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Nová autobusová linka 293 již
slouží občanům Jižního Města
Čtěte na str. 3 a 9.
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TÉMA

Nová autobusová linka 293 již slouží občanům
OD RANNÍCH HODIN 8. BŘEZNA JE OBYVATELŮM JIŽNÍHO MĚSTA A KUNRATIC K DISPOZICI
NOVÁ AUTOBUSOVÁ LINKA ČÍSLO 293. SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ LINKY SE ZÚČASTNILI MIMO JINÉ I STAROSTA DALIBOR MLEJNSKÝ, PRAŽSKÝ A JIHOMĚSTSKÝ RADNÍ MILAN
PEŠÁK, ZÁSTUPCE STAROSTKY KUNRATIC VÁCLAV CHALUPA, PAVEL PROCHÁZKA POVĚŘENÝ VEDENÍM ORGANIZACE ROPID, ZÁSTUPCI PROVOZOVATELE AUTOBUSŮ VEOLIA
TRANSPORT PRAHA A DALŠÍ HOSTÉ.
Městské části se tak podařil další krok
Nová linka propojí jednotlivé části Jižke zlepšení dopravní obslužnosti městskou
ního Města a Kunratic a je koncipována tak,
hromadnou dopravou na Jižním Městě.
aby obyvatelům usnadnila cestu na úřady,
„Jsem rád, že se nám společně s ROPIDem
k lékaři a zdravotnickým zařízením, poštám,
podařilo tuto linku uvést do provozu, a chtěl
školám či nákupním centrům. „Dvěstědevadebych poděkovat všem, kteří se na tom podísáttrojka“ jede po trase Háje – Modrá škola
leli, i občanům za podněty a petici, které jsem – Hněvkovského – Mikulova – Bachova – Liobdržel. Doufám, že nová linka bude sloužit
tochlebské náměstí – Chodovská tvrz – Pod
ke spokojenosti všech,“ řekl starosta MlejnChodovem – Petýrkova – U Kunratického lesa
ský při slavnostním zahájení provozu linky – U Tří svatých – Kunratická škola – Kunratice
293 na Hájích.
– Šeberák, po skončení výluky však bude její

Služebna Policie ČR JM I
Česká pojišťovna

Pošta Benkova
Hasiči
MŠ a ZŠ Květnového vítězství

Medico – zdravotnické zařízení
SŠ Michael
Stanice metra Opatov

trasa upravena a linka pojede až ke krčskému
IKEMu, což výrazně zlepší dostupnost zdravotnických zařízení v této oblasti pro obyvatele Jižního Města. Linka jezdí v pravidelných
30minutových intervalech, a to v pracovních
dnech od 6.00 do 20.00 a všechny spoje jsou
bezbariérově přístupné. Je tedy vhodná i pro
méně pohyblivé občany, vozíčkáře nebo třeba
pro rodiče s kočárky a svým charakterem doplňuje systém páteřních autobusových linek
na Jižním Městě.
„K dispozici jsou nízkopodlažní moderní
autobusy s kapacitou 57 míst (32 k stání,
25 k sezení). Současně je možné přepravit
až dva invalidní vozíky,“ upřesnil Pavel Procházka, pověřený řízením organizace ROPID.
Pokračování na str. 9

ZŠ Mikulova
Prodejna Tesco
Bankomat

Chodovská tvrz
Pošta Benkova
Dům zubní péče
Lékárna
Centrum SISI
Hasiči
Veterinář
MŠ V Benátkách
MŠ a ZŠ Květnového vítězství
Park u Chodovské tvrze

Poliklinika Šustova
Lékařská služba první pomoci
Pošta Hráského
Lékárna
Veterinář
Služebna Policie ČR JM II
MŠ Hrabákova
ZŠ Pošepného náměstí
Gymnázium Budějovická
Stanice metra Chodov
OC Chodov
OC Růže
Bankomat

KC Zahrada
MŠ Hroncova
ZŠ Campanus
ZUŠ J. Růžičky
Bezbariérové byty Hornomlýnská

Slovo
starosty

NOVÁ AUTOBUSOVÁ LINKA NA JIŽNÍM
MĚSTĚ
V pondělí osmého března vyjely první autobusy nové linky 293. Je to pro mě osobně, ale
zejména pro mnoho občanů Prahy 11 takové
„malé vítězství“. Po změnách, které ROPID zavedl na podzim minulého roku, se totiž zkomplikovala dopravní obslužnost v některých
lokalitách Jižního Města. Zavedené změny
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ZŠ Kupeckého
Stanice metra Háje
Komunitní centrum Matky Terezy
Ped.-psychologická poradna
Centrální park
Zdrav. zařízení Palas Athéna

vyhodnocoval ROPID na konci ledna letošního roku. Ihned jsem zahájil jednání s ředitelem
této společnosti, kterému mimochodem děkuji za velmi vstřícné jednání, a přednesl jsem
požadavky a návrhy městské části Praha 11,
ale také bezmála 1 400 petentů, kteří se podepsali pod petici, kterou mi předal petiční výbor na konci minulého roku. Se členy petičního
výboru jsem se sešel 6. ledna a jejich argumenty, nespokojenost a požadavky vyjádřené
v petici jsem plně podpořil. O jednáních se ale
nechci dlouze rozepisovat, nejdůležitější je to,
že tady nová linka je a bude sloužit občanům.
Pečlivě jsme také deﬁnovali trasu, a tak vás
„dvěstědevadesáttrojka“ doveze na poštu,
do školy, do nákupního centra nebo k poliklinice. Autobus s plošinou ocení jistě i hendikepovaní spoluobčané (u komplexu bezbariérových
bytů v Petýrkově ulici je mimochodem další ze

Pošta Podjavorinské
Poliklinika Litochleby
Lékárna
Interna Michnova
MŠ Vejvanovského
Prodejna Albert

Pošta Opatovská
Finanční úřad
Úřad MČ Praha 11
Lékárna
Stanice metra Háje
Kino Galaxie
Prodejna Albert
Prodejna Lidl

zastávek). Naše městská část bude linku spoluﬁnancovat částkou bezmála sedmi set tisíc
korun, ale tato investice do pohodlí obyvatel
Prahy 11 je jistě smysluplná.
Zřízení nové linky 293 není jediným úspěchem, kterého naše městská část v této oblasti dosáhla.
Už na podzim minulého roku se nám podařilo přimět ROPID, aby změnil nevyhovující
situaci u linky 154. Prvního září 2007 zase
vyjela nová „školní linka“ 556, která slouží
zejména školákům a maminkám předškoláků
z Kulatého Chodovce, aby se pohodlně dostali
do základních a mateřských škol Donovalská
a Mírového hnutí.
Přeji šťastnou cestu.
Váš Dalibor Mlejnský,
starosta
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KALEDIOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
Zahajoval Ringo. Výstavu obrazů Zděnky Holešovské, která je na
Chodovské tvrzi k vidění až do konce března, zahájil s humorem
herec František Ringo Čech. Barevné pastely ve vás
naladí jarní náladu, a tak si výstavu v malé
galerii tvrze určitě nenechte ujít.

Stříška. Sníh za krkem
nehrozí strávníkům v Centru sociálních
služeb v Křejpského ulici. V pravidelných intervalech
se o sníh napadaný na střeše nad vchodem i o přístupovou
cestu stará údržba, která je, jak je vidět z fotograﬁe, navíc otužilá.

Ovčí. Malého jehněte,
které se podařilo zachránit při
komplikovaném porodu ovce, se ujal náhradní
rodič. Je jím Dan Urban, který má na Praze 11 na starosti
stádo z Milíčovského statku. Jak je vidět, ovčí miminko, které dostalo
jméno Ovčí, má podobné potřeby jako to lidské. Krmení a přebalování.

