro podporu regenerace

Letos se uskuteční druhý ročník 
Soutěže – Regenerace JM

Slovo 

zastupitele

REGENERACE JE DLOUHODOBÝ PROCES

Jižní Město, ať se nám to líbí nebo ne, je jed-

ním z největších panelových sídlišť v Evropě. 

Přesto se nám však podařilo vyhnout se těm 

nejzávažnějším problémům typickým pro vel-

ká sídliště, jako je vybydlování sídliště, ghet-

tizace, s tím spojený nárůst kriminality apod. 

Do jisté míry jsme výjimkou mezi podobnými 

sídlištními celky postkomunistické Evropy. 

Jižnímu Městu již dávno nedominuje šeď typická 

pro doby minulé.  FOTO: DANIEL POTOCKÝ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ SOUSEDÉ,

pravě vyšla nova publikace, která je k dispozi-

ci ve všech našich informačních kanceláří, KC 

Zahrada a Chodovské tvrze. Takzvaným ulič-

níkem bychom vám rádi napomohli ve vaší 

lepší praktické orientaci na území městské 

části Praha 11, přiblížili vám názvosloví ulic 

a jeho historii.

 V publikaci můžete mimo jiné najít struč-

ný nástin vývoje uličního názvosloví v celé 

Praze a to od jeho počátků v 11. a 12. sto-

letí až do 2. poloviny 20. století. Za zmínku 

jistě stojí také samostatná kapitola popisu-

jící mohutné rozšiřování Prahy ve 20. století 

a částí, které dnes tvoří městskou část Pra-

ha 11. Pro mě osobně jsou nejzajímavější-

mi kapitolami ty, které vykreslují historický 

vývoj území dnešní jedenácté městské části 

a jejího uličního názvosloví v období před při-

pojením jednotlivých obcí k Praze a přehle-

dy názvoslovných změn v 60. a 70. letech 

(které si vyžádalo připojení k Praze) anebo 

v období po roce 1989. Hlavní částí knihy 

je pak abecední přehled názvů veřejných 

prostranství obsahující současné i historické 

názvy a jejich původ. Uličník městské části 

Praha 11 je prvním materiálem svého druhu. 

Praha 11 vždy fi gurovala jen jako součást 

celopražských publikací, kde samozřejmě 

není tolik prostoru pro podrobné informace. 

Znalost prostředí, historie názvosloví a pů-

vod pojmenování ulic, ve kterých žijeme, jis-

tě zajímá každého z nás. Víte, proč se vaše 

ulice jmenuje Ledvinova, Láskova nebo Šva-

binského? Zajímalo by vás, proč a kdy vznikl 

název ulice Nad úpadem? Nejen o tom se 

dočtete v našem uličníku „pomůcce do kap-

sy“ pro obyvatele i návštěvníky naší měst-

ské části. Na závěr bych ještě rád poděkoval 

manželům Bartoňovým 

(autorům našeho uličníku).

Váš Dalibor Mlejnský, 
starosta

Slovo 

starosty
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KALEDIOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

KVALIFIKACE NA MS. V hale na Roztylech 

se na začátku ledna uskutečnil kvalifi kační turnaj juniorských týmů 

na letošní MS ve Švýcarsku. Naši reprezentanti obsadili na turnaji 

třetí místo, náše reprezentantky se svými výkony kvalifi koval již dříve. 

JUBILEUM. V prosinci 2009 

manželé Věra a Oldřich Kratochvílovi oslavili 

zlatou svatbu. Redakce se připojuje ke gratulacím.

DIAMANTOVÁ SVATBA. Nedávno oslavili 

manželé Milada a Zdeněk Drabešovi krásné jubileum svého 

společného života. Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí do budoucna. 

ÚKLID SNĚHU. V první 

polovině ledna napadlo nebývalé množství 

sněhu. To si vyžádalo intenzivní nasazení mechanizace, 

lidí a zdrojů magistrátu i městské části na úklid chodníků a silnic. 

Náš objektiv zachytil úklidové práce ve Vidimově ulici.

DALEKO ZA PRAHOU? 

Pokud se vám to snad zdá, informace ze značky 

cyklostezky vás vyvede z omylu. Jedná se o část trasy 

na západním valu kolem dálnice v Jižním Městě II. Láká právem 

i v zimě k příjemné procházce a zajímavým výhledům.  

SETKÁNÍ V CHODOVSKÉ ŠKOLE. V polovině ledna se v jídelně ZŠ 

Chodov uskutečnilo setkání občanů s vedením radnice. 

Diskutovalo se především nad tématem budoucí 

podoby Litochlebského náměstí, ale účastníci

se dotkli i jiných problémů.
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INFORMACE ÚMČ

Výpověď z nájmu bytu je vážným zásahem 

do života občana a jeho rodiny. Od 3. března 

2006 již ve většině případů nepodléhá přivo-

lení soudu a záleží jen na pronajímateli, zda 

k ní přistoupí či nikoliv. Většinou se přistupuje 

k výpovědi z nájmu bytu z důvodů hrubého 

porušování dobrých mravů v domě, hrubého 

porušování povinností vyplývajících z nájmu 

bytu, zejm. nezaplacení nájemného a úhrady 

za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši 

odpovídající trojnásobku měsíčního nájemné-

ho a úhrady za služby, popř. nedoplnění peněž-

ních prostředků vedených na účtu jako kauce. 

Hrubým porušením povinností je také to, když 

nájemce pronajímá byt nebo jeho část bez 

souhlasu pronajímatele, má-li nájemce dva 

nebo více bytů, nebo neužívá-li nájemce byt 

bez vážných důvodů vůbec nebo jen občas. 

 Dnes je nejčastější výpověď z nájmu bytu 

pro neplacení nájemného a úhrady za služby. 

Je třeba si uvědomit, že jakmile je výpověď 

z nájmu bytu udělena, tak platí a po uplynutí 

tříměsíční výpovědní lhůty nájem bytu zaniká. 

Nájemce je povinen byt vyklidit a vrátit prona-

jímateli. Neučiní-li tak, lze jej vyklidit exekuč-

ně. Pokud nájemce po udělení výpovědi dluh 

doplatí, nemusí to nic znamenat, neboť pro-

najímatel není povinen nájemci nájem bytu 

obnovit. 

 Jak vidno, přijít o byt svou nezodpověd-

ností a neplněním povinností a závazků je 

snadné, nelze se na nic vymlouvat a měst-

ská část má nástroje, jak se s neplatiči vy-

rovnat. Celková pasportizace bytů svěřených 

městské části se uskutečnila v letech 2007 

a 2008 a byla při ní zjištěna řada nesrov-

nalostí. Kontroly jsou vykonávány i nadále, 

proto například bytová komise v uplynulém 

období navrhla radě městské části celkem 

30 výpovědí z nájmu bytu z důvodu neplacení 

nájmu nebo porušování povinností, závazků 

a pravidel pro pronájem bytu. 

 V dnešní době se může stát komukoliv, že 

se dostane do situace, kdy není schopen pla-

tit nájem. To samo o sobě nemusí být tragé-

dií, pokud se bude snažit situaci řešit a bude 

s úřadem městské části komunikovat. Vyhý-

bání se komunikaci, nepřebírání úřední kore-

spondence řešením není a může v konečném 

výsledku vést k exekuci a vyklizení bytu úřed-

ní cestou. Naopak řešením může být uzavření 

splátkového kalendáře s pronajímatelem nebo 

například předložení dohody o výměně bytu 

za menší s nižším nájemným atd.

red

Městská část Praha 11 rozhodla o provedení 

opravy malých pomníčků před památníkem 

padlých na Chodovském hřbitově. Práce za-

počaly již počátkem ledna tohoto roku a bu-

dou pokračovat až do konce února. Půjde 

především o vyčištění, vybroušení a obnove-

ní písma na pomníčcích, neboť čas a počasí 

na nich již zanechaly svou stopu. 

 Městská část se omlouvá všem návštěv-

níkům hřbitova za dočasná omezení, která 

tyto práce způsobí. Při návštěvě hřbitova 

dbejte na svou bezpečnost a nevstupujte 

do prostoru, kde jsou prováděny kamenické 

práce. Děkujeme za pochopení. red

Ti, kdo nerespektují pravidla, 
mohou přijít o byt 

Oprava pomníčků na 
Chodovském hřbitově

Pracovníci úřadu se při řešení případů 

neplatičů nájemného občas setkávají 

s neutěšeným stavem bytů.  
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 

na objemný odpad (VOK) budou v únoru 2010 

přistaveny na Jižním Městě v níže uvedených 

termínech. OŽP upozorňuje, že VOK jsou ur-

čeny pouze pro objemný odpad z domácností 

(nábytek, sportovní náčiní, koberce a podlaho-

vé PVC, umyvadla a záchodové mísy apod.), 

který nelze ukládat do běžných kontejnerů, 

nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské 

činnosti. Do VOK neodkládejte stavební suť, 

nebezpečné složky komunálního odpadu (ba-

terie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky 

apod.), vyřazená elektrická zařízení (chladnič-

ky, pračky, televize, monitory, počítače apod.) 

nebo biologicky rozložitelný odpad ze zahrad.

 Pokud je už VOK plný, neodkládejte 

do něho další odpad. Odpad neodkládejte ani 

mimo VOK. VOK budou přistaveny ve stano-

vený den nejpozději do 14.00 hod., odvezeny 

budou následující den s tím, že v případě pře-

plněnosti VOK bude odvoz uskutečněn dříve.

 Bližší informace získáte na odboru 
životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidi-
mova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 
267 902 320 nebo 267 902 514.

Jižní Město I 
A. Malé–E. Hyblerové 17. 2.

Bachova–Mikulova 2. 2.

Blažimská–Klapálkova 16. 2.

Brandlova (za Startem) 9. 2., 23. 2.

Brodského 1671 9. 2.

Doubravická–Jažlovická 3. 2.

Hlavatého–Mejstříkova 10. 2.

Hněvkovského 1374 2. 2.

Chomutovická 3. 2.

Janouchova 671 (u MŠ) 24. 2.

Klapálkova–Čenětická 2. 2.

Konstantinova–Metodějova 10. 2.

Kosmická–Anny Drabíkové 24. 2.

Kryštofova–Kazimírova 24. 2.

Křejpského 1514 3. 2., 17. 2.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 16. 2.

Majerského–Samohelova 23. 2.

Matúškova (u Blankytu) 16. 2.

Metodějova (parkoviště) 24. 2.

Michnova–Podjavorinské 9. 2.

Mnichovická–Tatarkova 3. 2., 17. 2.

Modletická–Ke Škole 10. 2.

Mokrá–Zimákova 2. 2.

Plickova 880 10. 2.

Radimovická 1424 (parkoviště) 24. 2.

Rujanská–Donovalská (u TS) 9. 2.

Schulhoff ova 794 23. 2.

Stachova–V Hájích 2. 2.

Štichova 640 (parkoviště) 17. 2.

Tererova (u ZŠ) 17. 2.

Valentova (parkoviště proti č. p. 1737) 9. 2.

Ženíškova–Květnového vítězství 16. 2.

Jižní Město II + starý Chodov 
Dědinova–Filipova 8. 2.

Gregorova–Hrudičkova 8. 2.

Hráského–Šustova 1. 2.

Hrdličkova–Blatenská 8. 2., 22. 2.

K Dubu 1. 2.

Krejnická za OC Chrpa 22. 2.

Láskova–Malenická 1. 2.

Lažanského 1. 2.

Nechvílova 1826–29 15. 2.

Petýrkova 1953 22. 2.

Pod Vodojemem 1. 2.

Vojtíškova za prodejnou potravin 15. 2.

Velkoobjemové kontejnery – únor 2010

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje 

Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká 

pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 4. února nedo-

stali do schránek, nebo byl pohozen na zemi, 

napište nám prosím do redakce na e-mail: 

klic@praha11.cz a uveďte ulici a číslo po-

pisné. Můžete volat i na bezplatnou linku 

800 104 300.

