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    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
     

Co v neděl i  k obědu? Ke Křečkovi  zajedu,
     ke snídani  páreček a k večeři  ř ízeček!

 
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 272 950 281

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

Akční ceny DUBEN

Párky Vídeňské 129,90 89,90 Kč

Šunkový salám speciál 114,90 89,90 Kč

Špekáčky  79,90  59,90 Kč

Kuřecí šunka 124,90 99,90 Kč

Kuřecí prsa pikant 149,90 129,90 Kč

Čertova klobása 136,90 109,90 Kč

Provensálská paštika 99,90 69,90 Kč

Kladenská pečeně. 139,90 119,90 Kč

Vepřová kotleta s.k.  119,90  99,90Kč

Kuřecí prsa s kostí 104,90  89,90Kč

Trvale snížená cena

Huspenina   59,90 Kč

Párky libové  44,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy 

do vyprodání zásob.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 2. dubna 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.
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a trávit svůj volný čas.

 Bylo nutné dát dohromady fi nance 

na hřiště nové, což samozřejmě chvíli trvalo, 

ale nakonec se peníze podařilo sehnat. Někdy 

v této době vznikla také myšlenka umožnit 

dětem, aby se na vzhledu svého školního 

hřiště a herních prvků samy podílely.  S ředi-

telem školy Radkem Pulkertem jsme se do-

mluvili na vyhlášení speciální výtvarné školní 

soutěže „Navrhni si svoje hřiště“. Pravidla 

jsou jednoduchá, děti si mohou samozřejmě 

s pomocí rodičů nebo starších sourozenců na-

malovat, jaké hřiště by si na Mikulce přály. Po-

kud vše půjde podle plánu, z dětských návrhů 

bude nainstalovaná v prostorech školy výsta-

va. Porota následně vybere v dubnu nejlepší 

a nejzajímavější návrh. Právě z něho se bude 

vycházet při projektování budoucího nového 

hřiště. Se začátkem nového školního roku by 

tak na Mikulce mohlo děti přivítat moderní 

hřiště navržené přímo mladými architekty. Au-

tora vybraného vítězného návrhu čeká cena 

pro vítěze, kterou je nový mobilní telefon. 

 Za sebe jsem rád, že doba, kdy dětská 

a školní hřiště musela mít stejnou uniformní 

tvář, je v nenávratnu. A je dobře, že se jiho-

městská základní škola stane pravděpodobně 

první v Praze, která bude mít hřiště navržené 

samotnými dětmi. Dovolte mi popřát malým 

tvůrcům šťastnou a hlavně nápaditou ruku při 

tvorbě jejich návrhů a Mikulce krásné nové 

hřiště, které budou děti rády využívat.

Daniel Urban
člen rady školy a zastupitel Prahy 11

Jižní Město kvete… kulturou

Slovo 

zastupitele

Slovo 

starosty

NA MIKULCE SI BUDOU DĚTI HŘIŠTĚ NA-
VRHOVAT SAMY

Staré dětské hřiště, které využívaly děti 

ve venkovních prostorech Základní školy Mi-

kulova, nevyhovovalo možná až příliš přísným 

normám Evropské unie. Proto muselo být 

odstraněno, a školní družina tak přišla o mís-

to, kde si děti z Mikulky mohly bez obav hrát 

Je zcela jisté, že i vy patříte mezi téměř 

40 tisíc diváků, kteří je v roce 2009 navštívi-

li. Mezi nejviditelnější kulturní události patřil 

loňský festival Street For Art, během které-

ho v Centrálním parku vyrostla úžasná nafu-

kovací bublina. 

 A vzpomínáte na obří projekce na objekt 

staré pošty? Některé z nápadů, které byly 

vloni ještě ve virtuální podobě, se začnou 

zhmotňovat letos v květnu během třetího 

ročníku festivalu Street For Art. Velký divác-

ký úspěch mají výstavy na Chodovské tvrzi, 

rekordní návštěvnost přes 3 tisíce diváků 

měla loňská výstava rytin Francisca Goyi 

Hrůzy války. Tradiční letní hudební festival 

Tóny Chodovské tvrze patří mezi hudební la-

hůdky. Zakladatel festivalu, houslový virtuos 

Jaroslav Svěcený, připravuje na červenec již 

sedmý ročník. Díky Kulturnímu centru Zahra-

da se na Jižní Město podívaly zahraniční ná-

vštěvy. 

 S dětmi ze ZŠ Campanus pracovali na díl-

nách a při zkoušení divadelního představení 

herci z celého světa, kteří sídlí ve francouz-

ském Lyonu. Dvě vyprodaná představení loni 

v květnu byla ofi ciální doprovodnou akcí čes-

kého předsednictví Evropské unie. Na konfe-

renci Kultura jako nástroj regionálního roz-

voje v rámci festivalu Street For Art 2009 

přijelo kolem 50 účastníků z 10 zemí Evropy 

od Velké Británie po Bulharsko a od Švéd-

ska po Itálii. 

 Obyvatelé Prahy 11 se čím dál více mo-

hou zapojit do komorních i větších soused-

ských akcí organizovaných KC Zahrada. Ať 

jde o Mikulášský průvod, jehož třetí ročník 

s více než tisícovkou účastníků už patřil 

k největším v Praze, procházku po trase 

skoro zapomenutých jihoměstských soch, 

plastik a nově ztvárněných ploch, až po na-

bídku zapůjčit svůj přízemní balkon pro kon-

cert v rámci připravovaného festivalu Hudba 

mezi bloky. Čerstvá zpráva je, že se 12. a 13. 

března přes dvacet aktivních tvůrčích oby-

vatel Prahy 11 zúčastnilo akce Future City 

Game. Dva dny pracovali na hledání zajíma-

vých návrhů na nové kulturní a společenské 

projekty pro Jižní Město. 

 Všechny fi nální projekty si budete moci 

prohlédnout v dubnu během festivalu 

Země – město a Street For Art v květnu. Je-

den z vybraných projektů se navíc zrealizuje 

během 11 dnů Prahy 11.

red

VÁŽENÍ SOUSEDÉ,

jaro je za dveřmi a s ním přichází i aktivnější 

trávení volného času u nás na Jižním Městě. 

Rád bych znovu upozornil, že naše městská 

část již před časem přišla s nabídkou, abys-

te nás vy sami upozorňovali na místa, kde 

byste uvítali doplnění laviček či herních prvků 

na hřištích. Z vašich nápadů a podnětů vzniká 

seznam, ze kterého bude odbor životního pro-

středí vycházet v plánovaných změnách. Stej-

ně tak čekáme na vaše náměty, kde byste uví-

tali nový chodník. První kolo ankety k novým 

chodníkům jsme uzavřeli na podzim a v těchto 

měsících podle vašich připomínek vznikne ně-

kolik kilometrů nových chodníků. Další náměty 

opět vyhodnotíme a mnoho z nich se dočká 

realizace. Své návrhy můžete i nadále volat 

na bezplatnou linku 800 104 300. 

 Jednou z lokalit, kde lavičky přibudou, je 

vnitroblok mezi ulicemi Brechtova, Hekrova 

a Matúškova a v okolí Domu s pečovatelskou 

službou v Šalounově ulici. V průběhu roku bu-

deme také nahrazovat novými staré a poško-

zené lavičky. Celkem vyměníme a doplníme cca 

550 ks lavic. Přibudou také odpadkové koše 

a koše na psí exkrementy. I v tomto případě 

velmi oceníme vaše tipy na místa, kde vám 

odpadkové koše schází. Ještě bych se rád za-

stavil u dětských hřišť. Za uplynulé roky jsme 

zregenerovali a vystavěli šedesát dětských 

hřišť a tři další přibudou ještě letos na jaře. 

Katalog s přehledem hřišť najdete na webo-

vých stránkách městské části www.praha11.

cz v sekci Jižní Město v kostce – Poznáváme 

zblízka. Tento „katalog“ vznikl s cílem poskyt-

nout vám co nejvíce informací o vybavení 

dětských hřišť nejen v nejbližším okolí vašeho 

bydliště. Na květen a červen připravujeme 

putování po dětských hřištích, kde bude pro 

děti připraven sportovně 

zábavný program. Nejen 

tam se těším na setkání 

s vámi. 

Váš Dalibor Mlejnský
starosta

SLOVA Z TITULKU JIŽNÍ MĚSTO KVETE NASPREJOVAL PŘI PRVNÍM ROČNÍKU FESTIVALU 

STREET FOR ART V ROCE 2008 PŘI LEGÁLNÍ GRAFITTI AKCI NEZNÁMÝ UMĚLEC. OD TÉ 

DOBY OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, KTERÁ SE STARÁ O 

KULTURNÍ CENTRUM ZAHRADA, CHODOVSKOU TVRZ A MÍSTNÍ LIDOVOU KNIHOVNU, ZOR-

GANIZOVALA DESÍTKY AKCÍ. 

Sbírku 

českého moderního 

umění obdivovali ve velké galerii 

Chodovské tvrze návštěvníci po celý březen. 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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KALEDIOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

TRADIČNÍ VYVĚŠOVÁNÍ VLAJKY. Jako každý rok, tak i letos byla 

10. března před radnicí naší městské části vyvěšena vlajka Tibetu 

jako výraz solidarity s lidem této okupované země. Vyvěšováním 

vlajky si připomínáme násilné potlačení tibetského 

povstání v Lhase proti čínským komunistickým 

okupantům v padesátých letech. 

VÝSTAVA KOSTÝMŮ. Výstavu originálních kostýmů z českých fi lmových 

pohádek jako jsou Tři oříšky pro Popelku, Princezna se zlatou 

hvězdou nebo Princ a Večernice mohli malí i velcí 

návštěvníci obdivovat v březnu v prostorech 

Obchodního centra Chodov. 

TÝM DAKARU 2011 POSÍLÍ ŽENA. Více než 50 dívek a žen se přihlásilo 

do výběru akce Ženy pro Dakar 2011. Podmínky splnilo 34 z nich 

a ty se sešly v polovině března v KC Zahrada, aby tady 

z nich porota vybrala ty, které v příštím roce posílí 

české družstvo. V Zahradě byla k vidění 

i výstava fotografi í a promítal se 

fi lm z posledního 

Dakaru.

ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB. V Janouchově ulici vzniká 

přístavba k zde již stojícímu sociálně-ošetřovatelskému 

zařízení. Po dokončení stavby, které se plánuje v druhé polovině roku, 

tak vznikne nový dům pro seniory s kapacitou 50 míst.   

HAVÁRIE. 
Provoz v ulici Mírového 

hnutí 11. března komplikovala dopravní 

nehoda kamionu a osobního vozu. Střet se naštěstí 

obešel bez zranění, šrámy si odnesl jen malý peugeot. Kéž by 

všechny dopravní nehody, pokud k nim už dojde, měly podobný konec. 

PAMÁTNÍČEK. 
V zastrčeném, málo přístupném 

místě Jižního Města už víc jak desetiletí tenhle 

památníček připomíná zbytečnou smrt, nejvyšší lidskou 

daň. Není válečný, týká se motorismu, rychlosti, dodržování 

pravidel. Snad je dobré si ho připomenout právě teď na prahu jara. 
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INFORMACE ÚMČ

Výběr z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 11
30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 
dne 21. 1. 2010 mj.:
ULOŽILO:

 Radě městské části projednat Vizi rozvoje 

území Velké Roztyly s občany dotčeného úze-

mí a po veřejné diskusi předložit ke schválení 

zastupitelstvu. 