Úklid chodníků.
Sníh, který odtál
během několika dnů,
odkryl znečištěné
chodníky se silnou
vrstvu posypového
materiálu, který se
během zimy a kalamit často používal.
Společnost Jihoměstská majetková,
a. s., používá dvě
speciální úklidová
vozítka. Každé
z nich je schopno
uklidit přibližně
20 km znečištěné
plochy. Některé
lokality se kvůli
velkému množství
posypového
materiálu musejí
projíždět
i několikrát.

Blahopřejeme. Na konci ledna oslavili na Chodovské
tvrzi Diamantovou svatbu manželé Zdenka
a Jaroslav Maiznerovi. Do dalších
společných let přejeme pevné
zdraví a hodně štěstí.

Ohnivý západ na jihu.
Zajímavý pohled březnového zapadajícího slunce
vytvořil krásné panorama u nájezdu na dálnici D1 tady u nás na Jižním Městě.
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Získali jsme další ocenění za
služby obyvatelům Jižního Města
Zástupci městské části Praha 11 převzali
9. února na Národní konferenci kvality v Táboře ocenění v soutěži Ministerstva vnitra.
Vedení městské části Praha 11 se v roce
2005 rozhodlo zajistit stálé zvyšování kvality služeb poskytovaných obyvatelům Jižního Města. Prostředkem ke zlepšování se
stal systém řízení kvality podle normy
ISO 9001:2000, který byl na Úřadě
městské části Praha 11 úspěšně
zaveden v roce 2006. Certiﬁkát
jakosti UKAS Quality Management byl získán u nadnárodní
společnosti Moody International. Získání certiﬁkátu bylo
prvním krokem v celé řadě změn
a úprav pracovních postupů úřadu. V průběhu následujících dvou
let byl systém řízení kvality doplňován
a rozšiřován za podpory vedení městské části
i pracovníků úřadu. V roce 2008 byla norma
ISO 9001:2000 novelizována. Městská část
se v roce 2009 připravovala na první recertiﬁkační audit. Svou přípravu se rozhodla rozšířit
již podle novelizovaného znění.

Vzhledem k tomu, že v té době ještě neexistoval český překlad normy, probíhala příprava na recertiﬁkaci podle komentovaného
vydání návrhu normy ISO/FDIS 9001:2008,
vydaného Českým normalizačním institutem
a Českou společností pro jakost. „V dubnu
2009 městská část úspěšně obhájila certiﬁkát kvality podle novelizované normy
jako první subjekt veřejné správy
v České republice,“ dodala tajemnice Simona Klimakovská. Se
svým úspěchem se MČ přihlásila do soutěže Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě
(ročníku 2009), kde úspěšně
soutěžila o získání stříbrného
stupně ceny „Organizace dobré
veřejné služby“. Je to další z řady
úspěchů našeho úřadu. Na podzim
jsme získali několik ocenění za nejefektivnější
Czech POINT v republice, druhé místo za nejproduktivnější Czech POINT a třetí příčku
jsme obsadili mezi nejdynamičtějšími stanicemi Czech POINTU v České republice.
Andrea Wolfová

Prosíme o spolupráci
Deratizace objektů ve vlastnictví městské
části bude zahájena počátkem měsíce dubna.
Aby její úspěšnost byla co nejvyšší, vyzýváme všechny majitele bytových objektů k co
největší součinnosti, zejména k deratizaci
vlastního objektu, případně přilehlé plochy
Přeplněné kontejnery a neuklizené okolí
kolem jsou častým výskytem
hlodavců.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

předzahrádky, odstraňování zdrojů potravy
v okolí kontejnerových stání a likvidaci nepořádku zejména v místech vhodných pro hnízdění potkanů.
Začátkem měsíce dubna začne vybraná
deratizační ﬁrma klást ve vytipovaných lokalitách veřejného prostranství nástrahy proti
potkanům. Akce bude prováděna odborně
způsobilou ﬁrmou, která používá schválené
přípravky. Informace o zařazení jednotlivých
lokalit do harmonogramu deratizace je možno získat počátkem dubna na odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 11
na tel.: 267 902 331.
Výskyt hlodavců můžete nahlásit přímo na Hygienické stanici hl. m. Prahy, tel.:
261 260 537 nebo na Odbor ochrany prostředí MHM Praha či na odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 na tel. č.
267 902 330.
red

Víte, kam se obrátit, když se nesvítí?
Pokud nesvítí lampa veřejného osvětlení,
můžete na to telefonicky upozornit ﬁrmu
ELTODO, a. s. Ta se stará o údržbu a servis
osvětlení v naší metropoli a má zřízenou
NON STOP bezplatnou linku pro hlášení

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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závad - tel.: 800 101 109.
Adresa ﬁrmy ELTODO:
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
tel.: 261 341 111, fax: 261 710 669,
e-mail: eltodo@eltodo.cz

Velkoobjemové kontejnery
– 2. čtvrtletí 2010
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
na objemný odpad budou ve 2. čtvrtletí
2010 přistaveny na Jižním Městě v níže
uvedených termínech ve stanovený den
nejpozději do 14 hod. Odvezeny budou následující den s tím, že v případě přeplněnosti kontejneru bude odvoz uskutečněn dříve.
Jižní Město I

A. Malé—E. Hyblerové
21. 4., 19. 5., 23. 6.
Bachova 1593
20. 4.
Bachova—Mikulova
7. 4., 4. 5., 8. 6.
Blažimská—Klapálkova
20. 4., 18. 5., 22. 6.
Brandlova 1641 (za Startem)
13. 4., 11. 5., 15. 6.
Brodského 1671
11. 5., 15. 6.
Černockého (parkoviště)
28. 4.
Doubravická—Jažlovická
8. 4., 5. 5., 9. 6.
Hlavatého—Mejstříkova
14. 4., 28. 4., 12. 5., 16. 6.
Hněvkovského 1374
7. 4., 4. 5., 8. 6.
Chomutovická
8. 4., 5. 5.
Konstantinova—Metodějova
14. 4., 12. 5., 16. 6.
Kosmická—Anny Drabíkové
28. 4., 26. 5.
Kryštofova—Kazimírova 28. 4., 26. 5., 30. 6.
Křejpského 1514
8. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 9. 6.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 20. 4., 22. 6.
Majerského—Samohelova
27. 4., 25. 5.
Matúškova 831 (u Blankytu)
20. 4., 18. 5., 22. 6.
Michnova—Podjavorinské 13. 4., 11. 5., 15. 6.
Mnichovická—Tatarkova
8. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 9. 6.
Modletická—Ke Škole
14. 4., 12. 5., 16. 6.
Mokrá—Zimákova
7. 4., 4. 5., 8. 6.
Plickova 880
14. 4., 12. 5., 16. 6.
Radimovická 1424 (parkoviště) 28. 4., 26. 5.
Rujanská—Donovalská (u TS)
13. 4., 11. 5., 15. 6.
Schulhoﬀova 794
27. 4., 25. 5.
Stachova—V Hájích
7. 4., 4. 5., 8. 6.
Štichova 640 (parkoviště) 21. 4., 19. 5., 23. 6.
Tererova (u ZŠ)
21. 4., 19. 5.
Valentova (parkoviště proti č. p. 1737)
13. 4., 11. 5., 15. 6.
Ženíškova—Květnového vítězství
20. 4., 18. 5., 22. 6.
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova—Filipova
12. 4., 10. 5., 14. 6.
Gregorova—Hrudičkova 12. 4., 10. 5., 14. 6.
Hráského—Šustova
6. 4., 3. 5., 7. 6.
Hrdličkova—Blatenská
12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 14. 6.
K Dubu
6. 4., 3. 5., 7. 6.
Krejnická 2021 (za Chrpou)
26. 4., 24. 5.
Láskova—Malenická
6. 4., 3. 5., 7. 6.
Lažanského
6. 4., 3. 5., 7. 6.
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AKTUALITY