FOTO: DANIEL POTOCKÝ



www.praha11.cz6

AKTUALITY

Přijměte pozvání městské 
části na ples

Termíny a svozová místa pro sběr nebezpečných odpadů

Petiční výbor 
se sešel se starostou

Od druhé poloviny 

února bude, stejně 

jako v letech minu-

lých, zahájen mobilní 

sběr nebezpečných 

složek komunálních 

odpadů na území 

hl. m. Prahy. Mobilní 

sběr budou v roce 

2010 zajišťovat 

Pražské služby, a. s., 

na základě smlouvy s hl. m. Prahou, a to až 

do konce listopadu 2010. Celkem je zajištěno 

279 tras po celém území Prahy. Občané – fy-

zické osoby s trvalým pobytem na území hl. 

m. Prahy – mohou obsluze svozových vozidel 

odevzdat zdarma tyto odpady:

• baterie, akumulátory 

• nádobky od sprejů 

• mazací oleje a tuky (ne potravinářské) 

• ředidla a barvy 

• léky a teploměry

• kyseliny a hydroxidy 

• lepidla a pryskyřice 

•  detergenty (odmašťovací přípravky) 

• fotochemikálie 

•  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlo-

davců, plevelu, odstraňování plísní) 

• zářivky a výbojky.

Místa a termíny zastávek svozu:
Trasa A 

datum svozu: 25. 2., 15. 4., 3. 6., 15. 7., 2. 9., 14. 10.
1. Kloboukova–Hrdličkova 15.00–15.20

2. Krejnická (před OD Chrpa) 15.30–15.50

3. Vojtíškova (před OD Slunečnice) 16.00–16.20

4. Klapálkova–Čenětická 16.40–17.00

5. Lažanského–Švabinského 17.20–17.40

6. Medkova–K Dubu 17.50–18.10

7. Donovalská (u lékárny) 18.30–18.50

Trasa  B   
datum svozu: 14. 4., 13. 5., 14. 7., 12. 8., 13. 10., 11. 11.
1. Brandlova–Hněvkovského (za Albertem) 15.00–15.20

2. Výstavní–U Přehrady 15.30–15.50

3. Štichova (u č. p. 640 - dolní parkoviště) 16.00–16.20

4. Opatovská, Tatarkova, Bajkonurská 16.30–16.50

5. V Jezírkách (u č. p. 1549) 17.00–17.20

6. Zdiměřická–Radimovická 17.30–17.50

7. Bachova–Mikulova 18.00–18.20

8. Matúškova–Dubnova 18.40–19.00

Trasa  C   
datum svozu: 22. 3., 21. 6., 20. 9.
1. Chodovecké náměstí 15.00–15.20

2. Blažimská–Divišovská 15.30–15.50

3. Donovalská–Ke Stáčírně 16.00–16.20

4. K Jezeru–Výstavní (u parkoviště) 16.30–16.50

5. A. Malé (parkoviště u hotelu Kupa) 17.00–17.20

6. Bachova (parkoviště) 17.30–17.50

7. Bohúňova (parkoviště u č. p. 1550) 18.00–18.20

8. Křejpského (před č. p. 1523) 18.40–19.00

Bezmála 1 400 podpisů bylo připojeno k pe-

tici, kterou zaslal petiční výbor starostovi 

D. Mlejnskému koncem minulého roku. Sig-

natáři petice v ní vyjadřují nespokojenost 

se stavem dopravní obslužnosti prostředky 

MHD v oblasti Hviezdoslavovy ulice a okol-

ních lokalit. Občané si v petici stěžují přede-

vším na zrušení linky 197 a nedostatečnost 

a nespolehlivost linky 165. Setkání starosty 

Mlejnského, místostarosty Česala a zástup-

ců ÚMČ Praha 11 se členy petičního výbo-

ru se uskutečnilo 6. ledna. Starosta přivítal 

sepsání petice, neboť je dalším z argumentů 

pro složitá jednání s Regionálním organizá-

torem pražské integrované dopravy (ROPID). 

Změny, které byly zavedeny na podzim minu-

lého roku, budou ROPIDem vyhodnocovány 

na konci ledna a nespokojenost občanů vy-

jádřena peticí může napomoci při korekcích 

systému MHD na Jižním Městě. Starosta 

Mlejnský vyjádřil na jednání s členy petičního 

výboru plnou podporu požadavkům v petici 

obsažených a navrhl jim společnou schůzku 

s šéfem ROPIDu, popřípadě setkání občanů 

se starostou za účasti šéfa ROPIDu. Staros-

ta také připomněl, že na podzim se již radnici 

podařilo ROPID přimět, aby změnil nevyhovu-

jící situaci u linky 154 a vyjádřil naději, že by 

se situace mohla opakovat i v případě provo-

zu MHD v Hviezdoslavově ulici. red

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

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 4. Vstupenky jsou v prodeji 

v Informačním centru městské části Praha 11 

v budově Finančního úřadu Praha-Jižní Měs-

to, Opatovská 864/18, v informační kanceláři 

v budově úřadu v Ocelíkově ulici 

672/1 a v informační kanceláři 

v budově polikliniky Šustova. 

Ke vstupence dostanete rovněž 

místenku do jednotlivých sálů. 

Ceny vstupenek (bez konzuma-

ce) činí: 290 Kč, 150 Kč krojovaní účastníci ple-

su, 100 Kč členové Folklorního sdruženi ČR, 

studenti a senioři (ti, kteří pobírají starobní 

důchod). Konzumaci jídla a nápojů bude mož-

né hradit prostřednictvím talonů v různých 

cenových hodnotách, které si návštěvníci za-

koupí přímo v místě konání plesu.

 Na Národním krojovém plese bude k vi-

dění více než tisícovka krojů, o program se 

postará velké množství účinkujících z celé re-

publiky a samozřejmě bude možné zatančit 

si při lidové a populární hudbě. Ples se koná 

pod záštitou předsedy vlády Jana Fischera, 

primátora Pavla Béma a dalších osobností. 

 TOP Hotel Praha připravil v obou kongre-

sových sálech na 1 700 míst pro návštěvníky 

plesu z celé České republiky i zahraničí. Bě-

hem programu vystoupí například Vojenský 

umělecký soubor Ondráš, Brněnský rozhlaso-

vý orchestr lidových nástrojů se sólisty, k tan-

ci budou hrát muziky všech zúčastněných sou-

borů, BAND Felixe Slováčka a další orchestry. 

Nejvíc folklorních souborů při-

jede z Plzeňska a Karlovarska: 

Jiskra a Mladina z Plzně, Rokyt-

ka z Rokycan, Šumava z Klatov, 

Úsměv Horní Bříza, Dyleň z Kar-

lových Varů, Marjánek Mariánské 

Lázně, Stázka z Teplé u Toužimě, Krušnohor 

a Skejušan z Chomutova. Z pražských folklor-

ních souborů vám zatančí, zazpívají a zahrají 

Gaudeamus VŠE Praha, Rosénka, Šarvanci, 

Slovácký krúžek v Praze, Vycpálkovci, dále 

Čtyřlístek z Nového Strašecí, ze Vsetína přije-

de cimbálová muzika SVPT Vsacan a z Velké 

Bystřice Národopisný soubor Haná.

 Plesový program zpestří exhibiční vy-

stoupení mistrů světa ve stepu a skupino-

vém break dance, ukázky standardních a la-

tinsko-amerických tanců a řada plesových 

překvapení.

red
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Letošní rok byl již devátým v pořadí, kdy do 

naší městské části přijel zvonař Petr Rudolf 

Manoušek představit První pražskou mobil-

ní zvonkohru. Tradiční setkání proběhlo ve 

čtvrtek 17. prosince, kdy v 18.00 hodin pří-

tomné přivítali zástupci starosty paní Julie 

Mikolášová a Ing. Jiří Hrubý.  Carilloner Radek 

Rejšek poté zahrál skladby v duchu vánočním 

i moderním a věříme, že tak zpříjemnil všem 

zúčastněným předvánoční čas. Nechybělo ani 

malé občerstvení, a tak mohli všichni ochut-

nat svařené víno nebo čaj a vánoční cukroví. 

Dětem, ale i dospělým se určitě líbil závěreč-

ný ohňostroj.  Pavla Pitrmanová

Starosta Václav Drahorád se 9. prosince setkal se seniory, kteří ve IV. čtvrtletí 2009 oslavili 

významná životní jubilea. Pozvání přijali: Maria Ziková, Josef Stejskal, Věra Stejskalová, Jiří 

Vojtěch, Jitka Hervířová, Miroslav Hönig, Jan Budka, Božena Kellerová, Hana Martínková, Mi-

roslav Kožíšek a Jiří Petržílek. Přejeme všem touto cestou do dalších let mnoho zdraví a spo-

kojenosti. Pavla Pitrmanová

V novém roce 2010 nás 

čekají parlamentní a ko-

munální  volby.  Volby 

do místních zastupitel-

stev jsou téměř za dveřmi 

a doporučuji vám zhodno-

tit práci zastupitelů naší 

městské části, abyste se 

v nadcházejících volbách 

dobře rozhodli, komu dáte 

důvěru. Dovolte mi, abych 

zrekapituloval část dosavadní práce Úřadu 

městské části Praha-Újezd. 

 V jarních měsících loňského roku se s jis-

tým zdržením úspěšně dostavěla splašková 

kanalizace v ulicích Nad Náhonem, K Mostu 

a zčásti K Motelu, na kterou obyvatelé této 

části Újezdu čekali poměrně dlouhá léta. 

V současné době se projednává vypořádání 

majetkoprávních vztahů pozemků pod těmi-

to ulicemi, aby se mohlo přistoupit k nutné 

kompletní rekonstrukci vozovky.  

Za nemalé fi nanční prostředky prošla veli-

kou proměnou ulice 

K Habru a z části uli-

ce Josefa Bíbrdlíka. 

Komunikace K Hab-

ru byla provedena 

v zámkové dlažbě 

a současně zde byly 

umístěny nové slou-

py veřejného osvětle-

ní. V ulici J. Bíbrdlíka 

se před jejím rozšíře-

ním a položením no-

vého asfaltu nejprve 

vybudovala dešťová 

kanalizace napojená 

na stávající vodoteč 

u můstku směrem na Křeslice. Prozatím je 

ukončena rekonstrukce na křižovatce J. Bí-

brdlíka–K Habru. V letošním roce plánujeme 

kompletní rekonstrukci zbývající části ulice 

J.Bíbrdlíka včetně křižovatky Formanská–J.Bí-

brdlíka a dále také ulice Formanská na konec 

Újezdu směrem na Kateřinky.

 Za velice důležité považuji dostavbu spor-

tovního areálu SK Újezd Praha 4 v ulici Nad 

Statkem, ve které byl v průběhu listopadu 

a prosince vybudován také vodovodní řad. 

Areál se dočkal veliké obměny spočívající 

v úpravě fotbalové hrací plochy.  Povrch hřiš-

tě je z umělé trávy III. generace se závlahou, 

bylo vybudováno osvětlení a nové technické 

zázemí. Sportovní klub začal připravovat ob-

novu mládežnické kopané, která jistě bude 

v budoucnu velkou oporou a chloubou místní-

ho fotbalu.  Na jaře SK Újezd Praha 4 uspořá-

dá nábor dětí různých věkových kategorií.

 Bohužel prozatím neúspěšná je dostav-

ba I. etapy ZOV. MČ se účastnila Operační-

ho programu Praha konkurenceschopnost 

na získání fi nančních prostředků na její do-

stavbu.  V tomto programu jsme se v hodno-

cení umístili na 14. místě s 48 body. Dva body 

nás dělily od získání potřebných prostředků. 

Začátkem letošního roku 

bude opět vypsán ob-

dobný grant, kterého se 

chceme zúčastnit.  Pev-

ně věřím, že tentokrát 

úspěšně.

 S dostavbou II. 

etapy zemního ochranné-

ho valu je městská část 

na dobré cestě. Na zákla-

dě mnoha jednání s Ře-

ditelstvím silnic a dálnic 

ČR byly z jeho rozpočtu 

vyčleněny finanční pro-

středky na dostavbu be-

tonové zdi v proluce valu. 

