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Florbalistky
ZŠ Campanus
jsou nejlepší
v České republice

str.

9

V květnu se
bude projednávat vize rozvoje
Velkých Roztyl
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Centrální
park dostane
nový chodník
a cyklostezku

INZERCE

MASO – UZENINY KK

MILOŠ KŘEČEK

Křeček blázní, zlevňuje, to se maso kupuje!
Dobré zboží, nízké ceny u Křečka vždy zaručeny!
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 272 950 281

Akční ceny KVĚTEN
Turistická klobása
99,90 79,90 Kč
Debrecínka
169,90 139,90 Kč
Koňský turistický salám 124,90 99,90 Kč
Šunková tlačenka
139,90 119,90 Kč

Mandlový játrový salám 99,90
Vepřová plec s.k.
89,90
Kuřecí stehna
49,90
Husa mražená
109,90

Trvale snížená cena
69,90 Kč Učňovské párky
99,90 Kč
79,90 Kč Kladenská pečeně
99,90 Kč
39,90 Kč
89,90 Kč Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy
do vyprodání zásob.

O t e v í r a c í d o b a : p o n d ě l í – p á t e k 7 00 – 1 8 00 h o d .
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NIC NENÍ PROBLÉM...!
Společnost Pražské služby, a. s., nabízí občanům a dalším původcům odpadu službu sběru
a svozu bioodpadu ze zahrad, údržby zeleně
a z domácností pravidelně 1 x za 14 dní.

DO BIOODPADU PATŘÍ listí, tráva, plevel,
zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
skořápky od vajec apod.

info: www.psas.cz/bio, tel. 284 091 888
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Tříděním bioodpadu ušetříte přírodu i peníze.
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TÉMA

Jižnímu Městu přibyla nová zeleň

s nimi počítá také ve všech jihoměstských základních školách.
Městská část také nezapomíná na početnou skupinu majitelů pejsků. V rámci zvýšení
bezpečnosti je připravena akce Cvičte svého
psa. Hlavním cílem je větší motivace majitelů
psů s trvalým pobytem v Praze 11. Zástupkyně starosty Eva Štampachová k tomu říká:
„Chceme, aby lidé absolvovali se svým psem
kurz základní ovladatelnosti a výchovy psa.
Pokud předloží osvědčení o absolvování kurzu, tak mu vyplatíme 400 Kč jako poděkování
za výcvik, kterým přispěl k bezproblémovému
soužití obyvatel Prahy 11. V části Centrálního
parku poblíž stanice metra Opatov na travnaté ploše připravujeme herní prostor s překážkovými prvky pro psy.“
Udržování čistoty na veřejných prostranstvích je dalším prvkem příspívajícím ke kvalitnímu životnímu prostředí. Na celém území
Prahy 11 jsou instalovány speciální koše
na sběr psích exkrementů. Těch je v současné době 145 a během roku dalších 50 ks přibude. Údržba je pravidelně vyváží, dezinﬁkuje
a doplňuje ekologickými pomůckami. Nakonec
nesmíme zapomenout na stádo ovcí z milíčovského statku, které se na území Prahy 11
každoročně stará o ekologické spásání travnatých ploch. Na statku se také během roku
střídají děti ze škol a školek, pro které jsou
tady připraveny ukázky střiže ovcí a práce se
zvířaty.
Na straně 6 najdete užitečné kontakty
pro pejskaře.
Dana Foučková