Slovo
poslance

SPECIÁLNÍ LINKA PRO TĚLESNĚ
POSTIŽENÉ
Lidé s tělesným postižením se v Praze mohou od února přepravovat pohodlněji a komfortněji. Hlavní město Praha ve spolupráci
s Ropidem a společností Societa pro ně
zřídilo novou linku v rámci Pražské integrované dopravy. Ta začala zajišťovat přepravu
mikrobusy na trase Jiřího z Poděbrad–Centrum Zahradní Město a na své trase bude
obsluhovat mj. Domov pro seniory Malešice
(zastávka Rektorská), Polikliniku Zahradní
Město (zastávka Poliklinika Zahradní Město),
Polikliniku Malešice (zastávka Plaňanská)
a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
(zastávka Nemocnice Vinohrady).
Cílem zavedení nové linky bylo zvýšit dostupnost lidem s tělesným postižením pro
ně tolik potřebnému lékařskému ošetření
a zároveň jim umožnit vyšší komfort cestování. Mikrobusy jezdí každou hodinu podle
jízdního řádu umístěného na jednotlivých
zastávkách. Linka je určena pouze pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace, především držitele průkazek TP, ZTP
nebo ZTP-P či těhotné ženy. Na lince platí
Tarif pražské integrované dopravy v plném
rozsahu. Vzhledem k tomu očekáváme, že
významná část cestujících bude přepravována bezplatně.
Nově zřízená linka zatím zajišťuje přepravu osob v oblasti Prahy 3 a Prahy 10. Hlavní
město Praha z rozpočtu na její provoz vyčlenilo částku 4,2 milionů korun. Pokud se
osvědčí a bude o ni mezi tělesně postiženými zájem, budeme uvažovat o rozšíření této
služby i do dalších částí metropole.
O rozšíření dopravy se v budoucnu uvažuje i v městské části Praha 11 z méně
dostupných lokalit, a to s největší pravděpodobností minibusy. Linky by měly být koncipovány tak, že umožní lepší přístup občanům Prahy 11 ke zdravotnickým zařízením
nebo úřadům.
Jiří Janeček

Beneﬁce
pro postižené
Pražská organizace vozíčkářů bude
ve středu 24. března pořádat beneﬁční Velikonoční koncert. Ten se uskuteční
od 18.30 hod. v kostele Milíče z Kroměříže,
Donovalská 2331/53, Praha 11. Účinkovat
budou posluchači Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek koncertu
bude použit na ﬁnancování služeb lidem
s velmi těžkým tělesným postižením.
red
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Rubrika na webu Prahy 11 – Vy se ptáte, my odpovídáme (2)

Bezpečnost
V půli února jsme vám v Klíči představili novou
webovou rubriku Otázky pro. V ní se můžete
prostřednictvím webu Prahy 11 ptát na otázky, které vás zajímají a jsou spojeny s vyhlášeným tématem. Prvním tématem bylo školství,
na otázky odpovídal 1. zástupce starosty
Jan Meixner. Druhým je bezpečnost. Na vaše
otázky bude na toto téma až do 31. března
odpovídat starosta Dalibor Mlejnský.
Dotaz od p. Pavly Cieslarové
Dobrý den, mám otázky týkající se mateřských škol. Jak velký převis dětí předpokládáte po letošním zápisu do MŠ a zda
plánujete otevření dalších tříd pro školní rok
2010/2011? Dále se chci zeptat, jak velkou
šanci na přijetí v průběhu školního roku mají
děti, které dosáhnou 3 let až po 1. 9., tedy
po začátku školního roku?
Děkuji, Pavla Cieslarová
Odpovídá Jan Meixner
Vážená paní Cieslarová,
předpokládat převis poptávky po místech

v mateřských školách je velmi obtížné, protože odhady, především dvou minulých let, se
od skutečnosti značně lišily. Je to způsobeno tím, že demograﬁcká struktura na Jižním
Městě je speciﬁcká, neboť před 33 lety, kdy
se Jižní Město osidlovalo, patřilo k nejmladším sídlištím v republice a tehdy narozené
děti se dnes stávají rodiči. Populační křivka
tak není srovnatelná s celostátními prognózami a lze jen vycházet z počtu narozených
dětí v období cca před 3–4 lety. To ale ještě
neznamená, že rodiče všech těchto dětí projeví zájem o přijetí do MŠ.
Abychom mohli rychleji reagovat na letošní poptávku, posunuli jsme přijímací řízení do MŠ o cca jeden měsíc dopředu. Přijetí
dětí narozených po 1. 9. se řeší individuálně.
Bude-li mít příslušná MŠ volné místo, není to
problém, ale v tuto chvíli ještě nevíme, jak dopadnou přijímací řízení.
Jan Meixner
Všechny odpovědi v plném znění naleznete
na webu v sekci Otázky pro.
red

Opravme si svoje chodníky
Městská část od konce března zřizuje speciální e-mailovou adresu, na kterou budou moci
občané posílat své podněty a upozornění týkající se stavu chodníků v Praze 11.
E-mailová adresa má podobu:
opravmesichodnik@praha11.cz
Prostřednictvím mailu tak mohou obyvatelé Jižního Města upozornit na poškození
chodníků ve svém okolí a přispět k jejich rychlé opravě. Do e-mailové zprávy je nutné uvést
datum, jméno osoby, která mail posílá, dále
pak určit lokalitu, přesně popsat problém či
poškození chodníku a přiložit fotograﬁi. Zaslaný podnět bude poté zveřejněn na webových
stránkách městské části, kde bude možné
sledovat, v jakém stadiu je řešení problému.
Bude zde zveřejněno, kdo je vlastníkem či

Na jaká témata reportáží se můžete
těšit ve vydáních
TV Praha 11 vysílaných v druhé polovině března?
15. března
Otázky pro… Jana Meixnera
Příměstské jarní prázdniny na Praze 11

správcem chodníku v dané
lokalitě,
předpokládaný
termín opravy a oznámení
o jejím dokončení. Pokud
by nebylo možné přesně
lokalizovat místo například pomocí popisných čísel na domech, je možné
využít identiﬁkačních čísel
na sloupech veřejného ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
osvětlení.
Další možností, jak oznámit závadu nebo
poškození chodníku, je zaslat MMS zprávu
s fotograﬁí, lokalizací místa a popisem závady na mms@praha11.cz nebo tel. číslo
602 348 363 (cena MMS se řídí platnými tarify vašeho telefonního operátora).
red