V prosinci 2009 byla uzavřena smlouva o dílo 

s dodavatelem stavby s termínem dokončení 

červen 2010. Dne 6. ledna došlo k předání 

a převzetí staveniště.  Budou následovat 

práce na oplocení areálu, zařízení staveniště 

a výstavba dočasné příjezdové komunikace.  

 Plánovaná výstavba „Mateřské školy s do-

mem služeb a se služebnou městské policie“ 

je z mého pohledu důležitou stavbou v naší 

městské části. Snažím se tak naplnit volební 

program.  Od prvopočátku se potýkáme s nej-

různějšími problémy. Zmíním se o časovém 

průtahu při schvalování navýšení koefi cientu 

zastavěnosti území při vydávání územního 

a stavebního rozhodnutí. Jsem velice zklamán 

některými názory účastníků řízení na budoucí 

výstavbu, protože projekt je dle mého názoru 

velice dobře zpracován. Musíme si uvědomit, 

že v naší městské části velmi chybí mateřská 

škola, nebytové prostory pro zdravotnická 

zařízení, obchody a společenské prostory 

k různým volnočasovým aktivitám. Jsem zcela 

přesvědčen, že v průběhu II. čtvrtletí 2010 za-

hájíme s jednoročním zpožděním plánovanou 

výstavbu a rodiče konečně budou moci své 

děti umísťovat v naší mateřské škole.   

       

Dovolte mi, vážení spoluobčané a sousedé 
z MČ Prahy 11, abych vám všem popřál hod-
ně zdraví, štěstí, pohody a mnoho pracov-
ních úspěchů v novém roce 2010. 

Slovo starosty

V Újezdě se opět rozezněla mobilní zvonkohra

Setkání se seniory

Důležitá usnesení 
Zastupitelstva 
MČ Praha 4-Újezd
Zastupitelstvo dne 21. 12. 2009:  
SCHVÁLILO:

  rozpočet hlavní činnosti na rok 2010 

v celkové výši příjmů 8 140 tis. Kč 

a v celkové výši nákladů 10 640 tis. Kč 

a plánovaný schodek ve výši 2 500 tis. 

Kč, který je kryt zůstatkem r. 2009,

  rozpočet vedlejší hospodářské činnosti 

na rok 2010,

  rozpočtový výhled na období 2011–

2012,

  rozpočtová opatření k 12/2009.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední 
desce, informačních vývěskách a na we-
bových stránkách úřadu. 

Pavla Pitrmanová

Křížovatka J. Bíbrdlíka–K Habru. 
FOTO: PAVEL STANĚK

Nové fotbalové hřiště SK Újezd Praha 4.  
FOTO: M. VOKÁČ

Carilloner Radek Rejšek při hře na 

zvonkohru. FOTO: JIŘÍ PITRMAN
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My Tři králové jsme šli k vám

Do školy i do školky bezpečně Předškoláci 
v ZŠ Campanus

Vidět koně s policisty, tak tenhle pohled tady 

na Jižním Městě zažil asi každý z nás. Ale 

zahlédnout velblouda a koně s ozdobnými 

sedly a na nich postavy jak z pohádky?  

Právě to se poštěstilo vidět všem příchozím, 

kteří 6. ledna dorazili do Centrálního parku, 

kde bylo opravdu na co se dívat.  

 Tři Králové, z nichž v jednom jsme po-

znali místostarostku Evu Štampachovou , 

která se odvážně nesla Centrálním parkem 

na velbloudu, vyrazili na pouť od stanice 

metra Opatov směrem ke Komunitnímu cen-

tru Matky Terezy. Průvod doprovázeli kejklíři, 

kteří v pestrých šatech a s kužely předváděli 

doslova divy . Cestou přes park se k Tříkrá-

lovému průvodu přidávali kolemjdoucí a tak 

nakonec ke Komunitnímu centru dorazil po-

četný průvod malých i velkých diváků. 

 Tady se zpívaly koledy v podání kolední-

ků z Charity Chodov , ty odvážnější děti 

si mohly vyzkoušet jízdu na velbloudovi . 

Pro všechny byly připraveny zábavné soutě-

že. Za povedené nakreslené obrázky dostali 

malí výtvarníci sladké odměny a hlavně sta-

noviště soutěže v lovení jablíček prutem bylo 

stále v obležení soutěžíchtivých dětí.  Bylo 

by fajn, kdyby se z Tříkrálového průvodu sta-

la tradiční jihoměstská akce spojená se za-

čátkem roku.

Dana Foučková

Další várku bezpečnostních vestiček zdarma 

pro jihoměstské předškoláky a školáky necha-

la zhotovit společnost Jihoměstská parkovací, 

a. s.  Ta ve spolupráci s městskou částí zjis-

tila, kolik vestiček v mateřských a základních 

školách chybí, a nechala jich přes 500 kusů 

vyrobit. Více jak polovina žlutozelených vest 

putovala do 8 mateřských škol a druhá menší 

polovina do 8 základních. Celá akce je součás-

tí projektu Bezpečné Jižní Město. red

Základní škola Campanus zve všechny před-

školáky do klubu Předškolák aneb my se školy 

nebojíme. Od ledna do června 2010 od 15.15 

do 16.15 hodin jsme na každou středu pro 

vašeho předškoláčka připravili setkání, při 

němž se vaše dítě seznámí se svými budou-

cími spolužáky, prostředím školy i budoucími 

učitelkami 1. tříd. 

 Na dítě čeká Sešit předškoláka (portfoli-

um s pracovními listy), básničky, písničky, cvi-

čení, tancování, soutěže a angličtina s rodilým 

mluvčím. Více se můžete dozvědět také na 

našem webu www.campanus.cz

Vaše Základní škola Campanus

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Výrazné vestičky, ve 

kterých jsou děti k nepřehlédnutí, jsou 

důležitou bezpečnostní součástí vycházek. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ



V sobotu 13. února se bude v Zahradě sou-

těžit o nejlepší karnevalovou masku. Zahrada 

ve spolupráci s rodinným centrem Babočka, 

které sídlí v jejích prostorách, připravila na so-

botu 13. února bohatý masopustní program 

pro děti.

 Od 15 hodin se děti mohou těšit na klau-

nerii Talíře, při které dvojice popletených klau-

nů rozbije stovky porcelánových talířů, když 

se s nimi bude snažit žonglovat, tančit, dělat 

akrobacii a nechat je létat. Po představení, 

s kterým jeho tvůrci objeli celý svět, je pro 

děti připravena výtvarná dílna. O pěkné ceny 

budou děti soutěžit s Bábou, Židem, Medvě-

dem a Basou, kteří jsou tradičními účastníky 

všech masopustů. Kominík přiveze svoji nej-

oblíbenější hudbu, takže při vyhlašování ceny 

za nejlepší masku bude o zábavu postaráno.

Vstupenky jsou k dispozici na recepci Zahrady.

 red
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Povedení 

klauni předvedou v Zahradě 

své kousky s talíři. FOTO: ARCHIV KC ZAHRADA

Dětský masopust a karneval v Zahradě

Kulturní přehled ÚNOR 2010

V prvních měsících nového roku Zahradu 

navštíví herci zvučných jmen. Budete mít 

možnost je vidět bez výjimky v komediálních 

představeních. Těšit se můžete na Pavla Zed-

níčka a Janu Paulovou (Záhadná Irma) nebo 

Vandu Hybnerovou a Sašu Rašilova (Omá-

mený kolotoč). Již 21. února uvidíte v hlavní 

roli komedie Sluha dvou pánů Jana Potměšila. 

A v nesmrtelné Commedii dell‘arte, kterou 

Spolek sešlých hraje již 11 let, vás zaručeně 

rozesmějí Marek Daniel, Taťána Vilhelmová 

nebo Pavel Liška.  Program představení jarní 

divadelní sezony završuje divácký hit Kašpá-

rek v rohlíku II., na který můžete vzít i svoje 

děti. Nebo spíše, na který mohou vaše děti 

vzít vás - Kašpárek v rohlíku je totiž ten druh 

představení pro děti, které jejich autoři psali 

i pro jejich rodiče. Nicméně s ohledem na děti 

začíná už v 17.30 hod.

Jiří Sulženko

Jarní divadelní sezonu v Zahradě 
zahajuje Sluha dvou pánů

Z představení 

Sluha dvou pánů. FOTO: ARCHIV KC ZAHRADA

Future City Game je celoevropský projekt, jež 

se koná pod záštitou British Council. Účastí 

ve Future City Game se městská část Praha 

11 zapojuje do mezinárodní sítě Kreativních 

měst a do projektu, který inicioval British 

Council v roce 2008. A to je výzva i pro vás. 

 V České republice projekt realizuje nezis-

ková organizace Otevřená společnost, o. p. s./

ProCulture. Vůbec poprvé se v Praze projekt 

uskuteční pod záštitou a v úzké koordinaci 

s městskou částí Praha 11 a ve spolupráci 

s Kulturním centrem Zahrada, a to ve dnech 

12.–13. března 2010.

Hra Future City Game (FCG) proběhne jako 

dvoudenní dílna, které se zúčastní lidé s blíz-

kým vztahem k Praze 11. Cílem hry je vy-

generovat nejlepší záměr, jak zlepšit kvalitu 

života na Jižním Městě. Účastníci se budou 

prostřednictvím unikátní metodiky zamýšlet 

nad konkrétním tématem vztahujícím se k bu-

doucnosti městské části Praha 11 a v průbě-

hu dvou dnů vymyslí a otestují konkrétní ná-

pady, které budou zaměřeny na budoucnost 

Jižního Města v roce 2020. Dosud se Futu-

re City Game v České republice hrála pouze 

ve městech, která se rozhodla kandidovat 

na titul Evropské hlavní město kultury.

 Tématem hry je Kulturně-společenský pro-

stor Jižního Města: co byste na Jižním Městě 

do budoucna zlepšili v oblasti kulturně-spole-

čenského života? Jak si představujete ideální 

kulturně-společenský prostor budoucnosti? 

Co městské části Praha 11 v tomto směru 

chybí nebo naopak přebývá, co byste zde 

změnili? Vyhovuje vám nabídka stávajících 

kulturních subjektů? Jak byste oživili veřejný 

prostor?

 Na dílnu se závazně přihlaste nejpoz-

ději do 22. února prostřednictvím e-mailu: 

marketa.jankova@kczahrada.cz. Na základě 

přihlášky obdržíte další informace.

red

Jižní Město se zapojí do celoevropského 
projektu Future City Game

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ Zapojte se i vy do 
Future City Game! 

Soutěžte o nejlepší návrh na zlepšení 

společenského a kulturního života 

na Praze 11.

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

Markéta Kejzlarová
Ilustrace a obrazy  

(výstava je pořádána společně 
s Nakladatelstvím BALT-EAST)

2.–26. 2. 2010  

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 



www.praha11.cz4

TÉMA

www.praha11.czII

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.

Internet zdarma.
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazyko-
vých kurzů, workshopy streetartových a cirkuso-
vých disciplín.

PROGRAM V ÚNORU 2010:
2. 2., 17.30: Drum circle.
3. 2., 10.00, 14.30: Pejsek a kočička, Divadlo 

DRAK.

5. 2., 19.30: Brazilský karneval.
6. 2., 15.00: Malostranská zimní pohádka, Diva-

dlo Matěje Kopeckého.

10. 2., 10.00: Káča a Vodník, Liduščino divadlo.

11. 2., 20.00: BeatBurger band, koncert beatbo-

xových mistrů.

13. 2., 15.00: Talíře – Taniere, klaunerie pro děti.

13. 2., 16.00: Karnevalový rej pro děti.
16. 2., 20.00: JAZZkárna, koncert mladých 

jazzmanů.

17. 2., 10.00: Kterak skřivánek Vánek musel 
vrznout aneb Masopustní pohádka.
17. 2., 19.00: Filmový klub VŠE: Česká RAPpub-
lica.
18. 2., 20.00: AG Flek, jediný pražský jarní koncert.

19. 2., 19.00: Sluha dvou pánů s Janem Potmě-
šilem.
20. 2., 15.00: Za každým rohem Jeskyňka, 
Čmukaři.