SCHVÁLILO:

 Rozpočet městské části Praha 11 na rok 

2010 s objemem příjmů ve výši 589 565 tis. 

Kč, s objemem výdajů ve výši 709 175 tis. 

Kč, se schodkem 119 610 tis. Kč krytým fi -

nančními zdroji ve třídě 8 a fi nanční plán hos-

podářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2010 

s celkovými výnosy ve výši 283 857 tis. Kč, 

celkovými náklady ve výši 193 349 tis. Kč 

a hospodářským výsledkem 90 508 tis. Kč.

 Rozpočtové opatření č. 4/10 – přesun 

fi n. prostředků v běžných výdajích rozpočtu 

MČ Praha 11 na rok 2010 v celkové výši 

150 tis. Kč na pomoc Haiti.

 Vyhlášení Soutěže – Regenerace Jižního 

Města, podmínky soutěže a pověřilo Radu 

městské části Praha 11 jmenovat pro každý 

ročník soutěže hodnotící komisi.

Rada MČ Praha 11 dne 3. 2. 2010 na své 
3. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:

 Rozpis rozpočtu fondu podpory regenera-

ce MČ Praha 11 na rok 2010 do jednotlivých 

položek příjmů, výdajů a fi nancování.

 Rozpočtové opatření č. 6/10 – přesun 

fi nančních prostředků v běžných výdajích 

rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2010 ve výši 

40 tis. Kč na členství v Asociaci nositelů legi-

onářských tradic.

 Výroční zprávu za rok 2009 o poskytová-

ní informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím.

 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabíd-

ky MYSTAV, spol. s r. o., ve věci novostavby 

sportovní haly při ZŠ Květnového vítězství – 

II. etapa, dodatečné stavební práce.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
  v informační kanceláři Opatovská 964/18, 
tel.: 272 661 122, 123, 124 
  v informační kanceláři v Ocelíkově 672, 
tel.: 267 902 207, 267 902 209
  v informační kanceláři v SZZ JM II 
v Šustově 1930, tel./fax: 271 913 422
  na webové stránce www.praha11.cz

Městská část i v letošním roce pokračuje 

v údržbě a v loňském roce započaté rekon-

strukci zeleně na Chodovském hřbitově. Sou-

částí prací je i kácení třiceti čtyř stromů, které 

byly znaleckým posudkem doporučeny k od-

stranění. Tyto stromy by svým současným 

stavem mohly bezprostředně ohrozit život 

či zdraví návštěvníků hřbitova nebo poškodit 

náhrobky, čímž by mohla vzniknout škoda 

značného rozsahu. Zároveň s tímto zásahem 

bude proveden odborný ořez některých vy-

braných dřevin, kterým letošní zima, bohatá 

na sněhovou nadílku, pocuchala koruny, jež 

bude rovněž nutné upravit.

 Všechny kácené dřeviny mají obvod 

kmene menší než 80 cm (měřeno ve výšce 

130 cm nad zemí), a tudíž k jejich kácení není 

třeba povolení orgánu ochrany přírody, tj. od-

boru životního prostředí. Stromy budou na-

hrazeny novou výsadbou perspektivnějších 

dřevin a všechny provedené úpravy tak zkva-

litní vzhled i skladbu zeleně na Chodovském 

hřbitově. Zmiňované práce se uskuteční po-

stupně v průběhu roku 2010 a vždy v době 

vegetačního klidu.

 Realizace bude probíhat za plného provo-

zu hřbitova, proto bychom rádi návštěvníky 

hřbitova požádali o trpělivost a pochopení, 

pokud se vytvoří určité komplikace, a aby 

také dbali na svou bezpečnost.

 Se svými dotazy se v případě potřeby ob-

racejte na paní Hönigovou nebo Vobořilovou, 

pracovnice odboru kancelář tajemníka – sprá-

va hřbitova Úřadu městské části Praha 11, 

telefon 267 902 249 nebo 267 902 247.

red

Každý rok naše městská část uděluje vý-

znamným osobnostem čestná občanství 

a Ceny Prahy 11. I vy, obyvatelé Jižního Měs-

ta, můžete kandidáty na udělení těchto oce-

nění navrhnout. Víte o lidech kolem vás, kteří 

svou prací nebo činy prospívají naší městské 

části nebo české společnosti obecně? Do 

30. června můžete prostřednictvím volených 

zástupců veřejné správy, tj. členů zastupitel-

stva městské části, podávat návrhy na udě-

lení čestných občanství a Cen Prahy 11 pro 

rok 2010.

 Text zásad pro udělování čestných ob-

čanství a Cen  Prahy 11 naleznete na adrese 

www.praha11.cz v odkazu Čestná občanství 

a Ceny Prahy 11. Čestná občanství a Ceny 

Prahy 11 jsou udělovány na základě písemné-

ho návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh 

navrhovaného občana včetně kontaktů a jeho 

souhlasu s přijetím ocenění od předkladatele 

návrhu. Bez podrobného písemného zdůvod-

nění nemůže být návrh projednán. red

Chodovský hřbitov se dočká úpravy zeleně

Posílejte návrhy na čestná občanství 
a Ceny Prahy 11 

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Pietní akt u pomníku na Chodovském hřbitově 

u příležitosti 65. výročí konce druhé světové 

války v Evropě se bude konat v úterý 11. květ-

na v 10.00 hodin. Společně uctíme památku 

účastníků Pražského povstání a příslušníků 

Rudé armády, kteří padli v bojích s nacistic-

kými okupanty v květnu 1945. Chodovský 

hřbitov se nachází v Lečkově ulici, směrem 

za obchodní dům, stanice metra Opatov, bus 

č. 212, 213 – stanice Ke Kateřinkám. red

Městská část uctí 
památku padlých

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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AKTUALITY

Vzhledem k častým žádostem občanů Jižní-

ho Města přistoupila městská část Praha 11 

ke znovuotevření otázky privatizace byto-

vého fondu. Zástupci občanského sdružení 

Obecní domy byli pozváni na jednání bytové 

komise Rady městské části Praha 11, které 

se uskutečnilo 24. února. Kromě nich se do-

stavili i zástupci občanského sdružení Miku-

lova a nájemci domu Mikulova 2147 a 2148. 

Výsledkem diskuse na toto téma byla doho-

da o ustavení pracovní skupiny, která začne 

připravovat podklady pro příslušné orgány. 

Městská část není nijak omezena v možnos-

ti úplatně převádět byty ve vlastnictví hl. m. 

Prahy svěřených Praze 11. Musí však postu-

povat v souladu se zákonem o hlavním městě 

Praze a Statutem hlavního města Prahy.

 Městská část však nejprve provede eko-

nomickou analýzu případné další privatizace 

bytového fondu, ze které by měl vyplynout 

závěr o ekonomické výhodnosti úplatného 

převodu bytů. V případě, že ekonomická ana-

lýza potvrdí efektivnost úplatného převodu 

bytů, budou vypracovány zásady pro převod 

bytů, které budou předloženy ke schválení 

radě městské části a následně jihoměstské-

mu zastupitelstvu. Vzhledem k současné 

právní situaci a předpisům omezujícím veřej-

nou podporu není možné uvažovat o prodeji 

celých bytových domů, nýbrž pouze o pro-

deji jednotlivých bytů jejich nájemcům jak to 

umožňuje zákon o vlastnictví k bytům.

 Rada městské části Prahy 11 na návrh 

starosty Dalibora Mlejnského jmenovala 

skupinu pro jednání o koupi bytů v majetku 

hl. města Prahy svěřených Praze 11 v násle-

dujícím složení: předseda Luděk Zítka, členo-

vé: JUDr. Gabriela Váchová, Jiří Braňka, Michal 

Anděl, JUDr. Josef Holub – náhradník za členy 

o. s., Kvido Boublík, Mgr. Ladislav Hrůza, Bc. 

Lenka Petrová, Ladislav Horák, Ing. Jiří Seme-

la. Tajemnicí pracovní skupiny je Petra Urba-

nová. red

Rekapitulace
programového prohlášení

Rady městské části Praha 11
www.praha11.cz

Lepší Jižní Město
2500 vestiček
pro větší 
bezpečnost dětí

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

V internetové rubrice na webu naší městské 

části Otázky pro… se můžete ptát na věci, 

které vás zajímají a jsou spojeny s vyhláše-

ným tématem. Dalším tématem bude tento-

krát životní prostředí, na otázky bude odpo-

vídat zástupkyně starosty Eva Štampachová 

a ptát se můžete až do konce dubna.

Minulého tématu bezpečnost, na které od-
povídal starosta Dalibor Mlejnský, se týkala 
i otázka pana Froňka:
Pane starosto! Trápí mne dopravní situace 

v ulici Anny Drabíkové a nevím, kam se ob-

rátit. Jsem zaměstnán trvale v nočním pro-

vozu, a tudíž v dopoledních hodinách odpočí-

vám. V ulici je obousměrný provoz, dosti silný 

a v ranních hodinách podpořený návozem 

dětí do školky. Spousta řidičů nervově nevy-

drží a troubí. Jaké to má dopady, nemusím 

vysvětlovat. Mám myšlenku, jak situaci vy-

řešit. Stačilo by zjednosměrnit provoz od uli-

ce Kosmická do ulice Hviezdoslavova. Toto 

řešení si myslím by dopravě velmi pomohlo 

a zjednodušilo. Moc děkuji za odpověď, či 

kontakt na příslušné místo. 

S pozdravem a přáním hezkého dne Froněk.

Vážený pane Froňku, děkuji za Váš názor. Ná-

vrh na možné zjezdnosměrnění místní komu-

nikace Anny Drabíkové ve směru od Kosmické 

k Hviezdoslavově ulici projedná odbor životní-

ho prostředí (v pozici silničního správního úřa-

du) s Policií České republiky – odborem služby 

dopravní policie. V případě kladného vyjádření 

k navrhované změně dopravního režimu v ob-

lasti vydá odbor životního prostředí formou 

rozhodnutí obecné povahy změnu v doprav-

ním režimu. O vývoji Vašeho požadavku Vás 

bude odbor životního prostředí Úřadu měst-

ské části Praha 11 informovat.

S pozdravem Dalibor Mlejnský 

Rubrika na webu Prahy 11 – Vy se ptáte, my odpovídáme (3)

Životní prostředí
V dražbě, kterou uspořádal portál iDNES 

4. března, získal kombinézu zlaté medailistky 

Martiny Sáblíkové poslanec, pražský a jiho-

městský radní Jiří Janeček. Částka dvě stě 

sedmdesát dva tisíce korun, za kterou byla 

kombinéza vydražena, půjde na podporu 

Konta Bariéry, resp. projektu Sport bez bariér, 

tedy pomůže zdravotně handicapovaným při 

provozování sportovních aktivit. 