Vernisáž obrazů ze sbírek Galerie Zlatá
husa v Chodovské tvrzi
Osobnosti Jižního Města: Miroslav Vágner
22. března
Zahájení nové autobusové linky č. 293
Proč se přestěhovala PSSZ na Žižkov?
Future City Games v KC Zahrada
Změny v Jihoměstské sociální, a. s.
Osobnosti Jižního Města: Olga Wildová

www.praha11.cz
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Lepší je pozdravit dvakrát
než vůbec
Po měsících hledání má akciová společnost
Jihoměstská sociální nového ředitele Jana
Gabriela.
My bychom vám jeho názory a záměry v dnešním Klíči rádi představili.
Takže řekněte čtenářům něco o sobě.
Je mi 38 let, jsem ženatý a mám dvě děti,
v profesním životě jsem v posledních pěti letech pracoval v pozici technický ředitel. V životě se mi osvědčilo to, co mě naučila nejen
moje babička, ale i rodiče – slušnost a férovost, jako příklad, je lepší pozdravit dvakrát
než vůbec a je lepší poděkovat dvakrát než
vůbec.
Jihoměstská sociální za sebou nemá ještě
ani rok činnosti. Máte představu, jakým
směrem by se měla ubírat v následujících
letech?
Určitě je to snaha o poskytování co nejširšího spektra služeb seniorům vedoucí nejen
k zamezení případného pocitu osamění, ale
i snaha k snazšímu životu. Je důležité posilovat jejich identitu, samostatnost, uvědomění
si, že i oni jsou právoplatným členem společnosti. Pro většinu těchto osob je jakékoli
setkání s lidmi mimo tuto komunitu událostí,
na kterou se těší, která vede k jejich vytržení
z osamění. Snahou společnosti by měl být nejen provoz DPS, ale případně i domu seniorů,
léčebny dlouhodobě nemocných. Další stránkou je samozřejmě snaha o pevné ekonomické zázemí, které zatím máme v městské části,
za což jí patří náš obrovský dík.
Jaké jsou vaše pracovní priority?
Chtěli bychom rozvíjet aktivity seniorů vedoucí k propojení se společností.
Hodně aktuální je dostavba ošetřovatelského
centra Janouchova. Rádi bychom realizovali

napojení obyvatel DPS na dispečink s noční
službou pro zavolání první pomoci a do budoucna tuto službu nabídli i seniorům bydlícím na území městské části.
Díky za rozhovor
Dana Foučková
Kulturní a společenské akce naše seniory
obohacují a dělají náš společný život
radostnější, říká Jan Gabriel.

Malá blesková anketa Jana Gabriela
• Oblíbené jídlo: maso, steaky
• Nápoj: vše
• Činnost: rodina, sport
• Manželka: ta moje
• Nejmilejší kniha: Dick Francis
• Hudba: country, folk
• Film: Poslední skaut
• Dovolená: s rodinou

Největší zájem mají řidiči o Chodov
Parkoviště P+R, kterých je v Praze celkem 17, jsou vhodnou alternativou k často
přeplněným příjezdovým komunikacím do centra. Celodenní parkovné tady činí
pouhých deset korun, což je ve srovnání s komerčním parkovištěm nebo poplatkem za odtah špatně zaSamozřejmostí P+R parkoviště Chodov je pravidelná parkovaného automobilu
kontrola pracovníka SISI naprosto zanedbatelná
částka. Nejvyužívanější
bylo loni P+R parkoviště
Chodov u brněnské dálnice D1 (213 900 vozů),
následovaly
Letňany
u konečné stanice metra
trasy C (149 600 vozů)
a třetí příčku obsadilo
parkoviště Černý Most I
(125 400 vozů).
Aktuální informace o obsazenosti parkovišť P+R
mohou motoristé nalézt
na hlavní stránce TSK
www.tsk-praha.cz v sekci P+R, parkovací místa.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
red
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Slovo
zástupce
starosty
PADESÁT NOVÝCH LŮŽEK PRO SENIORY
Bydlení seniorů patří k tématům, kterému se
dnes věnuje stále více odborníků, protože poptávka po této službě roste výrazně rychleji,
než se před několika lety předpokládalo. Dávno pryč je také doba, kdy podobná zařízení
byla strašákem a věta, „půjdeš do domova
důchodců“, byla skutečnou hrozbou.
Dnešní domy seniorů jsou moderními,
spoustou technických pomůcek „prošpikovanými“ zařízeními, ve kterých je v první řadě
sledováno pohodlí a klid klientů.
A právě takový dům v těchto dnech roste
v Janouchově ulici. Kapacitou 50 lůžek v nově
budovaném pavilonu doplní současných 40,
které již řadu let slouží pro poskytování odlehčovací služby, jejíž tradiční slabinou je omezená doba pobytu na tři měsíce. Tu lze sice prodloužit, ve výjimečných případech i několikrát,
ale ne do nekonečna.
Nový dům seniorů bude tedy klasickým pobytovým zařízením, které zkompletuje nabídku
akciové společnosti Jihoměstská sociální. Tu
na konci roku 2007 založila městská část Praha 11 a očekává od ní právě nejen zkvalitnění,
ale i rozšíření služeb pro seniory.
S otevřením nového domu seniorů se počítá ve druhé polovině letošního roku a už dnes
se překvapivě objevili první zájemci o ubytování.
Stavbu s námi můžete průběžně sledovat
na webových stránkách Jihoměstské sociální:
www.jmsoc.cz, kde se každý týden ve fotogalerii objeví nové snímky postupujících prací.
Jan Meixner,
zástupce starosty

Je v obchodním centru
Chodov bezpečno?
Od začátku letošního roku se na úřad městské části obrátilo několik občanů se stížností na bezpečnostní situaci
v OC Chodov a jeho okolí.
Městská část má bohužel pouze omezené kompetence, jak tyto věci řešit. Zajištění bezpečnosti v soukromém
objektu, jakým OC Chodov je, je věcí majitele a provozovatele. Jeho zodpovědností je zajistit veřejný pořádek a bezpečnost v objektu obchodního centra a jeho bezprostředním okolí.
Jako v každém nákupním centru je i zde zvýšená pravděpodobnost kapesních krádeží, kumulace kapsářů, bezdomovců či drogově závislých.
Nejen v zájmu obyvatel Jižního Města chce městská
část vstoupit do jednání s provozovatelem OC Chodov,
aby se situací zabýval. Uvědomujeme si, že toto obchodní
centrum hraje významnou roli v životě městské části, svými službami a možnostmi přispívá k pohodlnému životu
obyvatel Prahy 11 a je vizitkou i pro návštěvníky nejen
z hlavního města.
red
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ŠKOLSTVÍ
Mgr. Hana Zimová
ředitelka MŠ
Mírového hnutí

Lepší Jižní Město
379 nových míst
v mateřských
školách
Rekapitulace
programového prohlášení
Rady městské části Praha 11
www.praha11.cz

Cyklus odborných přednášek
je pro rodiče i pedagogy
Poradnu SISI najdete v příjemných
prostorech Ledvinovy ulice 2
na Jižním Městě

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Novinkou v tomto roce v rámci projektu SISI je pravidelný
cyklus přednášek na ožehavá témata týkající se sociální
či psychologické oblasti. Přednášky jsou pořádány v pravidelných intervalech cca jednou za dva měsíce. Naprostou většinu přednášek vedou externí lektoři, specialisté
na danou problematiku, kteří mají praktické mnohaleté
zkušenosti. Interaktivní a srozumitelnou formou předávají svoje zkušenosti a praktické rady. Dosud uskutečněná
přednáška vzbudila obrovský zájem jak mezi rodiči, tak
i mezi pedagogy. Přednášky jsou bezplatné, určené zejména rodičům, pedagogům a dalším zájemcům. Na první
přednášku z tohoto cyklu vás Poradna SISI pozvala již
v lednu. Věnovali jsme se tématu rodin, které mají děti
s poruchou koncentrace a hyperaktivitou. Březnová byla
zaměřená na rozvod v rodině. Mezi další plánované okruhy přednášek patří: šikana, závislosti a syndrom vyhoření (určená zejména pro pedagogy, výchovné poradce
apod.).
Mgr. Markéta Hrodková, SISI, sociální pracovnice