23. 2., 19.00: Cestovatelská přednáška USA 
a Kanada.
24. 2., 10.00: Tristan a Isolda, Dřevěné divadlo, 

určeno pro druhý stupeň ZŠ.

25. 2., 20.00: Rychlej úprk, retro tančírna.

26. 2., 19.00: RAP battle a HIP HOP koncert.
27. 2., 15.00: Animační dílna.

PŘIPRAVUJEME:
11. 3., ASPM, koncert.
12.–13. 3. Future city game.
24. 3., Záhadná Irma, Jana Paulová a Pavel Zední-

ček v nové komedii.

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 ÚNORU 2010:
KONCERTY:
4. 2., 19.00: Židovské housle Alexandera Shoner-
ta,  A. Shonert – housle, N. Shonert – klavír.   

9. 2., 15.00: Patřím k tobě, pořad pro seniory plný 

povídání a písniček o Praze. Účinkují Rudolf Pellar, 

Milan Jíra a Jan Petránek. 

11. 2., 19.00:  Miroslav Kemel, písničkářský reci-
tál známého karikaturisty. 
16. 2., 19.00: Šansonové setkání, z cyklu Šanson, 

věc veřejná. Účinkují Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan 

Petránek, v alternaci Marta Balejová nebo Filip 

Sychra a host pořadu. 

23. 2., 19.00: Philippe Cuper (Francie), klarine-
tový recitál z cyklu Umělci uvádějí mladé talenty. 
Nový hudební cyklus Chodovské tvrze a ZUŠ Jižní 

Město otevře vystoupení solo klarinetisty orchest-

ru Opéra National Paris. 

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)

Velká galerie 
3. 2.–28. 2.: Ota Janeček – Malá retrospektiva, 
po devět let měli návštěvníci Chodovské tvrze mož-

nost shlédnout část z mnohotvárného Janečkova 

díla. Desátý ročník bude ve znamení rekapitulace – 

Malé retrospektivy.  

Malá galerie 

3. 2.–28. 2.: Hana Richterová, výstava velkých 

i malých plastik, reliéfů v akvarelových barvách 

kutnohorské sochařky a řezbářky H. Richterové 

(1965).  

Trvalé expozice
Tvrz a region v historii, stručně přibližuje starší 

i nedávnou minulost městské části Praha 11.

Jižní Město na fotografi ích současníků výstavby.

POHÁDKY: (vstupné 70/50 Kč)

7. 2., 15.00: O malém rytíři Juráškovi, Anima 

Candida.

14. 2., 15.00: Kouzla a čáry tajemné Prahy, 
Divadlo Ludvík. 

16. 2., 10.00: Nejkrásnější narozeniny, Tonda 

Novotný. 

21. 2., 15.00: Medvídek Ťupínek, Divadlo Matěje 

Kopeckého.

28. 2., 15.00: Pohádkové nepohádky Josefa 
Čapka, Anima Candida.

Více na www.chodovskatvrz.cz, 
www.webticket.cz

Divadlo U 22
K Sokolovně 201, Praha 22-Uhříněves

tel.: 724 185 750

e-mail: japada@seznam.cz

Pokladna v divadle otevřená po, st, pá od 16.00 

do 20.00 – informace, možnost rezervací.

PROGRAM NA ÚNOR 2010:
5. 2., 19.00: Joe Orton: Čistá kořist, anglická 

detektivní komedie o jedné z variant, jak rychle 

zbohatnout, L. Mrkvička, V. Postránecký, V. Udatný, 

H. Sršňová aj., režie: V. Postránecký. Agentura 

Harlekýn.

7. 2., 14.00: K. J. Erben: O zakleté princezně, 
loutková pohádka pro děti. Divadelní sdružení Julie 

& spol.

13. 2., 19.00: Na sv. Valentýna, valentýnská 

zábava, k tanci hraje skupina Bily Boty a Laura a její 

tygři. 

17. 2., 19.00: J. Voskovec – J. Werich: Čochtan 
vypravuje, J. Dvořák, K. Gult, S. Topinková, V. Ka-

hovcová aj., upravil J. Dvořák. DS J. Dvořáka.

21. 2., 14.00: Nebojsa, loutková pohádka nastu-

dovaná alternativním způsobem s rovnoměrnou 

účastí herců a marionet (v životní velikosti) na jeviš-

ti. Divadlo Neklid.

26. 2., 19.00: Yasmina Reza: Třikrát život, hra 

o touze po tom, co nemáme, ale chceme a nikdy 

nemůžeme mít, hra o životě viděném jakoby pod 

lupou. Neobyčejně dráždivá groteskní komedie 

současné francouzské autorky. S. Stašová, V. Gaje-

rová, O. Vízner a O. Brousek ml., režie: M. Schejbal. 

Divadlo ABC.

Předprodej vstupenek v pokladně Divadla U 22, 

K Sokolovně 201, Praha 22-Uhříněves: po-st-pá 

16.00–20.00 a v den, kdy se koná divadelní před-

stavení nebo jakákoliv jiná akce 17.00–19.00 hod. 

Více na www.praha22.cz

Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4

tel.: 272 929 545, 272 917 077, sal@ddmjm.cz

pobočka: Květnového vítězství 2126, Praha 4

tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

PROGRAM V ÚNORU 2010:
6. 2., 9.30–11.00: Hlavolámání. Tradiční i netra-

diční deskové hry a hlavolamy. DDM JM, Šalounova 

– klub Beroun.

6. 2., 14.00–15.30: Odpoledne pro mě. Cvičení 

pro ženy a dívky. DDM JM, Šalounova.

13. 2., 9.30–12.00: Buďme kočky. Dopoledne pro 

ženy a dívky s aerobikem. DDM JM, Květnového 

vítězství.

13. 2., 10.00–12.00: Tvoříme v Domečku. Práce 

s vlnou – bambule, střapce, tkaní aj. DDM JM, 

Šalounova.

13. 2., 14.00–16.00: Tvoříme v Domečku. Svíčky 

– výroba a dekorování. DDM JM, Šalounova.

14. 2., 14.00–16.00: VOSA. Otevřený volejbalový 

turnaj. ZŠ Ke Kateřinkám.

20. 2., 9.00–14.00: Turnaj jednotlivců ve stolním 
tenisu. DDM JM, Šalounova.

20. 2., 15.00–17.00: Masopustní rej. Veselice se 

soutěžemi pro děti i rodiče. DDM JM, Květnového 

vítězství.

Únor: Vyhlášení výtvarné soutěže „Jedeme na vý-
let“. DDM JM, Květnového vítězství.

Více na www.ddmjm.cz

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

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

PROGRAM V ÚNORU 2010:
3. 2., 19.00: Mayská historie, Tzolkien. Přednáší 

Ing. Adolf Inneman, PhD.

4. 2., 19.00: Probuzení kolektivního a osobního 
vědomí. Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová.

5. 2., 19.00: Karma – šance nebo utrpení? 

V druhé části meditace se slovem – Anděl obnovy. 

Přednáší Ing. Jaroslav Kalousek. 

9. 2., 19.00: Praxe učení Ramana Maháršiho 
– sebepodrobení. Přednáší fi lozof, jogín, PhMr. 

Rudolf Skarnitzl.

10. 2., 19.00: Život – náhoda nebo záměr? Pohled 

věřícího vědce na původ vesmíru, života a člově-

ka. Multimediální přednáška fyzika, přírodovědce 

Mgr. Libora Votočka, vstupné mimořádně zdarma.

12. 2., 19.00: Láskyplné perlení. Úvahy o lásce 

slovy MUDr. Blanky Urbánkové, s literárními texty 

v přednesu Mgr. Aleny Ryšanové. Milostnými písně-

mi doprovodí mezzosopranistka Pavla Fendrichová 

a loutnista Jindřich Macek.

14. 2., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry. 
Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem H. 

Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem 

doprovází Richard Holický.

16. 2., 19.00: Nový život – aneb jak získat 
správné návyky. Zbavme se zlozvyků natrvalo. 

Nenechme sladkosti, cigarety, alkohol, drogy a jiné 

ovládat náš život. Přednáší etikoterapeutka Zdenka 

Hoff manová.

17. 2., 19.00: Požehnanou cestou – podpo-
ra v životě a umírání. Farář CČSH Jan Židlický 

a vydavatelka knihy Ing. Petra Plašilová představí 

stejnojmennou knihu s časem prověřenou hudbou 

a poselstvím spirituálních myslitelů různých nábo-

ženských tradic, která vás povede k prozkoumání 

toho, na čem nejvíc záleží k transformaci strachu 

a bolesti na cestu léčení, soucitu a porozumění.
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18. 2., 19.00: Zářivé schody k poznání – 6.  Sku-
tečnost a prožitkové reality. Přednáší Petr Dostál.

19. 2., 19.00: Umíme se vyrovnat s opuště-
ním – umíme opouštět? V druhé části meditace 

se slovem – Přepólování. Přednáší Ing. Jaroslav 

Kalousek.

23. 2., 19.00: Sv. Jan od Kříže – člověk, básník, 
řeholník, mystik, duchovní učitel, 1. část. Přednáší 

Jan František Tichý, člen sekulárního františkánské-

ho řádu.

24. 2., 19.00: Mayský kalendář. Přednáší 

Ing. Adolf Inneman, PhD. 

25. 2., 19.00: Civilizační choroby, co to vlastně 
jsou civilizační choroby a proč vůbec vznikají. 
Přednáší pan Petr Kasabov.

Út-ne 15.00: Vesmírná píseň. Hudebně obrazová 

projekce, tvořená v každém programu vždy novým 

spojením obrazů Z. Hajného se snímky z Hubbleova 

teleskopu. Ze záznamu doprovází T. Fischerová 

a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié  Ichige.

So-ne 17.00: Putování vesmírem. Hudebně poe-

tická projekce.

Galerie – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 
Galerie a prodejna: út-ne 14.00-19.00.

Křišťálová čajovna: út-ne 14.00-19.00 a dle večer. 

pořadů, so 19.00-22.00 vstup zdarma. 

Více na www.cestykesvetlu.cz

Proxima Sociale
občanské sdružení
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany

tel.: 241 770 232,

e-mail: offi  ce@proximasociale.cz

Klub Jižní pól, Malenická 1784, 148 00 Praha 11.

Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00.

PROGRAM V ÚNORU 2010:
Téma měsíce: Já ve světě plném informací.

3. 2.: Trénujeme na turnaj ve fotbálku.
4. 2.: Turnaj ve fotbálku.
9. 2.: Filmový klub.
24. 2.: Žijeme v Matrixu?, média – možnosti 

a ohrožení.

Sítotiskový workshop, termín bude upřesněn.

Změna programu vyhrazena.

Více na www.proximasociale.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

Pozor nová adresa: Komunitní centrum Matky 

Terezy, U Modré školy 1, Praha 11.

PROGRAM V ÚNORU 2010: 
8.–14. 2.: Národní týden manželství. Přidává-

me se opět k celonárodní iniciativně na podporu 

manželství.  

25. 2., 10.00: Slavnostní vyhlášení tří nejhezčích 
obrázků, malá odměna pro jejich autory.

9. 2., 10.00: Muž a žena – dva rozdílné světy, 
aneb dobré manželství není samozřejmost. Pozvání 

k besedě přijala Zdena Hegrlíková, psycholožka 

a rodinný terapeut. Bude prostor i na vaše otázky.

Pravidelný program:
Po 9.00–12.30: Otevřená herna pro děti.               

Po 10.00–10.30: Zpívánky, hravé zpívání od peřin-

ky do školky.

Út, 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Út 15.30–17.30: Otevřená herna. 
Út 15.30–16.00: Angličtina pro děti 3–4 roky.
Út 16.00–17.00: Angličtina pro děti 5–7 let. 
St 9.00–12.00: Otevřená herna.
St 10.00–10.30: Cvičeníčko rodičů a dětí, od cca 

18 měsíců.

Čt 9.00–12.30: Herna pro děti od 0–2 let.
Čt 10.00–10.30: Cvičení pro dětí od 1 roku 
s Míšou. 
Pá 9.00–12.00: Otevřená herna. 
Pá 10.00: Šikulové, tvořivá dílnička pro děti a rodi-

če. Doporučujeme vzít si s sebou zástěrku.