 Janeček je dlouholetým dárcem Konta 

Bariéry a rovněž aktivním sportovcem. Pravi-

delně se zúčastňuje automobilových závodů i 

slavné rallye Dakar, při níž na svém voze vždy 

vozí logo Prahy 11. Proto na otázku, kam si 

vystaví kombinézu olympijské vítězky, odpo-

věděl: „Rozhodně si ji nenechám pro sebe, 

vystavíme ji u nás na Jižním Městě, aby inspi-

rovala sportovce z Prahy 11, ale i odjinud.“  

red

Kombinéza Sáblíkové 
putuje na Jižní Město

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY JIŽNÍ MĚSTO

Termíny přijímacích zkoušek
ZUŠ Křtinská 673, Praha 4:

19. a 20. dubna, od 14 do 17.30 hod.

ZUŠ J. Růžičky 1176, Praha 4:
21. a 22. dubna, od 14 do 17.30 hod.

Dodatečné zkoušky: 7.–10. června.

Rada jmenovala skupinu pro jednání o koupi 
bytů svěřených městské části
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

V létě roku 2009 bylo v Újezdu uvedeno do provozu fot-

balové hřiště s novým technickým zázemím. V současné 

době již probíhají pravidelné tréninky mužstev „áčka a béč-

ka“, dále zimní turnaje dospělých a žáků a přátelská utkání. 

Představitelé fotbalového klubu usilují o znovuobnovení 

mládežnického fotbalu a zajištění sportovního vyžití pro 

děti z městské části Praha-Újezd, Prahy 11 a také z nej-

bližšího okolí.  

 Proto byl dne 1. března zahájen nábor mladých 

fotbalistů pro nově vznikající mládežnická družstva 

ve fotbalovém oddíle SK Újezd Praha 4, a to vždy v době 

tréninků – úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin.

 SK Újezd hledá chlapce a dívky ročníků 1997 až 2005. 

Nabízí kvalitní a zkušené trenéry pod vedením Milana Ško-

dy, bývalého ligového hráče Bohemians ČKD Praha, dále 

obětavé a pracovité vedoucí mužstev, kteří se těší na prá-

ci s dětmi. Své zkušenosti jim může předat i současný re-

gistrovaný hráč SK Újezd a trenér národního fotbalového 

mužstva Michal Bílek. Kontaktní osoba pro Vaše dotazy: 

Renata Matějovská, tel.: 603 702 974, e-mail: mich.mat@

volny.cz, nebo informace získáte na webových stránkách 

www.skujezd.cz. Václav Drahorád, starosta

V Klíči č. 5 jsme Vás informovali o zahájení do-

stavby II. etapy ZOV. V těchto dnech zdárně 

probíhají zemní práce včetně vrtů pro mikropi-

lotové založení protihlukové stěny.

Pavel Staněk, odbor investiční

Rada hl. m. Prahy schválila konání veřej-

né sbírky na pomoc Republice Haiti, kte-

rou postihlo zemětřesení. Sbírka se koná 

od 1. března 2010 po dobu jednoho roku 

a bude prováděna formou shromažďování 

fi nančních prostředků na zvláštním bankov-

ním účtu č. 7777772626/6000 vedeném 

u PPF banky, a. s., a do pokladniček. V naší 

městské části je pokladnička umístěna v re-

cepci úřadu na Kateřinském náměstí.

Martina Maříková
odbor občansko-správní

Městská část Praha-Újezd ve spolupráci 

s místními dobrovolníky zve všechny ochotné 

lidi na pravidelný úklid Milíčovských kopců. Zá-

jemci se mohou dostavit 10. dubna ve 14.00 

hodin ke kopci u Proutěné ulice. Úklid bude 

probíhat cca do 16.00 hodin. Úřad městské 

části zajistí malé občerstvení a základní mate-

riální vybavení. Každý účastník obdrží ochran-

né rukavice a pytle na odpadky. Také budou 

připraveny bodáky a hrábě. Vlastní nářadí je 

vítáno. Nasbíraný odpad bude svážen údrž-

báři do přistaveného objemového kontejneru.  

Těším se na Vaši pomoc. 

Václav Drahorád, starosta

SK Újezd pořádá nábor mladých fotbalistů 

Stavba zemního 
ochranného valu

Můžete přispět 
na pomoc Haiti

Jarní úklid Milíčovských kopců

Nové hřiště je domovem SK Újezd.  

Sraz dobrovolníků před úklidem.   Nasbíraný odpad z kopců.  

Těžká technika při výstavbě ochranné zdi.   

Stránku připravuje MČ Praha-Újezd  Tel.: 272 690 545, 272 690 692  e-mail: info@praha-ujezd.cz  www.praha-ujezd.cz

Důležitá usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4-Újezd
Zastupitelstvo dne 9. 2. 2010:
NESOUHLASILO:

  S architektonickou studií Obytný soubor 

Kateřinky (bytové domy Na Křtině).

SCHVÁLILO:

  Podání žádosti na MHMP o svěření parc. 

č. 528/2 o výměře 298 m2, prodej parc. 

č. 235/322 o výměře 5 m2 a parc. č. 

265/323 o výměře 4 m2.

SOUHLASILO:

  S připojením se k mezinárodní kampani 

Vlajka pro Tibet. 

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

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

FOTO: PAVEL STANĚK

FOTO: ROMANA JANDOURKOVÁ

FOTO: PAVEL STANĚK
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ŠKOLSTVÍ

Ženy, které vedou dvě 
jihoměstské základky

Bezpečnost dětí 
nám není lhostejná

Abychom nezapomněli na svou minulost

Dagmar Havlíčková
Věk 50 let, vdaná, 3 děti

Vzdělání: vystudovala pedagogickou fakultu, 

management a biologii

Záliby: lyžování, fotografování a četba 

Zkušenosti ve školství: po příchodu do Pra-

hy v roce 1982 působila na Základní škole 

v Praze 8, Čimicích, poté pracovala na Zá-

kladní škole Tererova (dnes Ke Kateřinkám) 

a od roku 1996 zastává místo ředitelky Zá-

kladní školy Pošepného.

 Na Jižním Městě bydlí 25 let, zvláště 

nejstarší syn je velkým patriotem a jeho sen 

je působit tady jako zdravotnický záchranář. 

Dcera při studiu pracuje v OC Chodov a mlad-

ší syn studuje na Jižním Městě gymnázium.

Ve škole upřednostňuje zdravý životní styl 

a klade důraz na jazykové vzdělávání, v sou-

časné době se vyučují ve škole 4 cizí jazyky.

Z úspěchů žáků: Přespolní běh 1., 2. a 3. mís-

to v Praze 11, postup na celopražské kolo – 6. 

místo, fl orbal mladší žáci 1. místo v Praze 11, 

postup do celopražského kola 5.–8. mís-

to. Pravidelná umístění na prvních místech 

v Cross cupu ve všech kategoriích. V celostát-

ním testování SCIO, Kalibro, Cermat je škola 

srovnatelná s víceletými gymnázii. 

 V budoucnu by byla ráda, aby vznikla ven-

kovní třída s výhledem do lesa.

Lenka Derková
Věk 45 let, vdaná, 2 děti a šarpej Karla

Vzdělání: vystudovala pedagogickou fakultu

Záliby: procházky se psem, sport, jízda 

na kole, hlavně po okolí 

Zkušenosti ze školství: začínala v základní 

škole pro neslyšící, poté působila na speciál-

ní základní škole Kupeckého. Dále pracovala 

v Základní škole Mendelova jako zástupkyně 

ředitele a nyní je 3 roky ředitelkou Základní 

školy Campanus.

 Jižní Město je jejím domovem skoro 

20 let. Oceňuje množství přírody v okolí, hlav-

ně hostivařského lesa, v jehož blízkosti bydlí, 

a snadnou dostupnost do centra. Lokalitu 

svého domova by rozhodně neměnila.

Ve škole oceňuje výborný kolektiv a přátel-

skou a klidnou atmosféru mezi pedagogy, 

s nimiž tráví i mimoškolní čas, a je ráda, že 

má škola svůj zaběhnutý řád. 

Z úspěchů žáku: 1. místo v celorepublikové 

Kinderiádě, vítězství žáků II. stupně  v celore-

publikových závodech v lehké atletice, vítěz-

ství v celorepublikové přírodovědné soutěži, 

fl orbalisté z II. stupně jsou již šestí v republi-

ce. Pravidelná přední místa ve vědomostních 

soutěžích. Téměř stoprocentní úspěšnost 

v přijetí žáků na střední školy.

 Do budoucna by ráda dovybavila školní 

učebny moderními pomůckami.

Dana Foučková

Dotace, které se městské části podařilo získat z fondů Evropské unie, se rozdělí do dvou jiho-

městských škol. Do Základní školy Pošepného náměstí a do Základní školy Campanus. V obou 

případech budou použity na rekonstrukci a zateplení obvodového pláště, která přinese výrazné 

snížení nákladů na energie. V dnešním čísle vám chceme představit Dagmar Havlíčkovou, ředitel-

ku Základní školy Pošepného náměstí, a ředitelku Základní školy Campanus Lenku Derkovou. 

Součástí výuky novodobé historie na základ-

ních školách jsou události 2. světové války. 

Vhodným způsobem jak dětem přiblížit to, 

co se tehdy odehrávalo, jsou výlety do Lidic 

a Terezína, které pro žáky 9. tříd pořádá kaž-

doročně Český svaz bojovníků za svobodu. 

Děti mají možnost hovořit s přímými účastní-

ky bojů a pamětníky, kteří se podíleli na osvo-

bození naší země od nacismu. Zastupitelstvo 

Prahy 11 schválilo na svém březnovém zase-

dání fi nanční dar právě na tyto akce. 

 Šek si přišli z rukou starosty Dalibora 

Mlejnského převzít paní Ludmila Hájková 

a pan Jiří Pitín, který je jedním z lidických dětí. 

Oba za Svaz bojovníků za svobodu, který pro 

jihoměstské školáky výlety organizuje, podě-

kovali městské části za spolupráci. A jak řekl 

Jiří Pitín, pro nás i pro budoucí generace je dů-

ležité, abychom nezapomínali, odkud jdeme 

a kam.  Dana Foučková

Pro všechny děti z našich mateřských škol je 

určen program prevence kriminality, který při-

pravila městská část Praha 11. My jsme byli 

u toho, když lektoři z bezpečnostního teamu 

navštívili Mateřskou školku Křejpského, která 

je první jihoměstskou mateřinkou, ve které se 

během jara zábavnou formou hry dětem vy-

světlí základní pravidla bezpečnosti. 

 Holky a kluci se dovědí jak správně sedět 

v autosedačce, co dělat při požáru, jak se 

zachovat k cizím lidem, kteří je osloví na ulici, 

nebo co udělat, když najdou injekční stříkačku.  

K bezpečnosti dětí ve školkách a prvňáčků 

v našich základních školách přispívá 2 500 

refl exních vestiček, které zdarma dostali 

od městské části v rámci projektu Prevence 

bezpečnosti a kriminality. 

red

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Dagmar 

Havlíčková při zahájení 

projektu Bezpečné Jižní Město. Právě 

v její škole se odehrál pilotní díl projektu. 

Lenka 

Derková a žáci z její 

školy často přebírají ceny 

za své sportovní a vědomostní úspěchy. 