TEĎ S NÁSTUPEM JARA JE JEDNÍM Z ČASTO DISKUTOVANÝCH TÉMAT EKOLOGIE. PRÁVĚ
ZELENI, VÝSADBĚ STROMŮ, ALE I CYKLOSTEZKÁM A MAJITELŮM PEJSKŮ, TEDY VŠEMU
A VŠEM, CO SE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TÝKÁ, SE BUDEME V TOMTO ČLÁNKU VĚNOVAT.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 UDRŽUJE PŘIBLIŽNĚ 230 HA VEŘEJNÉ ZELENĚ. SNAHOU JE
ZELEŇ NEJEN KVALITNĚ UDRŽOVAT, ALE TAKÉ POSTUPNĚ ROZŠIŘOVAT A TO SE ZA POSLEDNÍ ROKY PODAŘILO.
K ekologii a dobrému
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
vztahu k přírodě je dobré
vést už předškolní děti.
V Praze 11 jsou všechny
školky zapojeny do projektu obnovy Milíčovského lesa. Právě tady
předškoláci již třetím
rokem vysadili ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy
spousty nových stromků.
Městská část spolupracuje také se Zoo Praha,
které každoročně přispívá částkou 50 tis. korun
na chov slona afrického,
Park u Chodovské tvrze
s botanickou zahradou
je příkladem, jak přeměnit nevyužívanou
v Troji a také se Středisa zanedbanou plochu na místo pro sport, relax a odpočinek.
kem ekologické výchovy
Lesů hl. m. Prahy.
Důležitou součástí životního prostředí je
Za dobu tří let přibylo na území Prahy 11 přes
budování kvalitní infrastruktury pro cyklisty.
2 tisíce nových stromů. V Centrálním parku
Snahou je, aby jízda na kole nebyla jen sporje nová platanová alej se stovkou stromů
tem, ale také ekologickou dopravou dětí i doa podél milíčovské cyklostezky vznikla dokonspělých. V návaznosti na páteřní komunikace
ce nejdelší alej na území hl. m. Prahy v roce
již vzniklo na území Prahy 11 více než 17 km
2009. Za tři roky se také podařilo přeměnit
nových cyklistických tras a další
nefunkční betonové prvky a pozůstatky dětFOTO: DANA FOUČKOVÁ
trasy i stezky jsou projektovány
ských hřišť na 23 tis. m2 nové veřejné zeleně,
která slouží k relaxaci.
a předávány ke stavbě. K vybavení cyklistických tras samozřejmě patří i stojany, ke kterým jde
• Městská část Praha 11 spravuje drukolo dobře uzamknout. Proto
hou největší plochu veřejné zeleně na
městská část uvítala nabídku
území hl. m. Prahy – celkem 230 ha.
pražského magistrátu a zapojila
• Za tři roky přibylo díky revitalizaci vnitse do akce Stojany pro Prahu.
robloků 2,3 ha nové veřejné zeleně pro
Na Jižním Městě jsou již stojany
sport a odpočinek.
umístěny v areálech školek a během roku by mělo přibýt dalších
• Původně zanedbaná plocha u Chodov19 a 70 stojanů u objektů úřadu
ské tvrze se přeměnila na sedmihektaV areálech
městské části, poboček České
rový park, který nabízí sportovní vyžití
jihoměstských školek je umístěno
pošty, knihoven, u stanic metra
pro všechny věkové skupiny.
pro potřeby cyklistů 24 stanovišť celkem s 63 stojany.
a na dalších místech. Brzy se

Slovo
starosty

PEJSKAŘI NA JIŽNÍM MĚSTĚ
Na Jižním Městě je zaregistrovaných 5 200
psů. Ve srovnání s počtem téměř osmdesáti
tisíc obyvatel je to poměrně malé číslo, ale
přesto ovlivňuje život každého z nás. Často se setkávám s negativními připomínkami
ke psům respektive k jejich majitelům. Ano,
jedná se zejména o znečišťování veřejných
prostranství a volné pobíhání psů v parcích
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nebo u dětských hřišť. Nechci se zastávat
ani jedné ze „znesvářených“ stran a věřím, že
většina pejskařů dodržuje vyhlášky, ale problém těch, kteří je nerespektují a chovají se
bezohledně k ostatním, nás opravdu tíží. Rozhodli jsme se tedy řešit jej trochu radikálněji.
V těchto dnech se můžete setkat s informační
kampaní jak na našich webových stránkách,
tak formou letáků, které jsou ve všech informačních centrech městské části. Letáky mají
k dispozici také strážníci městské policie a zaměstnanci SISI, kteří jsou každý den v bezprostředním kontaktu nejen s majiteli psů a ti je
také budou rozdávat. Z letáku se dozvíte, kdo
postihuje nedůsledné uklízení, jakým způsobem se městská část stará o udržování čistoty, jaké mají majitelé psů povinnosti, jaká omezení jsou na Jižním Městě pro venčení a volný
pohyb psů, najdete tam ale také důležité rady,