Konec února
patřil karnevalům
Skoro jak oslavy začátku jara to vypadalo
poslední únorový týden v mnoha jihoměstských školách. Karnevaly, masopustní reje,
barevné masky a zábava. My jsme se připojili k průvodu dětí z donovalské základkyn.
Sněhuláci, víly, strašáci a jiné pohádkové
bytosti procházeli Jižním Městem a byli
středem pozornosti mnoha kolemjdoucích.
Jednou ze zastávek byl dům seniorů v Donovalské ulicio a právě tady se na okamžik
smazaly rozdíly mezi dvěma světy. Spojila je
dobrá náladap.
Dana Foučková

n

FOTO: AUTORKA

Každý odpad má svou popelnici
Vyhazujete odpad a přemýšlíte o tom, kam
s ním? Určitě ano. Když se správně vytřídí,
může se dál použít. Popelnice mají různé
barvy a patří do nich různé věci,
do žluté plasty, do modré papír
a do zelené sklo. Odpad,
který nelze vytřídit, házíme do černé na směsný odpad. Jestlipak víte,
kam patří nebezpečný
odpad, jako jsou baterky
nebo zapalovače? Správná odpověď je červená. Šli
jste někdy s maminkou vyhazovat odpadky? Měli byste vědět, že jsou dvě
popelnice na sklo. Jedna z nich je na čiré sklo
a druhá na barevné. Čiré sklo patří do bílé popelnice a barevné se hází do zelené. Slupky
od banánů a přírodní věci se mohou házet
do bio odpadu, na kompost, anebo do směsného odpadu. A co všechno se dá z tříděného
odpadu znovu vyrobit?

8
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Z plastů se vyrábí např. ﬂeecové mikiny,
koberce, nové PET lahve a zahradní nábytek.
Z papíru se dá znovu vyrobit novinový papír,
krabice nebo obaly na vajíčka. Vytříděné
sklo se může do nekonečna použít
k výrobě nového. Dokonce i z nápojových
kartonů z oranžových popelnic se vyrábí
stavební materiál.
Třídění odpadu
je důležité nejen kvůli
surovinám, ale hlavně
proto, abychom neznečišťovali odpadem životní prostředí. Díky projektu
o třídění toho my třeťáci víme víc a ještě si
užíváme legraci. Vyrobili jsme si domino s popelnicemi a odpadky a půjčujeme ho ostatním
třídám.
Berenika Vojtěchová,
Magdalena Bergerová, Klára Jabůrková,
3. B, ZŠ Campanus

p

www.praha11.cz

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Nová autobusová linka 293 již slouží občanům
Starosta Mlejnský a místostarosta Chalupa
při slavnostním zahájení provozu
linky 293.

Dokončení ze str. 3
Provozovatelem linky 293 je společnost Veolia Transport Praha a vlastně jde již o pátou
autobusovou linku v Praze, na kterou jsou
nasazovány ekonomické nízkokapacitní autobusy.
„Zřízením linky 293 zlepšujeme obsluhu Hviezdoslavovy ulice, kde dosud jezdila pouze linka
165, na jejíž nepravidelnost si navíc občané
stěžovali. Linka 293 tak přinese občanům

293

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Linku budou zajišťovat ekonomické
nízkopodlažní autobusy
s kapacitou 57 míst.

HÁJE – ŠEBERÁK
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Dopravce: Veolia Transport Praha s.r.o.
U seřadiště 9/675,101 40 Praha 10, tel. 271720314

HÁJE !
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Pod Chodovem +

6:19 6:49 7:19 7:49 8:19 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49

Chodovská tvrz

6:21 6:51 7:21 7:51 8:21 8:51 9:21 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51

Litochlebské náměstí

6:22 6:52 7:22 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52

Bachova

6:23 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53

Mikulova

6:25 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55

Hněvkovského

6:26 6:56 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56

Modrá škola

6:27 6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57

HÁJE !

6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:28 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58

Linka je v provozu jen v pracovní dny
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Jižního Města nové přímé dopravní spojení
a zlepšení kvality dopravní obslužnosti i více
pohodlí při zařizování záležitostí na úřadech,
lepší dostupnost lékařských služeb či nákupních center. Také proto městská část Praha
11 provoz nové linky na svém území plně
hradí. Linku 293 budeme pro letošní rok spoluﬁnancovat částkou bezmála sedmi set tisíc
korun,“ dodal starosta Dalibor Mlejnský.
red

zastávka na znamení od 20 do 4 hod., v SO a NE celodenně
všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

Platí smluvní přepravní podmínky a Tarif PID. Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma
Všechny zastávky jsou zařazeny v tarifním pásmu P

Řádky z kroniky Hájů
Do obecního zastupitelstva na čtyři uprázdněná místa najmenoval náhradníky okresní
hejtman. Kronika dále sděluje s odstupem:
„Píše se dvacátý třetí prosinec 1939. Po předešlých událostech lze možné považovati ten
Ještě na podzim r. 1938 vypadalo vše jinak.
KOPIE VE FONDECH MUZEA PRAHY 11.

KLÍČ 6/2010

den za sváteční. Toho dne rozžehla se v naší
obci elektrická světla v bytech našich občanů,
a zároveň i veřejné osvětlení v ulicích. Zásluhu na tomto pokrokovém činu má Komité
pro zavedení elektr. sítě, vedené S. Novákem.
Komité neunavně pracovalo, přesvědčovalo
místní občany a zástupce obce, že lze možno dosahnouti tohoto díla, jen za ﬁnanční
pomoci všech majitelů popisných čísel v obci.
Rozpočet na tuto investici zněl na 66.000
Kčs. – 10.000 na veřejné osvětlení. Poplatek
na každé popisné číslo činil 500 Kčs.
Němci potřebují pro oklamání světové
veřejnosti, doklady o Československu, že je
u nás hlad a bída. Za tím účelem vypravují
do Československa pomocný vlak t.z. Bayernzug, který měl za úkol stravovati vyhladovělé
občany naší Republiky. Také v naší obci bylo
oznámeno, že bude o tyto chuďasy postaráno. Hanbou jest přímo mám-li do této knihy
učiniti záznam, o tom že se skutečně našli

v naší obci jedinci, kteří den ze dne obstupovali obecní úřad, čekajíce až Němci přivezou
jím, stejně u nás z nakradeného zboží uvařenou nějakou tu Německou ,dobrotu´. Celá
tato akce netrvala dlouho, a s naší strany
nešlo ani dost dobře bojovat proti této lži
propagandě s občany tak nízkého národního
uvědomění.
Vyšetřovací vazba místních komunistických předáků, nezlomila odpor vůči okupantum. A tak již v srpnu 1940, dostával jsem
od s. Josefa Čady ilegální výtisky Rudého
práva, a různé letáky, to již byl první počátek
ilegální činnosti komunistické strany v místě.
V druhé polovině května r. 1942, kdy stihl
spravedlivý trest, vraha Českého národa pověstného Heydricha, neušla ani naše obec
přísným německým prohlídkám. Němečtí
žoldnéři, dům od domu převrátili jak lidově říkáme barák nohama vzhůru.“ (Pokračování.)
Vybral Jiří Bartoň
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Laviček bude víc
Jaro je za dveřmi a s ním i procházky do okolí,
přírody, na hřiště. Odbor životního prostředí již před časem přišel s nabídkou, aby lidé
z Prahy 11 upozorňovali na místa a lokality,
kde by uvítali doplnění laviček, parkového
mobiliáře či herních prvků pro své děti. Jsme
rádi, že voláte a upozorňujete na plochy, kde
byste uvítali změny. Z vašich nápadů a podnětů vzniká seznam, z kterého bude odbor
životního prostředí vycházet při doplňování
mobiliáře a hlavně laviček. Vy můžete i nadále volat své návrhy a používat k tomu bez-

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

platnou linku 800 104 300. Jednou z lokalit,
kde lavičky přibudou, je vnitroblok mezi ulicemi Brechtova, Hekrova a Matúškova (bývalý
Blankyt) a v okolí Centra sociálních služeb
v Šalounově ulici. V průběhu roku budou dále
nahrazeny novými parkovými lavicemi ty původní lavičky, které jsou věkem sešlé a nenávratně poškozené.
Celkem bude na Praze 11 vyměněno
a doplněno cca 550 ks lavic. Navyšovat se
budou také odpadkové koše a koše na psí
exkrementy, a to o cca 50 ks.
red

Ve vnitrobloku u bývalého
střediska Blankyt stejně jako v prostoru za
centrem sociálních služeb v Šalounově ul. přibude větší počet laviček.