Forma hry 

a vyprávění je při vysvětlování 

bezpečnosti v mateřinkách nejlepší.

Bezprostředně po vstřebání 

důležitých informací děti pastelkami 

a výkresem ukazují, co si zapamatovaly. 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Kulturní přehled DUBEN 2010

Proč hostuje zpěvačka kapely Toxique na 

koncertu s kapelou Neřež? Důvod je jednodu-

chý – program složený převáženě z písniček, 

které členové kapely hráli ještě v Nerezu se 

Zuzanou Navarovou. A Klára Vytisková je 

od svých 3 let poslouchala denně, protože její 

otec hrál jak v původním Nerezu, tak teď v ka-

pele Neřež. Hlas Kláry Vytiskové ověnčený 

cenou Anděl za Objev roku 2008 se do sta-

rých a pro mnohé kultovních písniček Nerezu 

zakusuje s chutí a dává jim novou šťávu, ener-

gii a nový život. Ze „starého“ bere to nejlepší, 

respektuje to, ale hraje si s tím po svém. Po-

slechnout si to budete moci i vy už 15. dubna 

ve 20.00 hod. v KC Zahrada.

 Chytrá a tvůrčí recyklace a moderní eko-

logie je také tématem letošního ročníku fes-

tivalu Země – město. Kromě edukativních 

programů pro děti, které jsou připravené na 

15. a 16. dubna, se přijďte podívat do Zahra-

dy hlavně v sobotu 17. dubna. Od rána bude 

v Zahradě probíhat první farmářský trh na Již-

ním Městě. Zemědělci z okolí Prahy přijedou 

představit své výpěstky, a protože sezona 

teprve začíná, hlavně svoje farmy a možnosti 

jak se dostat po celý rok k zelenině a ovoci 

od konkrétního farmáře. V 17.00 hod. pak za-

číná konference Urban-Buran, která představí 

unikátní projekty se společným tématem eko-

logie a recyklace. 

 Těšit se můžete například na prezentaci 

nových technologií, které používá Národní 

divadlo, aby nakládalo efektivněji s energií. 

Žilinské kulturní centrum Stanica zase přijede 

ukázat, jak postavilo divadlo za použití hlíny, 

slámy a pivních bas. A podobných projektů 

uvidíte deset. Festival Země – město trvá 

od 15. do 17. dubna. 

Více informací na www.kczahrada.cz.

Jiří Sulženko

Klára Vytisková zahájí festival Země – město 
s kapelou Neřež

O víkendu v polovině března se hlavní sál 

KC Zahrada zaplnil účastníky hry Future City 

Game, která se v Praze usku-

tečnila poprvé. Přítomné uvítala 

hned na úvod mimo jiné i vel-

vyslankyně Velké Británie Sian 

MacLeod a místostarosta Jan 

Meixner. 

 Účastníci hry se rozdělili 

na tři týmy a měli necelé dva dny 

na vytvoření projektu, který by 

zlepšoval a obohacoval kulturní 

a společenský život na Jižním 

Městě.

 Projekt měl zahrnovat i pre-

zentaci a podmínkou mimo jiné 

bylo, aby byl realizovatelný 

a udržitelný do budoucna, pokud 

by se opravdu stal skutečností.

 Druhý den odpoledne se konaly 

prezentace, na kterých byl přítomen 

i starosta Dalibor Mlejnský. Po předsta-

vení každého projektu se mohl kdokoliv 

z přítomných zapojit do diskuse a sta-

rosta se ke každému vyjádřil z pohledu 

městské části či některé záležitosti ze 

současné situace v Praze 11 soutěžícím 

vysvětlil. Posléze se všichni přítomní 

zúčastnili hlasování a vítězným se stal 

modrý tým se svým multifunkčním kul-

turním zařízením na místě dnešní sta-

ré pošty v Centrálním parku. Ovšem 

ve skutečnosti zvítězily všechny projek-

ty, navzájem se totiž vhodně doplňovaly, 

a starosta vyjádřil naději, že se na nich 

bude dále pracovat a nabídl další spolu-

práci do budoucna. 

Daniel Potocký

Již popáté se Kulturní centrum Zahrada ro-

zezní zpěvem účastníků celostátní přehlíd-

ky dětských pěveckých sborů Zahrada písní. 

Akce se uskuteční druhý dubnový víkend, 

tedy 10.–11. dubna, a zúčastní se jí celkem 

40 sborů ze všech různých koutů České re-

publiky, například z Českého Krumlova, Plzně, 

Chomutova, Pardubic. Sbory se mohly přihlá-

sit do jedné ze tří kategorií podle průměrné-

ho věku dětí ve sboru. Svůj desetiminutový 

program zazpívají nejen ostatním přítomným 

sborům, ale hlavně tříčlenné porotě, která je 

za jejich výkon může ohodnotit zlatým, stříbr-

ným nebo bronzovým pásmem. 

 Na programu budou skladby různého žán-

ru a provedení, skladby českých i zahraničních 

autorů a na všechny zpěváčky čeká kromě di-

plomů i sladká odměna. Setkání sborů pořádá 

Sdružení dětského pěveckého sboru Svítání 

a Unie českých pěveckých sborů. Samotná 

přehlídka bude probíhat v blocích v průběhu 

celého víkendu, více informací naleznete i na 

www.zahradapisni.estranky.cz. Akci v loň-

ských letech fi nančně podpořila i naše měst-

ská část. Eva Hudcová

Future City Game zná své vítěze Zpíváním vítáme jaro

Starosta Dalibor Mlejnský při diskusi se soutěžícími. 

Vítězný modrý tým. 

Klára Vytisková 

vystoupí s kapelou Neřež. 

Sbor Sluníčka Praha při svém vystoupení 

na přehlídce

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: ARCHIV DPS SVÍTÁNÍ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Kulturní přehled

KC Zahrada
 Malenická 1784, Praha 4

 tel./fax:  271 910 246, 

271 914 689

 mobil: 775 242 314

 zahrada@kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz/wap

Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154 – zast. 

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

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov 

a kolejí JM.

PROGRAM V DUBNU 2010:
1.–4. 4.: Stodůlecký píseček.
6. 4., 17.30: Drum circle.
7. 4., 10.00, 17.30: Kašpárek v rohlíku 2 – Kašpá-
rek navždy.
8. 4., 20.00: Nezmaři, legendární folková kapela.

13. 4., 19.00: Cestovatelská přednáška: Írán.
14. 4., 10.00: Kde roste štěstí, Divadlo Mimotau-

rus.

ZEMĚ – MĚSTO, environmentální festival o vztahu 

člověka k místu, kde žije.

15. 4., 20.00: Neřež hraje Nerez & Klára Vytisko-
vá, zahajovací koncert festivalu.

16. 4., 20.00: Architekt odpadu, celovečerní 

dokumentární fi lm.

17. 4., Farmářský trh na Jižním Městě, čerstvé 

potraviny přímo od soukromých zemědělců.

17. 4., 14.00: Fair trade Jižní Město, přijďte si 

zasadit sazenici na zahradu Zahrady.

17. 4., 15.00: Království, odpolední pohádka 

Divadla Vyrob si své letadýlko.

17. 4., 16.00: Bio dílna pro rodiče s dětmi.
17. 4., 17.00: Urban buran vol. 2, veřejná prezen-

tace projektů zabývajících se tématem recyklace 

ve veřejném prostoru, umění a vůbec. 

Čt, pá dopoledne: Edukační programy pro školy.

19. 4.,19.00: Muzikálový večer.
20. 4., 20.00: JAZZkárna.
21. 4., 10.00: Praha – zakleté město, pohádka 

v podání loutkáře Pavla Vangeliho.

21. 4., 19.00: Filmový klub VŠE. Katka, nový 

dokumentární fi lm Heleny Třeštíkové.

21. 4., 19.00: Komedie dell´arte, Spolek sešlých, 

Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Marek Daniel 

a další.

22. 4., 20.00: Kozy v korzetu, ska – punkový 

koncert.

24. 4., 15.00: Tatínek není k zahození, Divadlo 

Lokvar.

24. 4., 15.00: Škola animace.
27. 4., 19.00: Cestovatelská přednáška: Jemen.
28. 4., 10.00: Pinocchio, Divadlo Já to jsem.

PŘIPRAVUJEME:
6. 5.: Omámený kolotoč, divadlo.

13.–22. 5.: STREET FOR ART, festival ve veřej-

ném prostoru.

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

Chodovská tvrz
 Ledvinova 9, 149 00 Praha 11

 tel./fax: 267 914 831

 úterý–neděle 13.00–19.00 hod.

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

 www.chodovskatvrz.cz

PROGRAM V DUBNU 2010:
KONCERTY:
7. 4., 19.00: ARPADUA. ARPADUA je duo har-

fi stek orchestru Národního divadla Ivany Pokorné 

a Barbory Váchalové. 

12. 4., 19.00: Ivan Ženatý a Daria Hrynkiv. Ivan 

Ženatý vystoupí s virtuózním programem (Dvořák, 

Grieg, Paganini, Sarasate, Ravel).

13. 4., 15.00: Písničky od Seiny. Účinkují Rudolf 

Pellar, Milan Jíra a Jan Petránek.

14. 4., 19.00: � ank you for the music. Program 

sestavený z operních árií G. Rossiniho a G. Puc-

ciniho a upravených lidových písní (zpěv – Marta 

Ženatá), čtyřruční klavírní  hry-F. Schubert (Daniela 

Svatošová, Taťána Kokešová) a sólového vystou-

pení na violoncello sólisty Filharmonie Brno Michala 

Greka. 

20. 4., 19.00: Vibe Fantasy Trio. Z cyklu Umělci 

uvádějí mladé talenty. V rámci jazzového večera se 

představí uskupení Vibe Fantasy Trio.

27. 4., 19.00: Hlasatelky v akci. Saskia Burešová, 

Marie Tomsová a Milena Vostřáková vypráví zají-

mavé příhody ze svého televizního života. 

28. 4., 19.00: Pocta Edith Piaf. Účinkují Marta 

Balejová (zpěv), Carmen Mayerová (přednes) a Jiří 

Hošek (klavír).

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)

Velká galerie 
5. 3.–4. 4.: Kresby a grafi ky ze sbírky Galerie 
Zlatá husa 1918–1938. 
7. 4.–2. 5.: Česká a evropská krajina očima Karla 
Pokorného. Krajina, a to především česká krajina, 

je fenoménem autorova výtvarného úsilí již po čtyři 

desítky let. Maluje ale i krajinu zemí, které na svých 

studijních cestách navštívil, ať je to Itálie, Francie, 

Německo nebo Holandsko. Tak vznikla početná 

krásná kolekce olejů a akvarelů z těchto zemí, jejíž 

výběr je vystaven. 

Malá galerie 
3. 3.–4. 4.: Zdeňka Holejšovská. 
7. 4.–2. 5.: Vilém Tefr – Ale je hudba. Součástí 

výstavy budou také autorovy grafi ky.

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)

11. 4., 15.00: Povídání o sluníčku. Divadlo Matěje 

Kopeckého.

18. 4., 15.00: Zvířátka a loupežníci. Dřevěné 

divadlo.