Více na www.mc-domecek.cz

Římskokatolická farnost 
U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Na Sádce 18, 149 00 Praha 11-Chodov

tel./fax: 272 934 261

e-mail: fara.chodov@volny.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje

731 625 970, info@kcmt.cz, www.kcmt.cz

Z PROGRAMU V ÚNORU 2010:
6. 2., 14.00: Karneval pro děti, dobrovolné 

vstupné. 

8. 2., 16.00: Libor Gottfried: Karel IV. – otec vlas-
ti, 1. část, přednáška v rámci Klubu křesťanských 

seniorů.

13. 2., 20.00: Farní ples, informace na tel: 

731 625 970.

18. 2., 19.00: Filmový klub, promítání fi lmu s ná-

slednou debatou.

Více na http://chodovska.farnost.cz  

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

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

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ÚNORU 2010: 
na nové adrese Komunitní centrum Matky Terezy 

(nový kostel na Hájích): 

Ne 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba pro 

všechny generace.

Ne 17.00: Besídka pro děti, program pro děti 

předškolní i školní.

St 9.00–12.00: Klub maminek, setkání maminek 

a cvičeníčko s říkankami pro děti. Probíhá v prosto-

rech MC Domeček.

Pá 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní zamyšle-

ní, promítání fi lmů.

Pá 18:00: Setkání mládeže, program pro mladé.

Angličtina: Úterý 9.00 pro pokročilé 2, Úterý 9.00 

pro středně pokročilé, Úterý 17.00 pro středně 

pokročilé, Úterý 19.00 pro mírně pokročilé 2, Čtvr-

tek 9.00 pro mírně pokročilé 1, Čtvrtek 17.00 pro 

začátečníky, Čtvrtek 19.00 pro pokročilé 1.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

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 ÚNORU 2010:
Ne 9.30: Bohoslužby (a nedělní škola pro děti).
Út 19.00: Setkání nad Biblí.
Po, út 9.00–12.00: Mateřské centrum Pramínek, 
setkání maminek s dětmi.

Út, středa 13.00–16.00, čt 13.00–18.00: Občan-

ská poradna, bezplatné poradenství a konzultace. 

Z PROGRAMU V ÚNORU 2010:
21. 2., 18.00: Ekumenická bohoslužba.
27. 2., 14.00: Vítězný ÚNOr, turnaj ve hře UNO 

a dalších stolních hrách.

Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz 

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
6. 2.: Jižní Město Music 2010, soutěž mladých 

talentů Prahy 4 v komorní hře.

18. 2., 18.30: Koncert žáků školy.
23. 2., 18.30: Koncert žáků smyčcového oddělení.
25. 2., 18.30: Klavírní koncert k výročí J. S. Bacha 
a F. Chopina.

ZUŠ J. RŮŽIČKY
15. 2., 18.30: Koncert žáků školy. 

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje, 

tel.: 272 912 124, 603 468 151

benjamin@cmail.cz

Z PROGRAMU NA ÚNOR 2010:
12.–13. 2. Přirozené vzdělávání dětí z pohledu 
montessori pedagogiky, praktické využití didaktic-

kých pomůcek, kurz pro rodiče i pedagogy.

20. 2. Kurz quislingu, výtvarná technika využívající 

papír, zdobení dárků, přání k narozeninám, apod.

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

let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

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

Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, st 

dopoledne.

Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně 

v 10.15.

Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.

Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7 
let, po 16.00, út 16.45 a 17.30.

Hrajeme a zpíváme si, pro děti 3–6let–zpívání, 

hraní na jednoduché nástroje, út 11.45.

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

čt odpol.

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

16.00.

Pískání na fl étnu pro děti od 3 let, po od 15.30. 

Hravá montessori školička, edukační program pro 

zvídavé děti 3–7let, st 9.00–12.00.

Program hravé montessori učení, přirozené a hra-

vé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím prvků 

a pomůcek montessori pedagogiky pro děti od 18 

měs.–3 let, čt 16.00, pá od 9.15 a 10.30. 

Novinka:   
Cvičení pro těhotné, protažení a posílení důležitých 

svalových skupin, relaxace a dechová cvičení pro 

nastávající maminky, které hledají možnost pohybu 

i v těhotenství, čt 17.00.

Gravidjóga, pohybové sestavy vycházející z jógy, 

dechová cvičení a relaxace přispívající k celkové 

pohodě maminky před porodem, pá 11.00.

Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00.

Více na http://benjamin.webpark.cz
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INZERCE

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,

KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

Z D A R M A

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ 
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

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
48 MĚSÍCŮ

Doprava

po celé Praze

ZDRAMAAMA

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

Dodání a montáž žaluzií, sušáků 
na prádlo, malování balkonů. Kvalita, 
100% servis. Slevy pro družstva. 
Zaměření a kalkulace ZDARMA. w

w
w

.b
yd

le
ni

je
ra

be
k.

cz

PRODEJNA – tel. 272 916 506, Tatarkova 724, Praha 11-Háje nabízí:

e-mail: gekr@volny  www.gekr.eurosignal.cz  PO–ČT 10–12, 13–18; PÁ 9–16

péřové i umělé přikrývky a polštáře 
(staré vyčistíme a předěláme na nové, výběr sypků)
šití lůžkovin na zakázku z donesených materiálů
(závěsy, záclony)
župany pánské, dámské, osušky, ručníky

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
AKCE: do konce února 2010 vana + umyvadlo ZDARMA nebo sleva 5 % ze stavebních prací

Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malování, 
sádrokarton, kuchyňské linky, revizní zprávy. Spolehlivě, rychle, kvalitně. 

Již přes 250 realizovaných koupelen na Praze 11. Nízká cena. Jádro do 7 dnů od 88 000 Kč.

NOVĚ: ZÁRUKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 30 MĚSÍCŮ!    www.reno.wbs.cz

RENO K. Novotný • tel.: 272 912 326 • mobil: 602 292 812 • renonovotny@atlas.cz

Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 800–1200 1400–1600

Vzorkovna:

Petýrkova 9/1958

148 00 Praha 4

tel./fax: 272 913 518, mobil: 602 224 745, www.propostudio.cz
e-mail:nykl@propostudio.cz, e-mail: propo.nykl@seznam.cz

Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu těchto  
materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, PVC, koberce, linoleum, korek, 
vlysy (i renovace), Flotex, čistící zóny

Ukončení slevové AKCE 10 % 
proběhne 15.1. 2010. 

KOJENECKÉ PLAVÁNÍ NA JIŽNÍM MĚSTĚ
VYDRÝSEK

Květnového vítězství 1738, areál MŠ Chodov, Praha 4

www.vydrysek.info
tel.: 605 218 971 pí. Podlipná

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.: 272 937 482, 272 928 969, 731 208 823
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Doprava

po celé Praze

ZDRAMAAMA

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

w
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Široký výběr materiálů. Skříně na míru. 
Kvalitní montáž. 100% servis. 
Zaměření ZDARMA.

CENÍK INZERCE

180 x 122 mm

16.000,- Kč
bez DPH

1/2

180 x 60 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 60 mm

6.500,- Kč
bez DPH

1/8

88 x 122 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 30 mm

2.600,- Kč
bez DPH

1/16

180 x 254 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

MAXIMÁLNĚ 190 ZNAKŮ 
včetně mezer: 

350,– Kč bez DPH

ŘÁDKOVÁ INZERCE

2. strana obálky: 20 %

4. strana obálky: 25 %

PŘÍPLATKY

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

STORNO POPLATKY

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.

Za celý tým Men on the Moon,

Jiří Landa
ředitel společnosti

ANGLIČTINA
KURZY OD 15. ÚNORA 2010    www.SKOLALINDA.cz 
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Celoměstsky významná změna Územního 
plánu – rozvojové území „Velké Roztyly“

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 22. 10. 

2009 návrh zadání celoměstsky významné 

změny Územního plánu sídelního útvaru hl. 

m. Prahy č. Z2722/00 – „Velké Roztyly“. Jed-

nou z podmínek schváleného zadání byl po-

žadavek, aby městská část Praha 11 dodala 

zpracovateli podkladovou studii s podrobněj-

ším řešením plochy změny, rozptylovou 

studii s hodnocením zdravotních rizik a dále 

akustickou studii. Zastupitelstvo hl. m. Pra-

hy rovněž podmínilo pořízení návrhu změny 

č. Z2722/00 vyhodnocením vlivu záměru 

na životní prostředí, tzv. SEA.

 V souvislosti se změnou č. Z2722/00 byly 

pro řešené území zpracovány 2 studie, jejichž 

obsahem bylo vyhodnocení kapacitních mož-

ností přeměny území. Prvním podkladem byla 

objemová studie zpracovaná na základě po-

žadavku odboru územního plánu Magistrátu 

hl. m. Prahy, jejímž autorem je ATELIER 8000, 

spol. s r. o., a BÍLEK ASSOCIATES, spol. s r. o., 

pořízená v dubnu 2009 městskou částí Pra-

ha 11. Druhým zpracovaným dokumentem je 

podkladová územně urbanistická studie loka-

lity Roztyly zpracovaná Ateliérem 6, s. r. o., 

v srpnu 2009 (dále jen Studie Roztyly – Ate-

liér 6), pořízená Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. 

Objemová studie splnila svoji roli tím, že uká-

zala maximálně možný objem kapacit teore-

ticky umístitelných v území. 

 Pro zpracování návrhu změny č. Z2722/00 

se bude využívat obsah Studie Roztyly – Ate-

liér 6, kterou městská část Praha 11 dopo-

ručila jako podklad. Studie je podle usnesení 

Rady městské části Praha 11 vyváženým 

dokumentem ve vztahu k návrhu zastavitel-

ného a nezastavitelného území a je šetrná 

i ve vztahu k míře využití území. Městská část 

Praha 11 mimo jiné dále požaduje, aby kromě 

podnětu na zpracování změny č. Z2722/00 

návrh změny stanovil i podmíněnost staveb 

formou etapizace, kde první etapou bude 

zajištění veřejné dopravní infrastruktury a ob-

čanského vybavení, a teprve následně by 

mohla být realizována výstavba dalších ob-

jektů. Městská část dále vznesla požadavek 

na výraznější revitalizaci zatrubněného Roz-

tylského potoka, vyhodnocení výskytu prvků 

ochrany přírody v řešeném území a vyhodno-

cení případných zátěží území, jakými mohou 

být například staré skládky z doby výstavby 

Jižní spojky a metra. 

 Městská část Praha 11 dále předá zpra-

covateli změny „Velké Roztyly“ jako další pod-

klad pro zpracování návrhu změny vizi rozvo-

je území „Velkých Roztyl“. Tato vize vychází 

ze Studie Roztyly – Ateliér 6, ale je řešena 

alternativně s větším podílem ploch zeleně 

v severovýchodní části řešeného území. Vize 

rozvoje byla zpracována na základě usnesení 

Zastupitelstva městské části Praha 11 a za-

stupitelstvo bylo s jejím obsahem seznáme-

no 21. 1. 2010 na svém zasedání.

 S uvedenými podklady a s dalšími infor-

macemi o území „Velkých Roztyl“ se můžete 

seznámit na adrese www.praha11.cz v čás-

ti Rozvoj a regenerace/Územní plánování. 

Do úplných dokumentací a ostatních informa-

cí je možné nahlédnout na odboru územního 

rozvoje Úřadu městské části Praha 11.

Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11

Před sto deseti lety bylo jednáno o dokonče-

ní okresní silnice, která vedla i přes Chodov, 

u Hrnčířů. Věc se vlekla už od devadesátých 

let 19. století a 25. listopadu 1900 obecní vý-

bor žádosti okresního výboru dokonce přímo 

odmítl vyhovět. Dnes už zapomenutá historie 

má svoje zajímavé dobové souvislosti. Přede-

vším nutno připomenout, že Chodov včetně 

Litochleb tvořil od vzniku samosprávných 

obcí v šedesátých letech 19. století jednu ta-

kovou správní obec – tehdy se říkalo politická 

obec – spolu se Šeberovem, ten samozřejmě 

včetně Hrnčířů. Obecní výbor již v předchozích 

desetiletích zajistil stavbu silnice od severu, 

od Chodovce a zdálo se mu, že své povin-

nosti dostatečně dostál. Silnici přes Hrnčíře 

nechával jaksi pouze na svědomí okresnímu 

výboru. Onoho 25. listopadu 1900 rozhodl 

pouze o opravě silnice z Chodova k Hosti-

vaři, dnešní ulice Ke Stáčírně, štěrkováním. 

Okresní výbor se však nenechal odbýt, a tak 

byl obecní výbor již 24. března 1901 nucen 

zabývat se úkolem, jak vyžadovanou dostav-

bu zajistit. Zdá se, že jednání bylo živé. „Aby 

nešvaru tomu již jednou konec učiněn byl,“ 

usnesl se obecní výbor, dost možná využívaje 

slov přípisu z okresu, že obec vystaví silnici 

tu sama „za vedení obecního starosty, jemuž 

odměnou za práci tu dá se 150 K aneb(?) když 

vymůže na okr. výboru aby subvence zvýšena 

byla o 500 zl. a aby navážka zřízena byla jen 

ve výši hráze u rybníka v Hrnčíři, kámen když 

dá nalámat zdarma velkostatek na své skále 

u Kunratic,“ atd., Jmenovitě, když bude schvá-

leno použití štěrku, jaký se nachází u Hrnčířů 

a „jen na vrch pak rozprostře se vrstva štěrku 

z Litochlebské skály který je ale velmi drahý 

a stojí 1 m3 s povozem do Hrnčíř 8 korun, 

velkostatek když dovolí potřebný materiál 

nakopati na poli velkostatku v zářezu silnice 

k Hrnčířům…“ Podrobný popis závazků po-

kračuje ještě hezkých pár řádků. Připomínány 

jsou velkostatky Šeberov – Hrnčíře a Drazdy 

(tamní dvory jsou z větší části dodnes docho-

vány) a žádá se od nich podíl na pracích. (Po-

kračování.) Jiří Bartoň

Proti toku času (17)

Dostavba silnice v Hrnčířích 
Šeberov někdy před stoletím.  
KOPIE Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

Řešené území změny ÚPn 

č. Z2722/00 dle podnětu MČ Praha 11.

Domov pro seniory Háje 
přijme: všeobecnou sestru, třísměnný pro-
voz, praxe v gerontologii vítána. 
Nástup možný ihned nebo dle dohody. 

Osobní jednání vítáno. 

Informace na tel.: 271 198 409. 
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Jižní Město je pod sněhem, 
úklid je v plném proudu
V rámci městské části Praha 11 zabezpe-

čuje úklid chodníků v celkové výměře 36 km 

správní fi rma Jihoměstská majetková, a. s. 

Celkem osm úklidových vozů odklízí sníh té-

měř nepřetržitě od pátku 8. ledna. „Do úklidu 

byli zapojeni pracovníci Jihoměstské majet-

kové, například domovníci-kontroloři, pracov-

níci bezpečnostní agentury a správci objek-

tů. Současně se řeší odstraňování sněhu ze 

střech,“ řekl ředitel Jihoměstské majetkové 

Rostislav Korbel. Jedná se o téměř padesát 

zaměstnanců, kteří s úklidem pomáhají.

„Přednost při uklízení mají vstupy do metra, 

autobusové zastávky, vstupy do zdravotních 

zařízení, základních a mateřských škol, soci-

álních zařízení a domů seniorů, kde je nutno 

zpřístupnit vjezdy, a to i pro zásobování,“ do-

plnil starosta jedenácté městské části Dalibor 

Mlejnský. 

Na webových stránkách naší městské části 

je mapa, kde si každý může jednoduše vyhle-

dat úseky udržovaných chodníků v zimním 

období 2009/2010. Městská část Praha 11 

ale udržuje mnohem více chodníků, ale i cest 

a komunikací, kvůli kterým si pronajala další 

úklidový vůz. Obyvatelé městské části své 

připomínky a náměty k úklidu mo-

hou telefonovat na bezplatnou linku 

800 104 300, operátorka obratem 

podněty předává zaměstnancům 

společnosti, která má úklid na sta-

rost.

„Vzhledem k mimořádnosti situace je 

třeba zprůjezdnit i silnice menšího 

významu, které se v zimě standard-

ně neudržují. Chceme mít jistotu, že 

do každého vnitrobloku budou mít 

jednotky Integrovaného záchranného 

systému, ale třeba také zaměstnan-

ci Pražských služeb bezproblémový 

přístup,“ řekl starosta Mlejnský. Vy-

členěni jsou ale také například pracovníci, kte-

ří provádí úklid kontejnerových stání. „Mnoho 

majitelů domů, kterým od letošního roku zá-

kon neukládá povinnost zajistit odklízení sně-

hu z veřejných komunikací, přesto před svými 

domy uklízí a za tuto pomoc bych jim velice 

rád poděkoval,“ dodal Mlejnský. Na otáz-

ku, zda s úklidem budou pomáhat i úředníci 

městské části Praha 11 jako ti magistrátní, 

starosta odpověděl: „Zaměstnanci našeho 

úřadu jsou plně vytíženi, náš úřad pracuje 

efektivně a opravdu si nedokážu představit, 

že by nepocítil jejich nepřítomnost.“

Radnice městské části Praha 11 po noveliza-

ci zákona vyčlenila ze svého rozpočtu na zim-

ní údržbu chodníků téměř o 3 mil. Kč více než 

v roce minulém. I tak se po krizových opatře-

ních částka rozhodně ještě navýší. 

Andrea Wolfová

pokračování z Klíče č. 2:

3. Návrh územního plánu
Podle schválených pokynů zpracuje Útvar 

rozvoje hl. m. Prahy návrh územního plánu – 

§ 50 stavebního zákona, odstavec (1), obsah 

územního plánu stanovuje příloha č. 7 bod I. 

vyhlášky. Po zpracování návrhu následují dal-

ší činnosti:

• Společné jednání o návrhu územního plánu 

pro dotčené orgány, sousední obce, Minister-

stvo pro místní rozvoj a hlavní město Prahu. 

Dotčené orgány a Ministerstvo pro místní 

rozvoj mohou uplatnit svá stanoviska. Sou-

sední obce mohou uplatnit své připomínky – 

§ 50 stavebního zákona, odstavec (2). 

• Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

v radě obcí (od tohoto bodu je možné upustit, 

pokud se obsah neliší od projednání v kon-

ceptu) – § 50 stavebního zákona, odstavec 

(3) – na území hl. m. Prahy není rada obcí 

ustanovena. 

• Posouzení návrhu územního plánu Minister-

stvem pro místní rozvoj před řízením o jeho 

vydání (posouzení koordinace ve využívání 

území s ohledem na širší vztahy a soulad 

s politikou územního rozvoje) – § 51 staveb-

ního zákona, odstavec (1) a (2). 

• Upravený a posouzený návrh územního 

plánu se veřejně projedná, to znamená, že 

upravený návrh územního plánu je vystaven 

na dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí – 

§ 52 stavebního zákona, odstavec (1). 

• Na veřejné projednání jsou přizváni zástupci 

hl. m. Prahy, dotčených orgánů a sousedních 

obcí – § 52 stavebního zákona, odstavec (1). 

• Zástupce veřejnosti a vlastníci pozemků 

a staveb dotčených návrhem veřejně pro-

spěšných staveb, veřejně prospěšných opat-

ření a zastavitelných ploch mohou podat nej-

později při veřejném projednání své námitky 

– § 52 stavebního zákona, odstavec (2) a (3).   

• Každý může uplatnit nejpozději při veřej-

ném projednání k návrhu územního plánu své 

připomínky – § 52 stavebního zákona, odsta-

vec (3). 

• Dotčené orgány mohou uplatnit na závěr 

veřejného projednání stanovisko k námitkám 

a připomínkám. 

• Pořizovatel vyhodnotí výsledky projednání 

návrhu územního plánu a zpracuje návrh roz-

hodnutí o námitkách uplatněných ke koncep-

tu a k návrhu územního plánu – § 53 staveb-

ního zákona, odstavec (1). 

• Pořizovatel zpracuje odůvodnění územního 

plánu – § 53 stavebního zákona, odstavec 

(5), obsah odůvodnění stanovuje příloha č. 7 

bod II. vyhlášky. 

• Pořizovatel předloží Zastupitelstvu hl. m. 

Prahy k projednání návrh na vydání územního 

plánu s jeho odůvodněním – § 54 stavebního 

zákona, odstavec (1). 

• Zastupitelstvo hl. m. Prahy vydá územní 

plán a zruší platnost starého územního plánu. 

• Projednání návrhu zadání, pokynů pro zpra-

cování návrhu územního plánu a schválení 

územního plánu v Zastupitelstvu hl. m. Pra-

hy může být přítomna veřejnost. V souladu 

s jednacím řádem Zastupitelstva hl. m. Prahy 

se může veřejnost k projednávaným doku-

mentům vyjádřit.

Čtenáři mohou své dotazy obecného charak-
teru směřovat i na odbor územního rozvoje 
na e-mail: uzemniplan@praha11.cz.

Odbor územního rozvoje

Seriál – územní plánování (7)

Když se pořizuje územní plán 
ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
     Dlouhou zimu nepřečká, kdo nekoupí u Křečka!
     Nechodím tam nadarmo, je to skoro zadarmo!

 
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 272950281 * Zdiměřická 1412, Praha 4 – Chodov, tel.: 272941299

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

Akční ceny ÚNOR
Párky Vídeňské 129,90 99,90 Kč

Uzená kuřecí stehna 74,90 54,90 Kč

Játrový sýr 94,90  69,90 Kč

Gothajský salám 89,90 69,90 Kč

Anglická slanina 134,90 109,90 Kč

Zabíjačková klobása 99,90 79,90 Kč

Oravská slanina 139,90 109,90 Kč

Vepřová pečeně s.k. 119,90 99,90 Kč

Vepřová krkovice s.k. 99,90 69,90 Kč

Vepřová játra.. 59,90 49,90 Kč

Kuřecí stehna  49,90 34,90 Kč

Trvale snížená cena
Huspenina   59,90 Kč

Párky libové  44,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy 

do vyprodání zásob.

Byt 4+1 do OV, Praha 4 - Kate inky
Dobrovolná dražba  - 17. 2. 2010 

 Nejnižší podání:    
 22.550,- K /m2

Ul. Prout ná 26/428, dvougenera ní bytová jednotka 4+1 
s lodžií o celkové ploše 106 m2 ve zvýšeném p ízemí do 
osobního vlastnictví, ty podlažní panelový d m z r. 1994. 
Pokoje 19 m2, 16 m2, 12 m2 a 12 m2, kuchyn  12 m2, p ed-
sí  15 m2, koupelna s vanou 4 m2, druhá koupelna, WC, 

komora, lodžie 10 m2. Dobrý 
stavebn  technický stav, zd -
né bytové jádro. Zcela klidné 
místo s dostatkem parkovacích 
míst, v bezprost edním sou-
sedství rozsáhlý Milí ovský les.

       Lenka Ne asová, DiS., 777 707 315, 257 314 251, lenkanecasova@naxos.cz       www.naxos.eui

      Byt 3+1 do OV, Praha 4 - Kate inky
Dobrovolná dražba  - 17. 2. 2010 

 Nejnižší podání:    
 25.000,- K /m2

Ul. Prout ná 36/423, bytová jednotka 3+1 s lodžií do osob-
ního vlastnictví o celkové ploše 72 m2 ve 3. pat e, panelový 
d m postavený v r. 1994. Pokoje 20 m2, 12 m2, 9 m2, kuchy-
n  8 m2, p edsí  11 m2, koupelna s WC, lodžie 7 m2. Dobrý 
stavebn  technický stav, zd né bytové jádro, výtah, k bytu 

pat í sklep. Klidné místo 
s dostatkem parkovacích 
míst, v bezprost edním sou-
sedství rozsáhlý Milí ovský 
les a d tské h išt . 