kontakty a adresy pro pejskaře. Součástí letáku je i anketa o ceny. (Výherci obdrží poukázky
na nákup v chovatelských potřebách.)
Od května můžete také potkávat v parcích a na veřejných prostranstvích úklidové
čety se dvěma novými stroji určenými právě
na úklid psích exkrementů. Současně také můžete psát své připomínky a náměty, kde vám
například schází odpadkové koše s papírovými
soupravami určenými na úklid po psech. Bližší
informace na www.praha11.cz.
Po naší informační a preventivní kampani
nastoupí ale také větší represe, na které se
budou podílet především
strážníci městské policie,
které jsem již požádal
o spolupráci.
Váš Dalibor Mlejnský
starosta
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KALEDIOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
Sáblíková je na Jižňáku. Kombinéza rychlobruslařky Martiny Sáblíkové je od konce března na Jižním Městě. Vystavena bude
pro návštěvníky a fanoušky v OC Chodov. V dražbě
ji získal za 272 tisíc korun radní a poslanec
Jiří Janeček a peníze putují
na Konto bariéry.

Slavnostní otevření.
Přestřižením pásky ředitel
pražské městské policie V. Kotrouš (vpravo),
náměstek primátora R. Blažek a starosta Prahy 11
D. Mlejnský (vlevo) slavnostně zahájili provoz nového ředitelství
městské policie na Jižním Městě. V Markušově ulici tak strážníci
mají moderní zázemí pro svou práci ve prospěch občanů Prahy 11.

Nové lavičky. Začátkem dubna pracovníci společnosti Jihoměstská
majetková instalovali na pěší zóně na Hájích nové lavičky,
které částečně nahradí staré a opotřebované
u vstupu do stanice metra.

Sadové úpravy.
Malý, původně vyasfaltovaný kout mezi
ulicemi Lečkovou a Křejpského se dočkal proměny.
Úřad městské části nechal odstranit starý asfalt, prostor
prochází sadovou úpravou a bude zvát k příjemnému posezení.

PŘISPĚLI MUZEU
Jihoměstskému Muzeu
Prahy 11 exponáty věnovali:

Hana Francová, Karel
Šebesta, Marie Vlčková,
Ing. Jaroslav Surý,
Pavel Zach, Josef Zlámal.
Děkujeme.

Krásné výročí. Své sté
narozeniny oslavila 19. března
paní Anna Málková. Redakce se připojuje
ke gratulacím s přáním všeho nejlepšího do dalších let.
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Zlatá svatba.
V polovině března oslavili
výročí zlaté svatby manželé Miluška
a Jindřich Pýchovi. Mezi gratulanty byl
i místostarosta Jan Meixner.

Významné jubileum. Paní
Stefanie Stárková oslavila
18. března své sté narozeniny. Při této výjimečné příležitosti ji redakce přeje hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let.

www.praha11.cz

INFORMACE ÚMČ

Výběr z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 11
Rada MČ Praha 11 dne 17. 2. 2010 na své
5. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
S poskytnutím ﬁnančních darů a příspěvků
vybraným subjektům na realizaci projektů
v rámci Grantového programu MČ Praha
11 pro oblast školství na roky 2010–2011
v okruhu podpora školních vzdělávacích programů – projektové vyučování v celkové výši
148 500 Kč.
S poskytnutím ﬁnančních darů a příspěvků
vybraným subjektům na realizaci projektů
v rámci Grantového programu MČ Praha 11
pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2010
– I. kolo v celkové výši 1 138 000 Kč.