22. 4., 10.00: Medvěd, který nebyl. Tonda Novot-

ný a Marka Míková.

25. 4., 15.00: Táta, máma a já. Divadlo Bořivoj.

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

Z PROGRAMU NA DUBEN 2010:
2. 4., 16.30: Turnaj v Aktivitách. Turnaj dvoučlen-

ných týmů ve společenské hře. DDM JM, Šalounova 

– klub Beroun.

17. 4., 9.00–14.00: Papírové jaro. Setkání papíro-

vých modelářů. DDM JM, Šalounova.

17. 4., 9.30–11.30: Dílny babky kořenářky. Vý-

tvarná a přírodovědná dílna. DDM JM, Květnového 

vítězství.

17. 4., 15.00–17.00: Čarodějnický den s pohád-
kou. Maškarní rej, výtvarná dílna i pohádka. DDM 

JM, Květnového vítězství.

24. 4., 10.00–12.00: Tvoříme v domečku. Čaroděj-

nická výtvarná dílna. DDM JM, Šalounova.

24. 4., 14.00–16.00: Čarodějnický pětiboj. Hry 

a soutěže na zahradě pro malé čaroděje i čarodějni-

ce. DDM JM, Šalounova.

25. 4., 14.00–17.00: Den Země. Dílny a aktivity 

na téma „Ochrana naší planety“. DDM JM, Šalou-

nova.

Více na www.ddmjm.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.

Z PROGRAMU V DUBNU 2010:
7. 4., 19.00: Shirley Valentine, One woman show 

Simony Stašové. 

11. 4., 10.00: Jak Trautenberk dělal Krakonošovi 
ducha, pohádka nejen pro děti od 3 let.

13. 4., 19.00: Don Quijote, klasika, jak ji neznáte,  

J. Lábus a O. Kaiser, režie: V. Strnisko (Divadlo 

Kalich).

25. 4., 10.00: O Honzovi a princezně, pohádka 

s písničkami na námět klasické chodské pohádky. 

Pro děti od 3 let. 

26. 4., 20.00: Koncert Lucie Bílé, s klavírním 

doprovodem Petra Maláska.  

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.u22.cz

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

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

6.–18. 4.: DAF09, výstava vítězných plakátů 

z mezinárodní studentské soutěže Designem proti 

kožešinám (Design Agianst Fur – DAF) pořádanou 

nadací Svoboda zvířat.

Z PROGRAMU V DUBNU 2010:
1. 4., 19.00: Vědomé ženství – o posvátnosti 
ženského cyklu. Přednáší Dominika Špačková.

6. 4., 19.00: Sebeléčení pro každého. Přednáší 

Dominika Špačková.

7. 4., 19.00: K jádru křesťanství? Přednáší fyzik, 

přírodovědec Mgr. Libor Votoček.

8. 4., 19.00: Jak osvobodit svou mysl I. Přednáší 

Mgr. Alžběta Šorfová. 

9. 4., 19.00: Duchovní bytosti III. Přednáší Ing. Ja-

roslav Kalousek.

10. 4., 19.00: Multispektrální koncert sloven-
ského mystického hudebníka Maoka. Interaktivní 

spojení hudby a obrazové projekce Vesmírné písně 

Zdeňka Hajného.

11. 4., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry. 
Na kytaru hraje, zpívá a slovem doprovází Richard 

Holický.

13. 4., 19.00: Jádro učení Ramana Maháršiho 
– sebezkoumání. Přednáší fi lozof, jogín, PhMr. 

Rudolf Skarnitzl.

14. 4., 19.00: Jan Amos Komenský a současnost. 
Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.

15. 4., 19.00: Zářivé schody k poznání – 8. Infor-

mace – energie – hmota. Přednáší Petr Dostál.

20. 4., 19.00: Duchovní cesta sv. Jana od Kříže. 
21. 4., 19.00: Cesta za poznáním – Wild Divine. 
Ing. Radek Řezáč seznámení s projekcí úžasné PC 

hry s 3D grafi kou na bázi biofeedbacku. Příběhem 

provází Deepak Chopra.
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22. 4., 19.00: Jak vznikají alergie a jak s nimi 
bojovat pomocí přírodních léků. Petr Kasabov, 

specialista na komplementární medicínu.

24. 4., 19.00: Zení snění. Improvizovaná hudba 

na etnické nástroje s Janem Bílým.

27. 4., 19.00: Láska, naděje a víra. Přednáška 

etikoterapeutky Zdenky Hoff manové.

28. 4., 19.00: Cesty čaje – mysl čaje s Jiřím 
Boháčem.
29. 4., 19.00: Medicínský kruh. Přednáší Dominika 

Špačková. 

30. 4., 19.00: Duchovní bytosti IV. Přednáší 

Ing. Jaroslav Kalousek.

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.

Z PROGRAMU V DUBNU 2010:
1. 4.: MUSICFEST, výjezd za hudbou zdarma.

7. 4.: Výtvarná dílna.
8. 4.: Turnaj ve fotbálku.
13. 4.: Filmový klub.
21. 4.: Výtvarná dílna II.
29. 4.: Čarodějnice na Jižním Městě & Rap z ulice.
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.

Z PROGRAMU V DUBNU 2010:    
6. 4., 10.00: Aktuální změny v sociálním systému. 
Jaké změny v mateřské nebo v přídavcích na děti 

přinesl rok 2010? S tím nás seznámí ekonom 

Michal Sekowski, poradce fi rmy Amcico.

12.–16. 4.: Burza jarního a letního obleče-
ní a sportovních věcí. Příjem oblečení: 12. 4. 

dopoledne i odpoledne, 13. 4. dopoledne. Výdej 

neprodaných věcí: 16. 4. dopoledne. Přijímáme ob-

lečení pouze čisté, zachovalé, neroztrhané. Počet 

přijatých kusů je omezen na 30. Přijímáme pouze 

zboží sepsané na formuláři, který je k dispozici 

v MC nebo na e-mail: mcdomecek@seznam.cz.

 

Pravidelný program:
Po 9.00–12.00: 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.

St 15.00–17.30: Otevřená herna.
St 16.00: Pohádkové odpoledne, minidivadélko 

nebo čtení pohádek.

St 17.30–19.30: Poradna přirozeného plánování 
rodičovství, nutno objednat na tel.: 777 200 431 

nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz.

Čt 9.00–12.00: Herna pro děti od 0–2 let.
Čt 10.00–10.30: Cvičení pro děti od 1 roku.
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 DUBNU 2010:
12. 4., 16.00: Současná křesťanská politika, 
MUDr. M. Hošek, přednáška v rámci Klubu křesťan-

ských seniorů.

15. 4., 19.00: Filmový klub, promítání fi lmu s ná-

slednou debatou.

20. 4., 18.00: St. Aloysius Band, koncert, student-

ský symfonický orchestr z Kanady.

21. 4., 18.00: Pražská včelařská setkávání na Již-
ním Městě.
21. 4., 18.00: Walkerville Secondary School, 
koncert, studentský orchestr z Kanady.

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 DUBNU 2010: 
Na 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.

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 DUBNU 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, 
herna pro maminky s dětmi. 

Z PROGRAMU V DUBNU 2010:
1. 4., 18.00: Sederová slavnost.
2. 4., 18.00: Pašijové bohoslužby.
4. 4., 09.30: Kreativní velikonoční bohoslužby pro 
velké i malé.
Galerie: Jarní výstava kreseb dětí MŠ Kliniky 
dětské hematologie a onkologie FN Motol.

Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz 

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje, 

tel.: 272 912 124, 603 468 151

benjamin@cmail.cz

Z PROGRAMU NA DUBEN 2010:
9.–10. 4.: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“, 
kurz zaměřený na praktické využití Montessori 

pomůcek při domácím vzdělávání dětí do 7 let.

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 

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 3–6 let, 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 15.30. 

Hravá montessori školička, edukační program pro 

zvídavé děti 3–7 élet, 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 9.45. 

Novinka:   
Cvičení pro těhotné, čtvrtek 17.00.

Gravidjóga, pohybové sestavy vycházející z jógy, 

dechová cvičení a relaxace přispívající k celkové 

pohodě maminky před porodem, pátek 11.00 

s hlídáním dětí.

Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00. 

Více na http://benjamin.webpark.cz

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

Obrazy krajin
Oto Jelínek

6.–30. 4. 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 
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INZERCE

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

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

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

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
AKCE: při uzavření smlouvy do konce dubna 2010 vana + umyvadlo ZDARMA 

nebo sleva 10 % 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 48 MĚSÍCŮ!    www.reno.wbs.cz

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

Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmi OPTIMI

tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU
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BYTOVÁ JÁDRA – SKVĚLÉ CENY
kvalita, svědomitost, technologie, tradice-15 let

tel: 603 534 831, 777 118 337
kompletní rekonstrukce bytů, pokládka podlah,  

montáž kuchyňských linek, nábytku, obkladačské práce,  
zednické práce a jiné.

PŘEVOD BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Na trhu od roku 1992 25 000 bytů ve správě  držitel certifikátu řízení jakosti dle ISO 9001:2000

OMPLEXNÍ SLUŽBA PŘI PŘEVODU BYTU DO OV:K

• zaměříme všechny byty v domě

• zpracujeme prohlášení vlastníka

• zajistíme rozeslání nabídkových dopisů
 členům družstva

• připravíme smlouvy o převodu bytů do OV

• zorganizujeme ustavující schůzi SVJ
tel.: 272 739 251, e-mail: reality@ikon.cz
mobil: 777 757 108, www.ikon.cz
... PŘEVODY VAŠICH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Í ŘŘOMPLEXNÍ SLUŽBA PŘI PŘEVODU BYTU DO OVK MPLEXNÍ SLUŽBA PŘI PŘEVODU BYTU DO OV:KK LEXNÍ SL V:V:

• zaměříme všechny byty v domě

ííšjeme prohlášení vlastníkpracujeme prohlášení vlastníkazpracuj•

ajistíme rozeslání nabídkových dopisůistíme rozeslání nabídkovýzaj•
členům družstčlenům družstva

připravíme smlouvy o převodu bytů do OVvodu byipravíme smlouvy•

ůíí Shůzi SVJizujeme ustavuj scanizujeme ustavujícorg í schůziíustavujzorganizuj•

MEDIFIN a.s. a MUDr. Pavel Šmeral                                                                                            

oznamují otevření nové gynekologické praxe                                                                     

od 3.5.2010 v poliklinice Šustova

Již nyní se lze objednávat na tel. č. 296 506 220

Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA

Vzorkovna: Šircova 204/8, Praha 9 – Třeboradice 
(5 minut od nákupního centra Globus Čakovice)

Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092

www.skrinevlach.cz, vlachpavel@volny.cz

Doprava ZDARMA
otevřeno: 
Po–Pá 14–18 hod.

V E S T A V Ě N É  S K Ř Í N Ě 
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
kvalita • spolehlivost • serióznost • nízké ceny
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AZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certifikováno

Kvalita – nízká cena

mobil: 777 151 205 nebo zdarma 844 158 746
Balkonsystém, s.r.o., www.balkony.cz

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



Po mrazivé zimě s dlouho nevídanou sně-

hovou nadílkou přišlo koncem února prudké 

oteplení. Sníh odtál během několika dnů a od-

kryl chodníky a komunikace a s nimi i nepořá-

dek a velké množství posypových materiálů. 