      2 podzemní garáže - Kate inky
    2 dobrovolné dražby - 17. 2. 2010

 Nejnižší podání:    
 240.000,- K

2 podzemní garáže v souvislé zástavb  bytových 
dom , v bloku mezi ulicemi U Pramene a Prout ná. 
Zabezpe ený vjezd do garáží z ulice Vodnická. Pod-
lahová plocha jednotlivých garáží je 17,8 m2, svislé 
st ny a stropy jsou z plošných železobetonových pa-
nel , podlahy betonové, 
bez oken s kovovými vra-
ty, elektro. Garáže budou 
prodávány jednotliv . 

      

KOSMETICKÝ SALON
Kosmická 745
Praha 4 Háje

Tel: 777 957 458 / 272 657 133
Web: www.bbstudio.cz •  mail: info@bbstudio.cz

NEHTOVÉ STUDIO
Emilie Hyblerové 524

Praha 4 Háje

„Oáza pro Vaše tělo“

•   Turbo SOLÁRIUM Model 

Ergoline 600 (50 trubic) 

•  MASÁŽE

•   LYMFODRENÁŽNÍ  

NOHAVICE

• VACUPRESS

• ELEKTRO STIMULACE 

• LASER

• KOSMETIKA 

• CHEMICKÝ PEELING

• MANIKÚRA/PEDIKÚRA

• ZÁBALY

• HUBNUTÍ

• INFRA SAUNA ZDARMA

• VIZÁŽISTIKA 

• PERMANENTNÍ MAKE-UP

• TRVALÁ DEPILACE

• MEZOTERAPIE

KOSMETICKÝ SALON
NEHTOVÉ STUDIO                             

HLAVNÍ SLUŽBY 
Beauty Body Studia

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO
PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNOPRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO PRODÁNO
PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

KřeniceKřenice Sluštice
846/67

971,9 m2

846/43
1092,4 m2

846/44
950,3 m2

846/45
1052,8 m2

846/46
1 051,9 m2

846/47
1 040,5 m2

846/48
957,3 m2

846/49
1000,3 m2

846/70
918,9 m2

846/71
917,2 m2

846/59
929,1 m2

846/60
903 m2

846/62
656,8 m2

846/75
957,3 m2

846/82
856,5 m2

846/58
901,7 m2

846/57
900 m2

846/50
933,7 m2

846/63
899,9 m2

846/64
900,5 m2

846/65
900 m2

846/51
934 m2

846/24
1 056,6 m2

846/23
1 054,2 m2

846/12
1 042,5 m2

846/13
1 038,1 m2

846/15
1 048,3 m2

846/42
1 197,3 m2

846/38
938,7 m2

846/39
991,4 m2

846/30
992,4 m2

846/34
1 198,3 m2

Stavební pozemky
pro výstavbu RD

Výhledy Sluštice
•  Akce časově 

omezena 
do 31. 3. 2010

•  Kompletní 
inženýrské sítě 
dokončeny 
(vč. tel. linek) 
a v ceně pozemku 

•  Nabídka platí na 
vybrané pozemky 

•  Klidná, dobře 
dostupná lokalita,
5 km od Říčan

•  Kompletní servis 
při zajištění 
hypotéčního úvěru

PRODÁPRODÁPRODÁPRODÁPRODÁODÁNONONONONO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

ÁNNNNOOOON

PRODÁNO

846/45846/46
1 05

46/47
40,5 m2

8

846/63
899,9 m2

846/64
900,5 m2

84
9

846/12
,1 042,5 m2

846/13
1 038,1 m1 038,1 m2

846/39
,991,4 m2

846/34
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PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNOOOOO

ÁÁÁÁÁÁDDÁDÁÁODDDÁPRODDÁÁÁÁÁÁDÁ

PRODÁNO

PRODÁNO

8884846846846/4846/4846/4846/4846/46/433333
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884846846/6846/4846/446/846/4846/4846/4846/4846/4846/4846/446/446/4444444444
95950 3 m950,3 m2

846/4846/4846/446/48446/46/4/484 45555555555
105105210521052 8 m1052,8 m1052,8 m1052,8 m52,8 m2221 051511 051 91 051 91 051,90511 051,9 1 051,9  0511 051,9 051,9 051,9 51,9 , mmmmmmmmm222222

46/588488 0
33,7 m9939 2

466/6444 5
990000 m9 2

846/51
934 m2

846/42
1 197,3 m2

846/30
992,4 m2

AKČNÍ NABÍDKA

pozemky od

1 490 000 Kč
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Řádky z kroniky Chodova 

Zajímavá místa

Hrdý pohled  

Uprostřed pak prostranství mezi Lipami Svo-

body zbudován byl památník padlým obča-

nům chodovským. Odhalení jeho konalo se 

za téhož účastenství všech korporací a spol-

ků místních, dne 4. září 1921. Pomník zbudo-

val p. Frant. Hloušek z Říčan. Postaven byl 

pak obětavostí zdejších občanů. Ohradu pak 

kol pomníku zbudovali ochotně zdejší zední-

ci. Schodek vzniklý zapravila 

obec. Slav. řeč při odhalení 

měl uč. Pexider.

 První obecní volby 

do obce za trvání republiky 

provedeny byly dne 15. červ-

na 1919. Voleno dle vázaných 

kandidátních listin. Kandidá-

tek bylo tré. 

 I. kandid. listina česko-

slov. strany socialistické, … II. 

kandidát. listina českoslov. str. 

soc. demokratické… III. kandi-

dát. listina českoslov. str. soc. 

demokratické … 

 Při vykonaných volbách 

obdržela nejvíce hlasů strana 

soc. demokratická a získala 8 

mandátů, strany republ. venkova 4 mandáty 

a strana česk. socialistů 3 mandáty. Zvoleni 

tedy byli:

1.) za str. soc. demokr.: Cicvárek Josef, Novák 

Miroslav. Řehák Josef. Bláha Frant. Tesárek 

Frant. Martinovský Frant. Modřanský Frant. 

Šindelář Josef.

2.) za str. republ. venkova: Javůrek Antonín. 

Pleticha Frant. Ženíšek Václav. Jiskra Stani-

slav.

1.) za str. českosl. social.: Medřický Václav. To-

mášek Čeněk. Budín Matěj. 

Volba starosty provedena byla dne 7. /7. 

1919. Starostou zvolen Miroslav Novák, zed-

ník; jeho náměstkem Václav Ženíšek, rolník. 

Do obecní rady zvoleni: Stanislav Jiskra, Jos. 

Řehák, zed. z č. 45, Václ. Ženíšek a Frant. Te-

sárek. …

 Rok 1922. Prvou významnou událostí 

v tomto roce bylo zřízení Velké Prahy. Pů-

sobnost Velké Prahy začla 1. led. 1922. Ná-

sledkem toho obec naše, která nebyla pojata 

do pásma Velké Prahy, vyňata byla z okre-

su vinohradského a zmíněným dnem 1. led. 

1922 přidělena okresu říčanskému. 

 Drahota v tomto roce proti letům váleč-

ným hodně polevila, ale nicméně všeobecný 

index cen byl dosti veliký. Tak stál 1 kg chleba 

3.80 - 4 Kč; 1 kg mouky 4 Kč; 1 kg masa 18 Kč; 

1 kg sádla 19 Kč; 1 kg másla 40 Kč; 1 l mlé-

ka 3 Kč; 1 kg rost. tuku 16 Kč; 1 kg brambor 

0.7 Kč; 1 kg rýže 5.5 Kč; 1 kg zelí 1 Kč; 1 vejce 

1 Kč;… (Pokračování.)

Jiří Bartoň

Hledí na lidi z přiměřeného převýšení z re-

produkce obrazu na dřevě na stěně jedné 

jihoměstské restaurace. Neznámý, ne však 

pouhá fantazie umělce.  Srovnáním s literatu-

rou byla prokázána souvislost, která je v pro-

středí jihoměstské zástavby překvapením. 

Na obraze je sedmihradský kníže František II. 

Rákóczi, bojovník za nezávislost svou i Uher. 

Rod býval také hostitelem Jana Amose Ko-

menského. 

 Podoba knížete, který sám také nakonec 

žil v emigraci, u nás na Jižním Městě přispívá 

k zútulnění jedné restaurace nad Hviezdosla-

vovou ulicí. Zřejmě úspěšně dohlíží na kvali-

tu tamní kuchyně a piva, které jsou vskutku 

dobré.  

Jiří Bartoň

V týdnu od 7. do 11. prosince 2009 se 

na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady uskutečnil projekt Daruj 

krev s policistou. Tato výzva chtěla zvýšit po-

vědomí o dárcovství krve, a to nejen v řadách 

pražské policie, ale i občanů našeho hlavního 

města.   

 To, že projekt byl velice přínosný, dokládá 

velký počet zájemců, kteří reagovali na kam-

paň v rádiu CITY, ranním vstupu v televizním 

vysílání TV Nova Snídaně s Novou, v peri-

odikách, včetně Klíče Prahy 11, či letácích 

a plakátech, které byly k vidění na různých 

místech Prahy. Během týdne, kdy se akce 

uskutečnila, darovalo krev necelých šest sto-

vek dárců. Vzhledem k tomu, že z jednoho 

odběru lze pomoci i třem lidem, slavil tento 

pilotní projekt, který letos odstartoval, velký 

úspěch. Každý, kdo krev daroval, si odne-

sl nejen hezký pocit z pomoci druhým, ale 

i drobné dárky, které poskytla Zdravotní po-

jišťovna MV ČR.

 Na ofi ciální zahájení přijal pozvání náměs-

tek ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. 

Prahy pro vnější službu plk. Mgr. Martin Von-

drášek, zástupci Zdravotní pojišťovny MV ČR 

a primářka Kliniky Transfuzního oddělení FN 

Královské Vinohrady MUDr. Jitka Kracíková. 

Přítomen byl rovněž autor projektu npor. Bc. 

Michal Fousek, vedoucí Odboru hospodářské 

kriminality OŘ Praha IV. 

nprap. Jana Rösslerová,
Preventivně informační oddělení, Krajské 

ředitelství policie hlavního města Prahy

„Výkaz“ – lístek k nákupu potravin z r. 1921. SOUKROMÁ SBÍRKA

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  

  Diagnostický den pro mimořádně nadané 

děti v ZŠ Chodov.

  Karneval a nové působiště MC Domeček 

v Komunitním centru Matky Terezy.

  Osobnosti Jižního Města: Alena a Jaro-

slav Klempířovi.

8. února
  Rally Dakar 2010 očima radního Jiřího 

Janečka.

  1. ročník festivalu klavíristů Prahy 4 

v Chodovské tvrzi.

  Sněhuláčí rojení v MŠ Křejpského.

  Kostkovaná - velká taneční klubová sou-

těž ATS Domino.

  Osobnosti JM: Jaroslav Kobr.

1. února
  Rozpočet MČ Praha 11 na rok 2010.

  Včelařská setkávání na Jižním Městě.

Na jaká témata re-
portáží se může-
te těšit ve vydá-
ních TV Praha 
11 vysílaných 
v první polovi-
ně února?

Výzva Daruj krev s policistou 
se setkala s velkým ohlasem



KLÍČ 3/2010 13

INZERCE

Služby
• OBKLADAČSKÉ A INSTALATÉRSKÉ PRÁ-
CE, 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, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, 
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 
Tel. 604618298, 222364018.

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

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNI-
ČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678, 
261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej no-
vých a odvoz starých chladniček.

• 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. Tele-
fon: 222 982 922, 604 517 565. 

• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool,Ignis a Tatramat. Opravy provádíme 
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe.
Telefon: 272 761 234, 602 366 328.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-
hování bytů čeští pracovníci SO+NE stejné 
ceny km po Praze zdarma TEL.: 732 809 137 
www.stehovanibytu.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - 
Kompletní malířské práce, štukování panelů, 
stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za ro-
zumné ceny. www.123malovani.cz, Tel:603 
475 667,e-mail:infomal@volny.cz.