Podpora podnikatelů
a Katalog podnikatelů a služeb
Jsem velmi rád, že Vám mohu touto cestou
představit jeden z výsledků našeho projektu
Podpora podnikatelů, a tím je Katalog podnikatelů a služeb, který je přílohou dnešního
vydání Klíče.
V katalogu najdete přehled obchodů
a služeb v naší městské části. Rozšířené informace najdete samozřejmě na našich webových stránkách www.praha11.cz. Tato
tištěná verze je určená zejména Vám, kteří
mají omezený přístup k internetu.
Celý projekt Podpora podnikatelů jsme
zahájili na konci minulého roku. Našim cílem
je zjednodušit komunikaci mezi podnikateli,
městskou částí a veřejností a zprostředkovat přehled o podnikatelském prostředí,
rozsahu poskytovaných služeb a obchodů
obyvatelům naší městské části. Projekt má
více na sebe navazujících aktivit a několik
výsledných užitečných produktů jak pro
podnikatele, tak pro obyvatele Prahy 11.
Jedním z hlavních výstupů je rozšíření webových stránek městské části o úsek „Podpora podnikání“ (banner v pravé části úvodní strany našeho webu) obsahující užitečné
informace nejen pro podnikatele stávající,
ale i pro ty začínající. Nachází se tam také
už zmiňovaná nová databáze Katalog služeb a podnikatelů v Praze 11. Najdete zde
základní informace o ﬁrmách či obchodech,

a to v rozsahu informací pro spotřebitele,
tedy název společnosti, kontaktní údaje,
druh činnosti, sortimentu a otevírací dobu.
Daný Katalog nesupluje obchodní rejstříky
ani obdobné registry. Slouží pouze jako pomocník při vyhledávání konkrétních podnikatelských sektorů, sortimentu a druhů služeb.
Naší snahou je, aby katalog byl dostupný
široké veřejnosti a umožňoval obyvatelům
najít si obchod či opravnu co možná nejblíže
svému bydlišti.
Naši tazatelé se pokoušeli zkontaktovat
a osobně navštívit co největší počet malých
živnostníků Jižního Města. U některých se
ale kontakt nepodařilo navázat a další provozovny se otevírají a zahajují činnost. Proto je na našich webových stránkách umístěn
registrační formulář, jehož prostřednictvím
se může zaregistrovat každý, kdo má zájem
informovat o své ﬁrmě.
Katalog budeme pravidelně aktualizovat a rozšiřovat. Například v těchto dnech
dokončujeme šetření mezi provozovateli
zdravotnických služeb, které jako další přibudou do naší databáze a budou Vám plně
k dispozici.
Věřím, že tyto aktivity oceníte a nový
katalog bude pomocníkem všem občanům.
Mgr. Dalibor Mlejnský,
starosta městské části Praha 11

Pozvánka na seniorský výlet
Zveme všechny seniory Prahy 11 na výlet
do historické Příbrami a na Svatou horu.
• Termín – 1. dubna.
• Sraz v 8 hodin na parkovišti u Komunitního centra Marky Terezy.
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• Návrat do Prahy kolem 17 hodiny.
• Cena výletu 70 Kč včetně vstupů, dopravy a oběda.
Přihlásit se můžete na bezplatné lince
úřadu 800 104 300 do 26. března.

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
PŘEPADENÍ. Večer 15. února přijalo operační středisko městské
policie oznámení, že
ve vestibulu stanice metra Opatov
došlo k napadení.
Po příjezdu na místo
strážníci nalezli muže,
který na středisko volal
a tvrdil, že byl napaden třemi muži. Hlídka
prověřila nejbližší okolí stanice metra, ale
na žádného z násilníků nenarazila. Proto
celou věc strážníci předali k dalšímu šetření Policii ČR.
VYLOUPENÁ TRAFIKA. V Opatovské ulici
u zastávky MHD si strážníci 18. února brzy
ráno všimli rozbitého okna prodejny tabákových výrobků. Po ohledání bylo jasné, že
prodejnu někdo vykradl a pachatel se již
na místě nezdržuje. Strážníci tedy zajistili
místo trestného činu a předali celou věc
republikové policii.
PÁD Z OKNA. Na operační středisko městské policie bylo 20. února v ranních hodinách oznámeno, že v Brandlově ulici leží
na zemi muž. Na uvedeném místě strážníci opravdu našli bezvládné tělo muže se
zraněními zjevně způsobenými pádem z
okna. Hlídka okamžitě poskytla postiženému první pomoc a zavolala rychlou záchrannou službu, která muže převezla do
omayerovy nemocnice. Pro podezření ze
spáchání trestného činu strážníci také na
místo přivolali příslušníky Policie ČR, kteří
celou věc převzali k dalšímu šetření.
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká
pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. března
nedostali do schránek, nebo byl pohozen
na zemi, napište nám prosím do redakce
na e-mail: klic@praha11.cz a uveďte ulici
a číslo popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku 800 104 300.

ÁL
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9. Zajímavá plastika
V dnešním díle seriálu představíme kovovou plastiku od Luboše Moravce. Ta je
umístěna v těsné blízkosti hlavního vstupu hotelu Kupa na východní fasádě.

www.praha11.cz
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P O T Ř E B U J E T E :

REKO-INTER

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

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 ,
r ev i z n í z p r á v 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

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

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 VALIT N 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

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

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

www.nubis.cz

Tel.: 222 365 747
777 755 714

Nubis.indd 1

13.11.2009 9:23:50

Stačí jednou zavolat!
777 76O 96O
až 5O OOO Kč
měsíční splátky

POHÁDKOVÉ
Centrum
Chodov

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

774 420 566

RPSN od 199,71%

Poliklinika Michnova 1622/4, Praha 4-Chodov
23.2.2010
do ordinace tel.: 267 311
248 17:45:35
STŘEDA: MOŽNOST OBJEDNÁNÍ DĚTÍ

k03-88x60_personal_CMYK.indd 1 Objednání

AMBULANCE
• odborné vyšetření očním
lékařem na nejmodernějších přístrojích
• diagnostika a léčba očních
chorob
• měření zraku a předpis
brýlí

OPTIK
• zhotovení brýlí
dle lékařského předpisu
• poradenská činnost
• opravy brýlí
• sluneční brýle
• kontaktní čočky

Jak se k nám dostanete:
Metro Háje – Bus 165,197 (Hněvkovského) • Metro Opatov – Bus
165 (Hněvkovského) • Metro Chodov – Bus 197 (Hněvkovského)

KLÍČ 6/2010

Výstava
originálních
kostýmĤ
z þeských ¿lmových pohádek
6.–23. 3. 2010
TĜi oĜíšky pro Popelku / Byl jednou jeden král
Pyšná princezna / Princezna se zlatou hvČzdou
NejkrásnČjší hádanka a mnoho dalších...