Jejich aplikace musela být o letošní zimě vel-

mi intenzivní, a tak nutnost urychleného úkli-

du veřejných prostranství je větší než v minu-

lých letech. 

 Společnost Jihoměstská majetková, a. s., 

zřízená městskou částí, má na starosti úklid 

sněhu a celoroční čistotu chodníků v délce 

36 km (zhruba 10 % z celkové délky chodní-

ků v Praze 11). K dispozici má 8 komunálních 

strojů a potřebný počet zaměstnanců. Jarní 

úklid chodníků společnost realizuje s pomocí 

3 uklízecích strojů, 12 kmenových zaměstnan-

ců a koncem února a začátkem března přijala 

i 12 brigádníků na ruční úklid. Některé lokality 

se kvůli velkému množství posypového ma-

teriálu musejí projíždět a uklízet i několikrát. 

Jihoměstská majetková pořizuje nyní i další 

stroje a zařízení na úklid. Jde například o mo-

bilní vysavače na psí exkrementy. Kromě úkli-

du chodníků provádí 

také například denní 

úklid kontejnerových 

stání u objektů, kte-

ré má městská část 

ve správě. 

 Úklid ulic neza-

jišťuje pouze Jiho-

městská majetková. 

„Úklidové i zahradnic-

ké fi rmy, se kterými 

máme smlouvy, do-

staly hned po oblevě 

také zadání, aby oka-

mžitě zahájily inten-

zivní úklid; tento rok 

je znečištění ulic kvůli 

dlouhodobé sněhové 

pokrývce opravdu vel-

ké, takže je potřeba 

nasadit vše dostup-

né,“ řekl starosta Dalibor Mlejnský. Starosta 

také vyzval magistrát respektive Technickou 

správu komunikací, aby zintenzivnila úklid 

na Jižním Městě v lokalitách, které 

má na starosti. Navíc Jihoměstská 

majetková najímala na úklidové 

práce i brigádníky. Úřad městské 

části také odeslal žádost radnímu 

pro oblast sociální a bytové politiky  

hl. města Prahy Jiřímu Janečkovi, 

zda by bylo možné prostřednictvím 

Centra sociálních služeb Praha na-

bídnout možnost brigády a pomoci 

při úklidu lidem bez přístřeší, po-

dobně jako tomu bylo při sněhové 

kalamitě.

 Technická správa komu-

nikací vyslala do ulic Prahy dvacet 

samosběrných vozů, ty se primár-

ně zaměřují na hlavní tahy. Stovky 

pracovníků pak čistí ulice za pomo-

ci košťat, lopat a lehké mechaniza-

ce, a to i na Jižním Městě. TSK má 

na starosti v Praze asi 250 hektarů chodníků 

z celkových 1 400 hektarů.

Více informací o opatřeních a novinkách v ob-

lasti životního prostředí na Jižním Městě při-

neseme v dalších číslech Klíče.

red
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Řádky z kroniky Chodova 

Jarní úklid Jižního Města je v plném proudu

Pamětní kniha z roku 1922 pokračuje: I váleč-

né nemoci, které občas dříve zde řádily, jako 

obávaná „španělská chřipka“ pominuly. Ani 

děti, tohoto roku nakažlivými nemocemi dět-

skými mnoho netrpěly. 

 O činnost kulturní dělila se škola se spol-

ky místními a obcí. Škola t.r. byla trojtřídní. 

Řídícím učit. Byl Rudolf Jungmann, učiteli byli 

Jan Pexider a Vinc. Buzek. Počet žactva t.r.: 

V I tř. 16 chl., 17 děvčat = 33 žáků; II tř. 25 

chl., 18 (děvčat = )  43 žáků; III tř. 21 chl., 19 

(děvčat =) 40 žáků. Celkem bylo: 62 chl., 54 

(děvčat =) 116 žáků.

 Kulturní činnost obce jeví se zřízením 

obecní knihovny. Ta uvedena  v činnost dne 

7. ledna 1922. Prvním knihovníkem obec-

ním stal se usnes. obec. zastup. Jan Pexider. 

V roce 1922 vykazovala obecní knihovna: 

140 svazků zábavných, 7 svazků poučných. 

Počet čtenářů byl: 40. Výpůjček bylo celkem 

640, tedy průměr na 1 čtenáře vy-

kazoval 15. Obecní příspěvek t.r. 

na knihovnu vykazoval Kč (zůstalo 

nevyplněno).  Činnost spolková, ja-

kož i činnost kulturní v jednotlivých 

spolcích v obci se nalézajících uve-

dena v následující statistické tabul-

ce: (viz ilustrace)

 Z divadelních her, které v obci 

t.r. byly sehrány, vykazuje:

 Těl. jednota „Sokol“: 5./11. 

1922 „nevěsta legionářova“ od J. Baldy.. 

účast 200 osob; 2./12. 1922 “Láska divy 

tvoří“ od Fr. Olivy  (účast) 180 (osob); 25./12. 

1922 „Pohádka o mod. ptáku „ od  V. Sedláč-

ka /pro děti/ (účast) 130 (osob).

 Feder. Děl. těl. jednota sehrála tyto hry: 

8/1. „Černé oči“ Napsal: P. M. Kolbách… 180 

osob; 19/3. „Sedlák křivopřísežník“ 90 (osob); 

16/4 a 17./4 „Sněhurka“ /dět.div./ (napsala:) 

V. B. Plumlovská  /130+110 (osob)/; 21./5 

„V tichém hnízdečku“ (napsal:) Pavel Rudolf 

(120 (osob); 21./7 „Na letním bytě“ (napsal:) 

Jos. Štolba 200 (osob) /v přírodě/; 28./10 „lu-

cerna“ (napsal:) Al. Jirásek 180 (osob); 26./11 

„Žaluji!“ (napsal:) Jiří Balda 200 (osob); 10/12 

„Macíčkova dovolená“ (napsal:) J. Skružný 150 

(osob); 25./12 „Za cizí hříchy“ (autor neuve-

den) 130 osob.(Pokračování.)

Vypsal Jiří Bartoň

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Jihoměstská majetková disponuje speciálními 

uklízecími stroji.         

Úklid na Jižním Městě zajišťuje i Technická 

správa komunikací. 

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Kolem Kunratického potoka lesy šumí málem 

od pravěku. Ve skutečnosti se přitom něko-

likrát proměňovaly. Dnes má Kunratický les 

v sousedství Jižního Města charakter spíš 

lesoparku. Údolí za koncem ostrohu, který 

sem směřuje od Jižního Města, zpočátku jen 

málo zřetelně, bylo kdysi dokonce udržova-

ným parkem s altány. Od Chodova tam ten-

krát nikdo nechodil, leda za prací. Park sloužil 

radostem kunratického zámeckého panstva 

a jeho hostů. 

 Dámy a komtesky všeho věku tam jistě 

byly spokojeny. Ještě dřív se mezi lesnatými 

stráněmi čeřily hladiny rybníků. Ticho nad nimi 

rušilo asi jen občasné plesknutí rybího ocasu, 

hlasy ptáků nebo halali lovecké trubky. Naho-

ře na ostrohu se tenkrát tyčil honosně vyba-

vený hrad českého krále a brzy i moravského 

markraběte Václava IV. Zmínku o tom, jak tu 

žil, lze občas najít i v běžném tisku. Méně již 

o jeho bratru a následovníkovi Zikmundo-

vi, který zde také pobýval, nejméně dvakrát. 

Hradu a lesa dokonce užíval k soustřeďová-

ní ozbrojených sil proti „nevěrným“ Čechům, 

kteří si snad nejvíc ze všeho přáli vládnout 

sami. Nejmíň se vzpomíná na ženy, které tu 

přitom také byly. 

 Nový hrad ani 

jeho část nikdy ne-

byly vázány žádnými 

předpisy, spojova-

nými tradičně a ne-

přesně s Karlštejnem. 

Naopak je na hrad 

umisťována barvitá 

epizoda s půvabnou 

lazebnictví Zuzanou, 

která rázně „unesla“ 

vězněného krále Vác-

lava IV. na loďce. Za-

šla do stínu starých 

stromů také některá 

z královen nebo prin-

cezen? Ale ano, krá-

lovna Žofi e Bavorská 

se dokonce snažila 

z hradu vládnout ce-

lému království. 

 V nové době prochází a po cestách 

i projíždí příjemný les daleko větší počet žen 

i mužů než kdykoliv ve starších staletích. His-

toriemi se moc nezdržují. Ani tou skutečností, 

že les patřil k Praze dřív než Kunratice i náš 

Chodov. Část, zvanou nyní Michelský les, zís-

kalo hlavní město již v desetiletí po vzniku 

Československa v roce 1918. Další díl, neza-

nedbatelných 72 hektarů podél Kunratického 

potoka, připojilo k 1. červenci 1960. O osm 

roků později ale již byla s hlavním městem 

spojena celá území obou obcí. Jiří Bartoň

Proti toku času (18)

Ženy ve stínu lesa 
Jarní tóny hornů v Kunratickém lese.    

FOTO JIŘÍ BARTOŇ

Nemocné a nebezpečné 
stromy se musí vykácet
Začátkem března byly v Janouchově ulici 

vykáceny stromy, jež se nacházely v areá-

lu mateřské školy. Tento významný zásah 

do životního prostředí měl své důvody a týká 

se i dalších lokalit na Jižním Městě – areálu 

sociálně-ošetřovatelského zařízení Janoucho-

va 670 a dále pozemku tzv. Vodojemu Spoři-

lov, vymezeného ulicemi Kaplanova, Koštířo-

va a U Pojišťovny.

 Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 

vydal povolení ke kácení pyramidálních topolů 

černých rostoucích v areálu MŠ Janouchova 

po jejich několikaletém monitorování a na zá-

kladě znaleckého posudku. Ten prokázal ne-

zbytnost vykácení šestnácti ze čtyřiadvaceti 

zdejších jedinců s ohledem na jejich špatný 

zdravotní stav, krátkodobou perspektivu, ne-

vhodnost taxonu do daného místa a zejmé-

na z důvodu tzv. malé provozní bezpečnosti. 

Znalecký posudek prokázal, že všechny stro-

my byly masivně napadeny hálkotvornou mši-

cí dutilkou topolovou a roztočem hálčivcem 

topolovým. Topoly měly v koruně odumřelé 

větve, hniloby kmene, tzv. tlakové vidlice, což 

je habituální závada větvení, která snižuje 

mechanickou pevnost stromu atd. Povrchové 

kořeny byly u mnoha exemplářů vážně poško-

zeny a navíc také poškozovaly okolní chodníky 

či kanalizaci mateřské školy. Stromy předsta-

vovaly riziko nejen selháním kmene a pádem 

celého stromu, ale i jejich suché větve mohly 

při odlomení zranit děti pohybující se v areálu 

mateřské školy. Míra ohrožení majetku, zdra-

ví a života obyvatel tak vysoko převyšovala 

funkční a ekologický význam těchto stromů. 