SCHVÁLILA:
Dohodu o spolupráci a darovací smlouvu
mezi MČ Praha 11 a společností Skanska,
a. s.
Rada MČ Praha 11 dne 3. 3. 2010 na své
6. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:
Rozpočtové opatření č. 11/10 – přesun
ﬁnančních prostředků v běžných výdajích
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2010 ve výši
500 tis. Kč na položku ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí na zajištění
energetických auditů objektů v majetku MČ
Praha 11.

Stará pošta u Centrálního
parku mizí z povrchu
Nevzhledný objekt bývalé pošty ve Vejvanovského ulici, na který lidé často upozorňovali,
už mizí z povrchu. Stavební úřad v červenci
loňského roku vydal rozhodnutí, ve kterém
vlastníkovi uložil odstranění stavby. Tím je
Česká pošta, s. p., která zahájila demoliční
práce letos začátkem dubna.
Demolici budovy staré a vyhořelé pošty
by měla ﬁrma TREPART, s. r. o., Pardubice
dokončovat v těchto dnech. Pozemek bývalé pošty není v majetku městské části Praha
11 ani v majetku hlavního města Prahy. Jeho
vlastníkem je Česká pošta, s. p.
red

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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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

Čestná občanství
a Ceny Prahy 11
Poslední den května letošního roku je nejzazší termín, do kterého je možné podávat
návrhy na udělení čestných občanství a Cen
Prahy 11 pro rok 2009. Pokud víte o někom,
kdo by si svou prací, skutky nebo i jinak zasloužil některé z ocenění, můžete jej prostřednictvím zastupitelů městské části písemně
navrhnout. Text zásad pro udělování ocenění
je možné vyhledat na www.praha11.cz, v odkazu Čestná občanství a Ceny Prahy 11. red
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Informace k prodloužení žádosti
o přídavek na dítě
Pracoviště státní sociální podpory v Praze 11
Úřadu práce hl. m. Prahy oznamuje občanům,
že nebude v tomto roce rozesílat podklady
pro prodloužení přídavků na dítě od 1. října
2010. Kvůli zachování plynulosti výplat dávky
státní sociální podpory přídavek na dítě proto
doporučuje vyzvednout si osobně v příštích
dnech potřebné tiskopisy na pracovišti státní
sociální podpory Bohúňova 1553/2, Praha
4-Chodov a co nejdříve je pak odevzdat vyplněné, příp. potvrzené na stejném místě. Jedná se zejména o Prohlášení osob o příjmech
rozhodných pro nárok na dávky a Doklad
o výši ročního příjmu za rok 2009.

Zahájení zadávacího řízení podle zákona
o veřejných zakázkách „Výběr strategického
partnera pro vstup do projektu Vodní svět“
a jmenovala zvláštní komisi pro posouzení
kvaliﬁkace a doručených žádostí o účast.

V případě, že přídavek na dítě pobíráte
na nezaopatřené dítě, které do 31. prosince
2010 dovrší 15 let věku, nebo jste sám/sama
nezaopatřeným zletilým dítětem, doložte během měsíce září 2010 Potvrzení o studiu pro
školní rok 2010/11 (s datem vystavení v září
2010). Pokud došlo k ukončení studia, má zletilé dítě, resp. zákonný zástupce nezletilého
dítěte, povinnost nahlásit tuto skutečnost
písemně nebo osobně nejpozději do 8 dnů
pracovišti státní sociální podpory.
Pokud nebudete mít zájem o prodloužení žádosti o přídavek na dítě od 1. října
2010, oznamte nám tuto skutečnost písemně nebo osobně do 31. října 2010.
Doba pro vyzvednutí tiskopisů:
po, st 8.00–17.30, út, čt 8.00–15.30,
pá 8.00–14.00.
Doba pro podání vyplněných tiskopisů:
po 8.00–17.30, út 8.00–11.30,
st 8.00–17.30.
Tel.: 950 178 725, 727–730, 734, 736–745.
Ing. Jana Sklářová,
vedoucí pracoviště SSP v Praze 11

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

Lepší Jižní Město
Linka čistoty 800 113 336
Vaše podněty a připomínky nás
zajímají. Zavolejte nám.