VÍKENDOVÝ PROGRAM
7 tvĤrþí dílniþky - ušijte si vlastní kostým z papíru
7 pohádková fotokostymérna - vyfoĢte se v pohádkových kostýmech
7 promítání pohádek

SOUTċŽ: POHÁDKÁM NA STOPċ
SoutČžte a vyhrajte: 1. cena - digitální fotoaparát
2. cena - MP3/MP4 pĜehrávaþ SONY
3. cena - mobilní telefon NOKIA X3
Slavnostní vyhlášení výsledkĤ soutČže - 21. 3. 2010 od 15 hodin
Exit 1 dálnice D1, stanice metra C Chodov, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4
Více na www.centrumchodov.cz

11

Jarní prázdniny s příměstskými
tábory byly super
S prvním březnem si děti z Jižního Města začaly užívat týden jarních prázdnin.
Městská část Praha 11 pro ně i letos připravila příměstské tábory, které z velké části
hradila. To, jak si je kluci a holky užívali, je vidět z fotograﬁí. Po celý prázdninový týden
natáčela také jihoměstská televize TV Praha11. Reportáž budete moci sledovat na
www.tvpraha11.cz.
red
FOTO Z LETOŠNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ:
DANA FOUČKOVÁ A DANIEL POTOCKÝ

www.metafora.cz

Křížovka z čísla 4
Výherci knih z nakladatelství Metafora
Marie Hurová, Jiří Palicha, Markéta Širmerská, Pavel Berský, Jan Juryč, Kamila Skálová, Renata
Němcová, Adam Spáčil
Správné znění tajenky: …ÚNOROVÁ VODA PRO POLE ŠKODA
V dnešní tajence na vás čeká březnová pranostika.
Pro výherce je tady opět hezká kniha z Metafory Ztracený symbol.
Odpovědi zasílejte do 15. dubna na adresu redakce Klíč, Ocelíkova 672, email: klic@praha11.cz,
nebo osobně zaneste. Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí v redakci Klíče.
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Bydlení

Ostatní
• PRONAJMU PARKOVACÍ STÁNÍ v novém bytovém domě Tatarkova 24, Praha 11
u metra Háje. Do garáží mají přístup pouze
zde bydlící nájemníci, vjezd výtahem - 2.patro
603 508 697
• KURZY CVIČENÍ PĚT TIBEŤANŮ
A ČCHI KUNG. V pondělí od 12.4. v 19:30
a ve čtvrtek od 15.4. v 18:30 v KC Zahrada.
www.byu.cz, 602584478, dasa@byu.cz
• PRODEJ GARÁŽOVÉHO STÁNÍ u metra
Háje v novostavbě. Posledních 5 parkovacích stání. Cena 259.000,- vč. DPH. Tel.:
737 262 114, www.mao.cz
• Firma z Prahy 4 - JM hledá zaměstnance na HPP do administrativně ekonomického
úseku. Min.SŠ, Aj vítaná přednost. Kontakt
602 230 311

HAKO
PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• přívěsy na motorku
• přívěsy na lodě
• obytné přívěsy
• přepravní boxy

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

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

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

KONTAKT

• 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
• Vyměníme byt dr. 4+1/L za dr. 3+kk(1)/L
v rámci Jižního Města, nebo jen družstevní byt 3+kk/L až 3+1/L koupíme. Nabízený byt má plochu 88 m2 a je na Hájích. Tel.:
722 224 088
• 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
• KOUPÍM BYT 2+KK NEBO 2+KK/L V PRAZE 11. Mohu také nabídnout výměnu za větší
byt v Praze 11. Vše pouze družstevní nebo
OV. Bližší informace na tel. 607 686 460.
• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM kdekoliv
v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani
vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva,
služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím
i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď,
žalobu atd. Koupím i nemovitost neopráv-

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:
pá:
so:

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

cká

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stěhování bytů čeští pracovníci SO+NE stejné
ceny km po Praze zdarma TEL.: 723 809 137
www.stehovanibytu.cz
• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opatov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory,
smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní
a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova
1520, Praha 4 tel. 602190800
• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, zpracování daňových přiznání, služby daňového poradce.
Více na www.ucetnictvi-online.cz nebo
info@ucetnictvi-online.cz Tel.: 604 734 175,
Benkova 32, Praha 4
• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ, nová dvířka na vaši kuch. a vest.
skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru,
výměna prac. desky. Vrba 603 438 707.
www.vrbakuchyne.cz
• ELEKTROINSTALAČNÍ, ZEDNICKÉ, VODOINSTALATÉRSKÉ I OBKLADAČSKÉ PRÁCE - kvalitně a levně. Dále nabízíme kácení
stromů, prořezávku Vašich porostů, popř.
rozvoz krbového dřeva z našich zdrojů. Tel.
775 677 928.
• BOURÁNÍ, ŘEZÁNÍ BYTOVÝCH PŘÍČEK,
LIKVIDACE A ODVOZ BYTOVÝCH JADER.
Nabízíme i odvoz odpadu (stavebních sutí,
elektrospotřebičů atd.) do Sběrných dvorů.
Dále nabízíme kácení stromů, prořezávku Vašich porostů, popř. rozvoz krbového dřeva.
Tel. 775 677 928.
• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhotovuje péřové deky a polštáře z naší sypkoviny.
100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. Sami
odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 606
312 174, www.cistirnaperi.cz
• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek.
Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359
• BYTOVÁ JÁDRA, kompletní rekonstrukce bytů i drobné zednické, obkladačské práce. Malování, štukování, plovoucí podlahy,
voda, elektro. Kvalita a rozumná cena. email:
skutchan@seznam.cz, tel.: 720 391 187,
František Škutchan.
• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARISTON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT,
PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné.
p.Podlipný tel.: 603 276 606
• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo občanské a rodinné, rozvody, smlouvy,
byty, nemovitosti, úschovy. Tel: 603835609,
www.advocate-brown.eu,
e-mail:
eva.
brown@volny.cz
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV ,VIDEO, DVD,
HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monitory
a počítače. Rozumné ceny. AVC servis – tel.:
222 361 720 a mobil.: 602 390 630.
• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK Kompletní malířské práce, štukování panelů, stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za
rozumné ceny. www.123malovani.cz, Tel:
603 475 667,e-mail: infomal@volny.cz
• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE
V. ŠKAPA TEL.728 386 419.
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE,
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy,

něně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem,
příp. dám náhradní byt, či domeček mimo
Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. TEL: 222 941 032,
nebo 603 420 013
• Koupím byt 2+kk, 3+1 v Praze nebo Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Platba
hotově ! Tel.: 722 509 947.

Horňáte

Služby

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech.
Tel. 604618298, 222364018.
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Telefon: 222 982 922, 604 517 565
• 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.
• PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ
I LAKÝRNICKÉ PRÁCE + ŠTUKOVÁNÍ,
STĚRKOVÁNÍ TEL.: 606227390, EMIL:
JSAIFRT@SEZNAM.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.
• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, MALÍŘSKÉ PRÁCE, STROPNÍ KAZETY. Levně,
rychle, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.:
603 494 330, email: ivan.lafek@email.cz
• SALON SLUNEČNICE: Medicinální pedikúra vč.masáže, reﬂexologie nohou, depilace.
Manikúra, gelová modeláž nehtů, parafínové zábaly. Brodského 1677/5, Praha 4, tel:
605 460 495
• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné
ceny (možnost individuální dohody). Kancelář na Chodově. Tel: 608610630, e-mail:
info@mirapax.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.
• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
voda, kanalizace, topení, montáže zámků provádí i havárie v sobotu a neděli J. Schimana,
Tel.: 223 000 393, Mob.: 607 550 484.
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RELAX
Tajnosti za humny (20)