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, plo-
voucí podlahy. Návštěva se vzorky, zaměření 
a cenová kalkulace zdarma. www.podlahy-
blaha.kvalitne.cz  mob.604623052.

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

• MYTÍ OKEN (plast. 3+1 cca 300,- Kč), čiš-
tění koberců a čalounění. Tel: 606 148 453 
nebo 222 955 295 - Fa Šilha.

• ŘEŠENÍ TELEVIZNÍHO PŘÍJMU digitální-
ho pozemního a satelitního vysílání pro celé 
objekty i samostatné domácnosti, a to jaké-
hokoli druhu. Volejte Po-Ne 11-22 hod na tel: 
777 575 824. Ne ráno!

• OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ a malířské 
práce. Bytová jádra – kvalitně. Rakovec Tel: 
267913922, 18:00-21:00., mob: 608709716 
přes den. www.zednictvi-praha4.cz.

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

• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ práce, 
voda, kanalizace, topení, montáže zámků 
provádí J. Schimana; tel. 223000393, mobil: 
607550484, E-mail: j.schimana@email.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo 
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, 
nemovitosti, úschovy. Tel: 603835609, www.
advocate-brown.eu, e-mail: eva.brown@vol-
ny.cz.

• PŘENECHÁM PRONÁJEM nebytových 
prostor -manikúra, pedikúra, solárium i s kli-
entelou. Využití i na jiné účely, cena dohodou.  
Praha 4 -Háje, Matúškova 831, areál Blankyt,  
tel. 724 148 864.

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

• EXPRES půjčka pro každého od 10000,- 
do 166000,-Kč. Registr neřeším. Tel: 
731 497 595. www.pujcime-vam.cz.

• PROVÁDÍM STAVEBNÍ opravy a úpra-
vy byt. a nebyt. prostor. SLEVA až 20% 
do konce února.  Řemesl. práce např. byto-
vá jádra, obklady, voda, elektro, atd. Praha 
i okolí. Tel.: 739613488 (773222045), 
jin60jir@seznam.cz.

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

• OPRAVY TELEVIZORŮ v bytech, komplet-
ní servis mobilních telefonů a dálk. ovladačů 
na dílně, prodej příslušenství a setboxů, di-
gitální TV. E-shop i kamenný obchod. WWW.
TELEMOBIL.CZ Kůs 602832751.

• BYTOVÁ JÁDRA, kompletní rekonstrukce 
bytů i drobné zednické,obkladačské práce.
Malování,štukování,plovoucí podlahy,voda,e-
lektro.Kvalita a rozumná cena. email-skut-
chan@seznam.cz,tel.: 720 391 187,Franti-
šek Škutchan.

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, KOU-
PĚ 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.

• VYMĚNÍME náš zrekonstruovaný 2+kk 
(okna na jih – hezký výhled) v Mnichovické ul. 
na Hájích za větší v okolí. Mob. 606720140, 
večer 272910325.

• HLEDÁME MENŠÍ BYT k pronájmu pro 2 
osoby, Garsonka – 2+1 do 12.000 Kč včetně 
poplatků. Zařízení na dohodě. Nekuřáci bez 
zvířat. Děkuji za nabídky. Tel.: 605 845 088, 
220 806 245.

• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo Stře-
dočeském kraji, do 50 km od Prahy. Platba 
hotově! Tel.: 722 509 947.

Ostatní
• PRONAJMU KANCELÁŘ 25m2 s vlastním 
vchodem a příslušenstvím . Tel.724 146212. 

• PRODEJ GARÁŽOVÉHO STÁNÍ u metra 
Háje V novostavbě. Posledních 5 parkova-
cích stání. Cena 269.000,- Kč vč. DPH. Te|. 
737 262 114 www.mao.cz

• KNÍRAČ MALÝ černostříbřitý s PP- prodám 
štěňátka ze zahraničního krytí (NL). Domácí 
odchov, úprava srsti zdarma na Vet. klinice 
Chodov. Praha 10, tel.: 608245785, www.
dollnax.eu.

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

• přívěsy na motorku
• přívěsy na lodě
• obytné přívěsy
• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar
•  převody a přihlašování 

vozidel
•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu 
vozidla, provádění  
VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 
vozidel

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

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

H
o

rň
át

ec
ká

HAKO
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Středoškoláci se předvedli v divadle Broadway

Jižní Město hostilo šachový turnaj Nový název pro
Centrální park?

Na Chodovské tvrzi zazní Mozartovo dílo

Jak vypadá alternativní výuka na Gymnasiu 

Jižní Město? Studenti a jejich profesoři se 

společně pustili do dalšího projektu, který 

představuje rockové oratorium O světostro-

ji. Gymnazisté měli vše ve vlastních rukách 

– od hereckých a pěveckých výkonů, přes shá-

nění grantů, až po například public relations. 

A fi nále v podobě premiéry se uskutečnilo 

14. ledna od 19 hodin v muzikálovém divadle 

Broadway. 

 Před dvěma lety hudební kritiku překva-

pil studentský muzikál Ludvík. „Na muzikál 

Ludvík si moc dobře vzpomínám. Původně 

jsem myslel, že jdu na nějakou školní besídku 

a nic jsem od ní nečekal. Všichni byli skvělí, 

od vlastní kapely přes ta-

nečníky až po školníka s ne-

zapomenutelnou forbínou,“ 

nechal se slyšet hudební 

kritik Jan Rejžek.

 Autorství rockového 

oratoria O světostroji má 

na svědomí opět osvědčená 

dvojice jako v případě muzi-

kálu Ludvík – fyzikář Jan Volt 

(hudba) a školní psycholožka 

Michaela Šleglová (texty). 

Pro tento nový projekt byla 

zvolena forma rockového 

oratoria. Proč oratoria? „Vy-

šli jsme ze znalosti terénu. 

Díky minulým projektům 

víme o silných stránkách našich studentů. Pro-

to nestavíme tolik na dramatické složce, jako 

spíše na pěveckých a tanečních výkonech. Je-

diná role, o níž jsme neměli nejmenších pochyb, 

byl náš školník, který si v minulé show získal 

srdce diváků,“ řekl Jan Volt. 

 Účast v celoškolním projektu nebyla pro 

studenty povinná, přesto se do přípravy za-

pojila více než třetina celé školy. Vedle sólistů, 

sboru, orchestru a tanečníků se zapojily i stu-

dentské ateliéry grafi ky, webu, kamery a fo-

tografi e, scénografi e, kostýmů, režie a public 

relations. Organizačně vše zastřešili produ-

centi. Celý projekt se uskutečnil pod záštitou 

starosty Prahy 11 Dalibora Mlejnského.

 Onoho lednového večera bylo hlediště di-

vadla Broadway zcela zaplněno a očekávání 

nebyla zklamána. Všichni účinkující společně 

vytvořili pro diváky nezapomenutelný zážitek 

a potlesk a smích během představení i aplaus 

na závěr při děrovačce toho byl důkazem. 

Více informací o projektu rockového oratoria 

O světostroji si můžete najít na webu http://

oratorium.gjm.cz/, fotografi e z představení 

jsou k vidění i na www.praha11.cz v sekci fo-

togalerie.

Studentský PR team

Za fi nančního přispění naší městské části se 

ve dnech 8.–15. ledna konal v Top Hotelu 

Praha 9. ročník mezinárodního šachového 

festivalu, který je součástí seriálu Czech Tour 

2009/2010. Záštitu nad akcí převzali primá-

tor Pavel Bém i starosta Prahy 11 Dalibor 

Mlejnský. Hráči se utkali ve dvou kategoriích 

o věcné i peněžní ceny. Vítězem kategorie 

Open Praha A se stal Vjačeslav Zacharcov, 

kategorii Open Praha B vyhrál Leonid Nikola-

jev. Slavnostní vyhlášení se konalo v závěreč-

ný den turnaje a všem oceněným poblahopřál 

a poháry pro vítěze předal za městskou část 

místostarosta Milan Česal.

red

V říjnovém Klíči číslo 18 byl zveřejněn an-

ketní lístek, ve kterém se obyvatelé Jižního 

Města mohli vyjádřit k otázce, zda zachovat 

stávající název Centrálního parku, či pro něj 

vymyslet nový. Centrálních parků je v Praze 

několik, jsou i v mnoha městech republiky, 

proto městská část vyhlásila anketu, aby 

měli občané možnost přijít s názvem, který 

by park mezi Opatovem a Háji odlišil. Vyjád-

řit svůj názor mohli obyvatelé Jižního Města 

prostřednictvím anketního lístku, webových 

stránek či e-mailu. Po vyhodnocení se ukáza-

lo, že většina se vyjádřila pro zachování stá-

vajícího názvu Centrální park. Objevily se ale 

například i nové názvy jako Jihoměstský park, 

Park Opatov, Jižní Park, Park Matky Terezy 

nebo Park Miloslava Švandrlíka a jiné.

red

uskuteční na Chodovské tvrzi 25. února od 

19 hod. Soubor úspěšně debutoval v roce 

2003, tehdy ještě jako komorní sdružení čle-

nů Sukova komorního orchestru, na festivalu 

W. A. Mozarta v Augsburgu a nyní koncer-

tuje v prestižních pražských sálech. Zdena 

Kloubová patří k předním českým pěvkyním, 

pravidelně hostuje na zahraničních operních 

a koncertních pódiích. Na Chodovské tvrzi za-

zní díla Wolfganga Amadea Mozarta Duo pro 

housle a violu G dur, KV 423, Ah, lo previdi! 

KV 272 pro soprán a orchestr, Koncert A dur 

pro klavír a orchestr, KV 414, „Exsultate, jubi-

late“ KV 165 pro soprán, orchestr a varhany.

red

Příznivci výjimečné hudby se mohou těšit na 

vystoupení sextetu Mladota Ensemble Pra-

gue a sopranistky Zdeny Kloubové, jež se 

Soustředění bylo 

při soubojích dobře patrné. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Mladota Ensemble Prague. FOTO: ARCHIV
ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Vážení spoluobčané,

Dne 1. 2. 2010 zahájí pracovníci naší společnosti výstav-
bu inženýrských sítí a bytových domů stavby „Obytný 
soubor Milíčovský háj jih a východ“.
V první fázi stavby proběhne kácení dřevin rostoucích 
mimo les na všech pozemcích budoucí výstavby, které 
se nachází v katastrálním území Chodov, Háje a Újezd 
u Průhonic. Kácení dřevin bude probíhat na základě roz-
hodnutí vydaných odbory životního prostředí Prahy 11 
a Prahy Újezd. Jako kompenzace ekologické újmy bude 
na jaře tohoto roku uskutečněna náhradní výsadba 35 
ks alejových stromů. V průběhu realizace stavby pak 
proběhnou další náhradní výsadby spočívající v založe-
ní nových výsadeb na území stavby. Zde budeme krom 
jiné pokračovat v realizaci parkově upravené plochy, 
jejíž část již byla založena v rámci dokončené výstavby 
„Obytného souboru Milíčovský háj – sever“. 

Následně přistoupíme k realizaci revitalizace části po-
měrně rozsáhlého území, které se nachází pod vedením 

velmi vysokého napětí. Podél Milíčovského vrchu bude 
pro odvod čistých dešťových vod rozvolněno koryto 
původního odvodňovacího příkopu, na kterém budou 
nově vytvořeny tůňky a přehrázky a bude obnoven pů-
vodní, dnes již zaniklý, rybníček. Z něj bude voda obno-
veným, otevřeným příkopem odcházet pomalým odto-
kem do Milíčovského potoka. 

Celé území bude oseto směsí rostlin, jež se nazývají luční 
louka. Postupně by se do této oblasti měla vrátit mok-
řadní společenstva rostlin a živočichů, která se zde na-
cházela v minulosti.

Předem se Vám omlouváme za veškeré komplikace spo-
jené s výstavbou. Pokud budete mít zájem o jakékoli 
další informace, týkající se projektu, kontaktujte nás 
prosím, na info@skanskareality.cz.

Za společnost Skanska a.s., 
Ing. Zdeňka Holancová, developer výstavby

Oznámení společnosti Skanska a.s., 

divize Skanska Reality
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