Znalecký posudek jednoznačně doporučil 

tyto stromy urychleně vykácet, jiné řešení se 

nenabízelo, přičemž na místě zůstaly pouze 

stromy s dobrým zdravotním stavem.

 Po odstranění stromů a vyfrézování pa-

řezů bude prostor asanován zálivkou a nej-

později do konce dubna bude stromořadí 

doplněno novými dřevinami. Vysazeny budou 

vzrostlé stromy druhu dub letní kultivar Fas-

tigiata, které jsou stavbou koruny blízké ká-

cenému pyramidálnímu topolu. Jedná se však 

o vhodnější dlouhověký druh s předpokladem 

dlouhodobé bezproblémové existence. 

 Vaše případné další dotazy ke kácení dře-

vin vám rád zodpoví Ing. Michal Vyskočil, ve-

doucí oddělení ochrany přírody krajiny a zvířat 

OŽP ÚMČ Praha 11, tel. č. 267 902 362.

red

Při kácení topolů v areálu 

mateřské školy asistovala městská policie.  

Pokácené topoly nahradí nová 

a vhodnější výsadba.

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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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 ná-

sledující den s tím, že v případě přeplněnos-

ti 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.

Schulhoff ova 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.

Nechvílova 1826—29 19. 4., 17. 5., 21. 6.

Petýrkova 1953 26. 4., 24. 5., 28. 6.

Pod Vodojemem 6. 4., 3. 5., 7. 6.

U Nové dálnice 19. 4.

Vojtíškova 1783 19. 4., 17. 5.

Bližší informace získáte na odboru životního 

prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 

11, tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 267 

902 514.

Velkoobjemové kontejnery 
– 2. čtvrtletí 2010

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
á
te

c
k
á

HAKO
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Pořizovatel Územního plánu sídelního útvaru 

hl. m. Prahy (územní plán), odbor územního 

plánu Magistrátu hl. m. Prahy sleduje, zda se 

nezměnily podmínky, na základě kterých byl 

územní plán schválen. Dojde-li ke změně těch-

to podmínek, zahájí pořizování změn závaz-

né části územního plánu. Změna územního 

plánu se pořizuje přibližně ve stejném režimu 

jako vlastní územní plán. Podle stávajících 

zkušeností trvá pořízení změny územního 

plánu v podmínkách hlavního města Prahy 

několik let. 

 Pořízení změn územního plánu je tzv. pře-

neseným výkonem státní správy, pro který je 

platnou legislativou stanoven předepsaný po-

stup, který musí být dodržen. Dodržení toho-

to postupu kontroluje v podmínkách hlavního 

města Prahy Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Změnu územního plánu schvaluje Zastupitel-

stvo hl. m. Prahy.

 Každá pořizovaná změna musí být mimo 

jiné projednána s dotčenými orgány a veřej-

ností. Od 1. 1. 2007 může být každá změ-

na posuzována z hlediska vlivu její koncepce 

na životní prostředí. O tom, která změna 

bude takto posuzována, rozhoduje odbor 

ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. 

Všechny fáze pořízení změny územního plá-

nu schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Do 

31. 12. 2006 byla účinnost změn zajišťována 

vyhláškami Zastupitelstva hl. m. Prahy. Od 

1. 1. 2007 jsou změny vydávány opatřením 

obecné povahy podle správního řádu. Opatře-

ní obecné povahy je soudně přezkoumatelné.  

 Na území hl. m. Prahy jsou změny územ-

ního plánu většinou pořizovány v tzv. vlnách. 

Od doby účinnosti územního plánu, tj. od 

1. 1. 2000 bylo zahájeno pořizování sedmi 

vln změn. Pořizování vlny 1–5 bylo dokonče-

no. Z vlny změn 06 bylo dokončeno pořizová-

ní té části změn, u kterých nebyl požadavek 

na posouzení jejich vlivu na životní prostředí. 

V současné době probíhá pořizování části 

změn vlny 06, u kterých byl vznesen poža-

davek na posouzení jejich vlivu na životní 

prostředí a celá vlna změn 07. Příslušná vlna 

změn je označena číslem za lomítkem číselné-

ho označení každé změny. Dále jsou na úze-

mí hl. m. Prahy pořizovány změny územního 

plánu v tzv. samostatném režimu. Tyto změ-

ny se pořizují v samostatném režimu a mají 

ve svém čísle za lomítkem označení 00. Se 

změnami územního plánu, tj. přijatými i po-

řizovanými, se můžete seznámit na adrese 

www.praha-mesto.cz, Územní 

plánování a rozvoj – Územní plán 

sídelního útvaru hl. m. Prahy.

     V souvislosti s pořizováním no-

vého územního plánu přijalo Za-

stupitelstvo hl. m. Prahy na svém 

zasedání dne 28. 2. 2008 usne-

sení č. 14/31, ve kterém schva-

luje ukončení sběru podnětů 

na pořízení změn Územního plá-

nu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 

Zároveň toto usnesení umožňuje, 

aby do doby nabytí účinnosti no-

vého územního plánu byly pořizo-

vány pouze celoměstsky význam-

né změny v samostatném režimu 

pořizování.

red

1. dubna
 Znovuotevření místní lidové knihovny.

 To nejlepší z Dakaru 2010.

 Future City Games v KC Zahrada.

 15. ples ZŠ a MŠ Chodov.

  Házenkářský turnaj minižákyň MINICUP 

2010.

  Festival „Jeden svět“ podruhé na JM.

  Benefi ční Velikonoční koncert v kostele 

Milíče z Kroměříže.

  Jarní běh pořádaný společností Sportov-

ní Jižní Město.

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

Přijďte v dubnu na Švandrlíkovo náměstí

VLOUPÁNÍ DO BYTU. V dopoledních ho-

dinách 1. března vyjela 

hlídka strážníků, aby 

prověřila oznámení, 

že v ulici Nad Opato-

vem došlo v jednom 

z panelových domů 

k vloupání do bytu. 

Po příjezdu na místo hlíd-

ka zjistila, že v sedmém patře jsou sku-

tečně otevřené dveře od jednoho z bytů, 

ovšem případného pachatele nebo pode-

zřelé osoby již nezastihla. Kvůli podezření 

ze spáchání trestného činu strážníci místo 

zajistili a ihned přivolali Policii ČR, která 

celou věc převzala k dalšímu šetření.

VYKRADENÝ BYT. Podobně i 6. března 

odpoledne strážníci řešili případ vloupání 

do bytu. V Cyprichově ulici si soused všiml 

vykopnutých dveří vedlejšího bytu, proto 

zavolal hlídku strážníků. Strážníci zajistili 

místo a prohlédli dům i byt, ovšem niko-

ho podezřelého nenašli. Zároveň přivolali 

příslušníky republikové policie, kteří věc 

převzali k dalšímu šetření.

Kvůli množícím se stížnostem občanů 

a návštěvníků Jižního Města na znečiš-

ťování veřejného prostranství psími ex-

krementy bylo rozhodnuto, že pro zlep-

šení neutěšené situace bude Obvodní 

ředitelství městské policie na Praze 11 

provádět pravidelné kontroly zaměřené 

na tuto problematiku, a to i skrytou for-

mou za využití video nebo fotozáznamu, 

popřípadě i svědectví občanů, kterým není 

čistota v naší městské části lhostejná. Při 

zjištění tohoto přestupku může strážník 

městské policie na místě uložit blokovou 

pokutu až do výše 1 000 Kč a v případě 

správního řízení až do výše 20 000 Kč. 

Apeluji na všechny majitele psů, aby řád-

ně po svých psech uklízeli. Petr Schejbal, 

ředitel OŘ MP Praha 11.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Začátkem února Rada hl. m. Prahy svým roz-

hodnutím na základě dopisu starosty Dalibo-

ra Mlejnského umožnila vznik Švandrlíkova 

náměstí, jež nese jméno po již zesnulém slav-

ném spisovateli a čestném občanu Prahy 11, 

který dlouhá léta bydlel na Chodově. Městská 

část Praha 11 zve na slavnostní setkání u pří-

ležitosti odhalení cedule a nového pojmeno-

vání Švandrlíkova náměstí na Jižním Městě. 

Slavnostní akt se uskuteční ve středu 

21. dubna od 14.00 hodin v parku mezi uli-

cemi Skřivanova, Lažanského, Švabinského 

a 7. května na starém Chodově. Mimo jiné 

se můžete těšit na povídání režiséra Zdeň-

ka Trošky, připraveno bude také občerstvení 

v podobě guláše a jihoměstského piva.  red

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Seriál – územní plánování (10)

Změny Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy
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• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, 
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 
Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14,- 
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.

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

• 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.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - šití na míru, úpravy, 
opravy, odborně poradím J. Majerová - Cho-
dov, Zakouřilova 94, Tel.: 272 929 597.

• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – prá-
vo občanské a rodinné, rozvody, smlou-
vy, byty, nemovitosti, úschovy. Tel: 603 
835 609, www.advocate-brown.eu, e-mail: 
eva.brown@volny.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, malíř-
ské práce, stropní kazety, levně,rychle, včetně 
víkendů. Zaměření zdarma.Tel.: 603 494 330, 
E-mail: ivan.lafek@email.cz.

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

• DĚLÁME LEVNĚJI – bytová jádra, obklady, 
dlažby, podlahy, štuky a malování stěn, vodu, 
elektro atd. Praha a okolí. Rychle a kvalit-
ně. Malé i velké zakázky. Tel.: 739613488, 
775394136, E-mail:jin60jir@seznam.cz.

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

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-
vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-
ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 
Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 
606312174, www.cistirnaperi.cz.

• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, 
voda, kanalizace, topení, montáže zámků, 
provádí i havárie v sobotu a neděli J. Schima-
na tel. 223000393, mobil: 607550484.

• BYTOVÁ JÁDRA-provádíme kompletní re-
konstrukce bytových jader včetně dodávek 
materiálu a revizí. Rekonstrukce bytů, štuko-
vání, bourání příček, malování a elektro. Kva-
litně a za rozumné ceny. 15 letá zkušenost. 
Tel: 604909799.

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

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné 
ceny (možnost individuální dohody). Kan-
celář na Chodově. Tel: 608610630, e-mail: 
info@mirapax.cz.

• Salon SLUNEČNICE: Medicinální pedikú-
ra vč. masáže, refl exologie nohou, depilace. 
Manikúra, gelová modeláž nehtů, parafíno-
vé zábaly. Brodského 1677/5,Praha 4, tel: 
605 460 495.

• 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.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opa-
tov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory, 
smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, roz-
vody a právo rodinné,  občanské, obchodní 
a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova 
1520, Praha 4 tel. 602 190 800.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU DO SBĚRNÝCH 
DVORŮ – stavební sutě, nábytek, elektrospo-
třebiče atd. Doprava a jiné práce dle dohody. 
Tel.: 775 677 928.

• NOVĚ MODRÁ PYRAMIDA na Chodově 
Vás zve. Akce na stavební spoření a penzijní 
poj. Slevy od 50% do 100%. Dále studentský 
účet zdarma + bonus/od 15 let/objednávky 
na 604 990 594 Zázvůrková.