Lapkové za Kunratickým lesem
„10. Aprilis“ roku 1572, jak praví kroniky, sunul se pod Novým Městem pražským smutný
průvod šedesáti čtyř mužů v řetězech. Jen
vpředu jel vůz s vyslanci benátské republiky
a vzadu několik jízdních ozbrojenců. Směřovali
přes Vyšehrad na lineckou silnici, mezinárodní
komunikaci, která dávno předcházela dálnici
D1. Vedla tenkrát přes Dolní Krč na dnešní
Vídeňskou ulici a dál k jihu. Lidé, vlekoucí
se v řetězech, byli mordýři a mnohanásobní zločinci odsouzení na smrt. Benátčané je
vykoupili od císařské justice na smrt pouze
o něco pomalejší: měli být přikováni k veslům námořních galér jako živé motory. Pražská „galérka“ té doby ale nevydržela teskný
pohled a postupně se srocovala. Pod klášterem Na Slovanech chrastící průvod přepadli.
Několik italských žoldnéřů zamordovali, budoucím galejníkům roztloukli pouta a prchali
na všechny strany. Ne ale všichni. Benátčané
vpředu na voze totiž práskli do koní a ujížděli po nedlážděné vozovce u Vyšehradu a dál
do spásných lesů za Krčí. A poberty, lupiče
i jiné padouchy, opojené úspěchem, napadlo,
že Benátčané se při nákupu galejníků jistě
nevydali z peněz úplně, a tak hurá za nimi!
Nastala krutá honička a není žádná zpráva,
že by do ní zasáhla posádka z Vyšehradu.

Možná byl čas oběda. Teprve později, a zato
po mnoho dalších dnů, projížděli a procházeli
císařští a pražští ozbrojenci lesy, schytávali ty
ptáčky zase do klecí a dodávali je do mučíren
k výslechům a k dalším procedurám. Ten den
ale byli cizinci prchající na voze odkázáni jen
sami na sebe a v dlouhém stoupání za Krčí už
viděli, že je zle. Nerozpakovali se, seskákali
z pomalu se vlekoucího vozu a zmizeli v lese,
Lesy nad Krčí přibližně od stanice metra
počátkem min. století.
SOUKR. SBÍRKA.

Pilné včelky jsou tu pro mrňousky

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

„na voze několik set hotových peněz měvše“.
Život zachránili, ale tohle jměníčko jim ovšem
bylo, jak pak žalovali u dvora, „od té lotroviny
pražské pobráno“.
Zlotřilci byli z většiny pochytáni, benátských
mincí se ale dohledalo málo. Tajemstvím zůstalo, zda se rozkutálely nebo snad šlo ze
strany Benátčanů o pokus o pojišťovací podvod?
Jiří Bartoň

V příjemném domku se zahradou v Pacajevově ulici 30 na Jižním Městě sídlí Pilné včelky. Miniškolka s tímhle názvem je určena pro
9 dětí ve věku od 2 do 5 let. Věnuje se
mrňouskům již od miminkovského věku. Funguje tady zdravotní tělesná výchova, psychomotorické hry, pohybová, dramatická
a hudební výchova, cvičení, tanečky, hudební
hrátky, angličtina i keramika. Děti mají svoje
vlastní divadélko, které si od základu samy
vytvoří s pomocí lektorky.
Školka rozvíjí a stále zdokonaluje projekt
„Táto, pojď si se mnou hrát“, který, jak již název
udává, se věnuje otci v rodině. Oblíbená jsou
aktivní dopoledne a odpoledne plná cvičení
a soutěží. Info na: www.pilnevcelky.cz red

Dovolujeme si vás pozvat na

10. ročník tradičního
multimediálního představení
Johann Sebastian Bach,
Pašije podle Jana,
který se uskuteční 28. března
od 16 hodin
v Komunitním centru
matky Terezy,
Akci ﬁnančně
podpořila městská
část Praha 11.
Vstupné dobrovolné.

Skauti vás zvou mezi sebe
Při březnovém Pochodu drsných mužů otestujeme svou výkonnost v Železných horách.
V dubnu vyzkoušíme zálesácké vaření při soutěži Tajemství traperovy pánve. V květnu po-

FOTO: ARCHIV KLUBU

14

řádáme dřevárnu Stín smrti, šermování v boji
Lidí, Elfů, Podzemí a Nemrtvých. Fantasy hry
nemusíte prožívat jen u počítače, můžete si
je zahrát na živo. Do prázdnin stihneme ještě splout na kanoích řeku Moravu. Oddílový
rok vyvrcholí 22. oddílovým táborem. Tady
zažijeme největší dobrodružství roku v oddílové partě, stavbu a bourání tábora, velkou
etapovou hru, výlety, koupání, služby, hlídky,
odpočineme si od mobilů a počítačů.
Navštivte nás na www.krhuti.cz.
Kontakt:
RNDr. Milan Kvíz, tel.: 723181880
e-mail: jana.kvizova@quick.cz
red

Sportujeme,
přijďte také!
Házenkářský klub Jižního Města HC Háje
si dovoluje pozvat všechny příznivce házené na již 14. ročník turnaje pro minižákyně MINICUP 2010, kterého se zúčastní
8 družstev z celé republiky. Turnaj se
uskuteční ve dnech 20.–21. 3. 2010 ve
sportovní hale na Praze 10, Štěrboholy,
U školy.

www.praha11.cz

Ukončení slevové AKCE 10 %
proběhne 15. 1. 2010.

INZERCE
KOJENECKÉ PLAVÁNÍ NA JIŽNÍM MĚSTĚ

WHOPPER

VYDRÝSEK

®
®

Květnového vítězství 1738, areál MŠ Chodov, Praha 4

pro skutečné fanoušky grilování…

www.vydrysek.info
tel.: 605 218 971 pí. Podlipná
…přijďte ho vyzkoušet!
Těšíme se na vás!

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
- novou koupelnu udìláme kvalitnì a za rozumné ceny

BURGER KING
v OC CHODOV

PRODEJ, MONTÁŽ A SERVIS DVEØÍ

Otevřeno denně
9.00 - 22.00

®

- dodáváme vstupní a interiérové dveøe Porta Doors
e-mail: prestavbabytu@seznam.cz

telefon: 773 021 288

Prodej a správu inzerce zajišťuje:
Men on the Moon Entertainment, s r.o.
Opletalova 59, 110 00 Praha 1
IČ: 63 666 987, DIČ: CZ63 666 987
www.motm.cz

CENÍK INZERCE V ČASOPISU KLÍČ
1/1

1/4

1/8

180 x 254 mm

180 x 60 mm

88 x 60 mm

Kontaktní údaje – prodej inzerce:
Tel.: +420 725 843 421
Fax: +420 224 228 935
E-mail: info@inzerceklic.cz

29.000,- Kč
bez DPH

10.000,- Kč
bez DPH

6.500,- Kč
bez DPH

Další informace o časopisu a harmonogram realizace příštích 6 čísel naleznete
na www.praha11.cz v sekci věnované
časopisu Klíč.

180 x 122 mm

88 x 122 mm

88 x 30 mm

16.000,- Kč
bez DPH

10.000,- Kč
bez DPH

2.600,- Kč
bez DPH

1/2

1/4

1/16

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 %

HAKO
PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ

DALŠÍ SLUŽBY

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

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

Horňáte

cká

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:
pá:
so:

KLÍČ 6/2010

8,30 – 18,00 hod.
8,30 – 16,00 hod.
9,00 – 16,00 hod.
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INZERCE

ZDRAVÍ PRO VAŠE DĚTI!

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

Bez
lepku
Aktivní
Bifido
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Méně
než 4 %
tuku

www.praha11.cz