• Projekt pomoci nabízí OBČANŮM PO VÁŽ-
NÉM ÚRAZU bezplatnou konzultaci pro 
čerpání náhrady - při snížení příjmů, ztížení 
společenského uplatnění, trvalých násled-
cích či inval. důchodu. Tel. 723 203 036, 
www.nahradaskody.net.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-
hování bytů čeští pracovníci SO+NE stejné 
ceny km po Praze zdarma TEL.: 723 809 137 
www.stehovanibytu.cz.

• ANGLICKY, FRANCOUZSKY. Individ. Výuka 
pro začátečníky, pokročilé. Úvodní lekce FREE! 
SPEAK LIKE A NATIVE. Tel.: 602 612 181, 
conro@atlas.cz.

• PRODÁVÁME NOVÉ PNEUMATIKY a dis-
ky nejrůznějších značek pro osobní a dodáv-
kové automobily za příznivé ceny. V případě 
zájmu nás kontaktujte: www.mpneu.cz, tel.: 
777814661,e-mail:info@mpneu.cz.

• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně od-
vozu za 6 900,- Kč, dále nabízíme řezání, 
bourání bytových příček, ořezávání + kácení 
stromů, zednické, elektroinstalační a instala-
térské práce. Tel.: 775 677 928.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý.Telefon: 
222 982 922, 604 517 565.

Bydlení
• 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.

• KOUPÍM BYT 2+KK NEBO 2+KK/L V PRA-
ZE 11. Mohu také nabídnout výměnu za větší 
byt v Praze 11. Vše pouze družstevní nebo 
OV. Bližší informace na 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.

• 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.

• VYMĚNÍM 2+kk, 44m2, DV, 7.p/10 p., 
krásný výhled, 5 minut od metra C Opatov 
za 1+1 (kromě 1. a posled. patra). Oba JM. 
Tel.: 721 238 078.

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

• BD Doubravická 1305-1307 prodá byt 
4+1, vyšší patro, před rekonstrukcí. Dům 
po celkové rekonstrukci a zateplení.Kontakt  
Š.Skopový, 724020588.

Ostatní
• PRONAJMU PARKOVACÍ STÁNÍ v no-
vém bytovém domě Tatarkova 24, Praha 11 
u metra Háje. Do garáží mají přístup pouze 
zde  bydlící nájemníci, vjezd výtahem - 2.patro 
603 508 697.

• BD 1460+1461, Jeřábkova 1461/12, 
Praha 4-Chodov pronajme nebytový prostor 
o výměře 15 m2, samostatný vchod z ulice, 
smlouvou nejdéle do 31.12.2013.  Nabídky 
očekáváme do 15.4.t.r.

• PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
28m2, zadní vchod domu Markušova 1634, 
P4, (vstup z Brandlovy za OD TESCO). Vhod-
né pro obchod nebo kancelář. E-mail: toul@
seznam.cz Tel: 602148319.

• PŘIJMU KADEŘNICI s ŽL do zavedeného 
kadeřnictví – červen 2010. Tel.: 606 341 468, 
p. Bašistová.

• HLEDÁM PRO DĚTI do sbírky mince, ban-
kovky a známky. Tel.: 731 007 832.

Služby

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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RELAX

Sport a volnočasové aktivity 
v dubnu na Jižním Městě
1. 4.  

 Velikonoční turnaj pro mládež ve stol-
ním tenisu
Herna stolního tenisu Mikulova 1583, 

9.00–16.00 hod.

Herbadent Tigers SJM Praha 11 – 1. SC 

WOOW Vítkovice, PRESTIGE Floorbal club 

Liberec, fl orbal, sportovní hala ZŠ Kunrati-

ce.

2.–4. 4. 
 Praque handball cup 

Mezinárodní turnaj v házené, 8.00–22.00 

hod., hala TJ JM Chodov.

3. 4.
 Sportovní odpoledne pro veřejnost

Srub Gizela.

7., 21. 4. a 14., 28. 4.
 Open turnaj v bleskovém šachu (2 x 5 

minut na partii), Open turnaj v bleskovém 
šachu na diktát (5 sekund na tah)
Pro všechny věkové kategorie, vždy 

od 16.30 do 19.00 hod. Farnost u kostela 

sv. Františka z Assisi, Na Sádce 1296/18. 

Kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 732 644 691, 

e-mail: m.benes@volny.cz.

10. 4.  
 Grand Prix Jižní Město

Turnaj ve stolním tenisu pro starší žáky a žá-

kyně, herna stolního tenisu Mikulova 1583.

 Minigolfový turnaj s osobností
Park u Chodovské tvrze.

 FK JM mladší přípravka – Sokol Dolní 
Počernice
Fotbalové utkání, od 10.30 hod., hřiště Po-

šepného.

 Chodov – Kunratice 
Zápas v kopané mladší žáci, od 10.30 hod., 

hřiště Volkovova.

 Chodov – Admira B
Zápas mužů v kopané, od 16.30 hod., hřiště 

Volkovova.

 Tancujeme pro radost
Od 8.00 do 20.00 hod., hala TJ JM Chodov.

11. 4.
 Chodov – Klánovice 

Zápas v kopané dorost, od 16.30 hod., hřiš-

tě Volkovova.

 Chodov – HK Lovosice
Házená, ml. dorost od 12.30 hod., st. do-

rost od 14.30 hod., hala TJ JM Chodov.

 Chodov – Slavia Fatra Napajedla
Házená muži I. liga od 16.30 hod., hala TJ 

JM Chodov.

 Grand Prix Jižní Město
Turnaj ve stolním tenisu pro dorostence 

a dorostenky, herna stolního tenisu Mikulo-

va 1583.

17. 4. 
 Sportovní odpoledne pro veřejnost

Srub Gizela.

 Turnaj ve fl orbalu
Rekreační sport TJ JM Chodov, od 9.00 

do 18.00 hod., hala TJ JM Chodov.

18. 4.
 Chodov – Gordic Kačerov

Zápas v kopané st. žáci, od 14.00 hod., hřiš-

tě Volkovova.

19., 23. 4.
 Sázení stromů – Milíčovský les

MČ Praha 11 ve spolupráci s Lesy hl. m. 

Prahy. Akce je určena pro děti z MŠ.

20. 4.  
 Chodov – TJ Sokol Úvaly 

Házená st. žáci, od 17.30 hod., hala Cho-

dov.

22. 4.  
 Den Země

MČ Praha 11 ve spolupráci s Ekologickým 

servisem Praha, Centrální park.

24. 4.
 FK Jižní Město – FC Čechie Uhříněves 

Fotbalové utkání FK 

JM mladší přípravka, 

od 10.30 hod. hřiště 

Pošepného nám. UMT

 Mistrovství ČR v řec-
kořímském zápasu 
Od 8.00 do 18.00 hod., 

hala TJ JM Chodov.

29. 4.  
 Chodov – TJ Sokol Úvaly 

Házená ml. žáci, od 17.30 hod., hala TJ JM 

Chodov.

30. 4.
 Sportovní odpoledne pro veřejnost, pá-

lení čarodějnic
Srub Gizela.

www.praha11.cz14

Třináct medailí 
z přeborů Prahy

Termíny náborů do oddílů 
Sportovní Jižní Město 

Členové oddílu stolního tenisu společnosti 

Sportovní JM, o. p. s., opět úspěšně repre-

zentovali Prahu 11 a nasbírali celkem 13 me-

dailí i přes velikou konkurenci. Nejúspěšnější 

členkou výpravy byla Veronika Luňová se dvě-

ma zlatými v kategorii mladších žákyň. Velmi 

dobrých výkonů však dosáhli i ostatní naši 

mladí reprezentanti.

 Oddíl stolního tenisu organizuje pravidel-

né tréninky v pracovních dnech kromě středy 

od 15.00 do 16.30 hod. a od 16.30 do 18.00 

hod. a turnaje pro členy i veřejnost o víken-

dech (bližší informace na www.sportovnijiz-

nimesto.cz). I přes velkou členskou základnu 

čítající téměř 50 členů přijme oddíl nové adep-

ty ročníků 2000 a mladší. Zájemci mohou při-

jít každý den v tréninkových hodinách či se 

hlásit u šéftrenéra klubu pana Vožického, tel.: 

732 599 993 nebo vedoucího oddílu Zdeňka 

Šedivého, tel.: 605 286 034. red

Oddíl kopané: celý měsíc duben od pondělí 

do pátku od 16.00 do 18.00 hodin na hřišti 

Pošepného. Bližší informace a kontakt na 

www.fotbaljm.cz, www.sportovnijiznimesto.cz

Běžecký oddíl: 29. dubna od 16.00 

do 17.30 hod., hřiště Pošepného, Hrabáko-

va 2001, Praha 11. Pro děti od 8 let do 13 

let – přípravka mladých atletů a atletek. In-

formace a další nábory a tréninky najdete na 

www.sportovnijiznimesto.cz.

Oddíl stolního tenisu: každé úterý v měsíci 

dubnu od 17.00 hod. v hale stolního tenisu 

Mikulova 1583, Praha 11. Bližší informace 

naleznete na www.sportovnijiznimesto.cz.

Oddíl kopané: celý měsíc duben, pondělí 

od 16.00 do 17.30 hod. v hale Ke Kateřin-

kám, středa od 17.15 do 18.30 hod. v tělo-

cvičně ZŠ Pošepného nám.

Oddíl fl orbalu: celý měsíc duben, pondělí 

od 16.00 do 17.30 hod. v hale Ke Kateřin-

kám, středa od 17.15 do 18.30 hod. v tě-

locvičně ZŠ Pošepného nám. Bližší infor-

mace naleznete na www.tigers-praha.cz 

a www.sportovnijiznimesto.cz.

Členové oddílu, 

zleva: Michal Franc, David 

Průša, Petr Marat a Matěj Fausek.         

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Mistrovství České republiky 
ve squashi

23.–25. dubna
Obchodní centrum Chodov

FOTO: ARCHIV SJM
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Křenice 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

 

 
 

 Říčany

Úvaly

Sluštice

Praha

PRODÁNO

PRODÁPRODÁNO

PRODÁNO

RODÁPRODÁPRODÁPRODÁNONONO

NNOOOOO

PRODÁPRODÁPRODÁPRODÁPRODÁNONONONONO

ÁNO

84
1 0

/50
 m2

/65
m2

846/12
,1 042,5 m2

PRODÁNO

PRODÁDÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNNNNNNNNNNN

PRODÁPRODÁPRODÁPROD NONO

PRODÁNO

846/43
1092,4 m2

846/44
950,3 m2

846/45
1052,8 m2

44446464646/6/46/44 6
0000551,9 m2

846/51
934 m2

846/42
1 197,3 m2

846/30
992,4 m2

VÝHODNÁ NABÍDKA

pozemky od

1 490 000 Kč

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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Důležité sdělení pro 
inzerenty v časopisu 
Klíč

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

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

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

CENÍK INZERCE

180 x 254 mm

29.000,- Kč
bez DPH

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

88 x 122 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/8

1/4

88 x 30 mm

2.600,- Kč
bez DPH

1/16

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
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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 imunitu organismu.siluje imunitu organismu.pos

Méně 
než 4 % 

tuku
Aktivní
Bifido

Bez
lepku

Bez
konzervantů