Rubrika na webu Prahy 11 – Vy se ptáte, my odpovídáme (4)

Kultura
V internetové rubrice na webu naší městské části Otázky pro… se tentokrát můžete ptát
na téma kultura. Dotazy pro ředitele Kulturní Jižní Město o.p.s. Jiřího Sulženka zasílejte prostřednictvím webového formuláře resp. e-mailové adresy otazkypro@praha11.cz (předmět
KULTURA) případně je můžete zatelefonovat na číslo 267 902 493 nebo zaslat písemně
na adresu ÚMČ Praha 11, Otázky pro – KULTURA, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415.
Minulého tématu životní prostředí, na které odpovídala místostarostka Eva Štampachová, se týkala i otázka paní Padiorové:
Chtěla bych se zeptat, co bude dál s úpravou vnitrobloku mezi ulicí Květnového vítězství a Matúškovou. Byly zde odstraněny
staré betonové prvky na bývalých dětských
hřištích, poté byla středem louky, kde byla
prošlapaná úzká cestička, vytvořena dva
metry široká „silnice“, místo trávníku zůstala ledabyle rozhozená hlína se zbytky

obrubníků, kamení a štěrku. Uvažuje se zde
s nějakou výsadbou, trávníkem a lavičkami,
nebo tuto hrůzu máme považovat za dokončenou?
Vážená paní Padiorová, na Vámi popisované úpravy se městské části podařilo získat
dotaci z fondů Evropské unie. Po dokončení
prací v místě vznikne travnatá plocha s lavičkami a výsadbou alejových stromů.
S pozdravem Eva Štampachová

Užitečné kontakty pro pejskaře
Odbor životního prostředí
Vidimova 1324, 1325
Tel.: 267 902 331
Veterinární ambulance
Tererova 1355
Tel.: 272 941 978
Veterinární klinika
Dědinova 1998
Tel.: 272 933 956
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Veterinární klinika Chodov Regia
Vet, s. r. o., Hviezdoslavova 1600
Tel.: 271 750 991, 267 912 374
Veterinární ordinace
MVDr. Palkovič, Květnového vítězství 59
Tel.: 272 922 626
Městská policie
Přestupkové oddělení
prestupky.p11@mppraha.cz
Tel.: 267 913 054

Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734,
Praha 4 přijme:
personalistku – asistentku ředitelky (kumulovaná pracovní pozice). Minimálně středoškolské vzdělání, praxe v pracovním právu
nejméně 2 roky – nástup červen 2010,
pracovnici se středoškolským vzděláním na
normování a objednávku potravin do stravovacího provozu za dlouhodobou pracovní neschopnost – nástup ihned nebo dle dohody,
pomocnou sílu do kuchyně na zástup za
dlouhodobou pracovní neschopnost – nástup ihned nebo dle dohody,
pradlenu za mateřskou a rodičovskou dovolenou – nástup červen 2010,
pracovníka sociální péče v přímé obslužné
péči, řidičský průkaz skupiny B, jednosměnný provoz – nástup červen 2010,
pracovníka sociální péče v přímé obslužné péči, min. sanitárský kurz, jednosměnný
provoz – nástup červenec 2010,
pracovníka sociální péče – aktivizace klientů, středoškolské vzdělání, praxe v sociální
sféře vítána – nástup červen 2010.
Osobní jednání vítáno. Info tel. č.: 271 198 409.

Harmonogram deratizace
na území Prahy 11
Každoroční deratizace objektů na Jižním
Městě začala v dubnu a bude pokračovat
v dalších termínech. Kvůli maximální úspěšnosti deratizačních opatření vyzývá městská
část všechny majitele bytových objektů k co
největší součinnosti při jejím provádění a to
včetně odstranění nepořádku v okolí kontejnerových stání a likvidace míst vhodných pro
hnízdění potkanů. Různé skládky a neudržované pozemky poskytují potkanům úkryty
a přispívají k vytváření kolonií.
Termíny: 17. 5.–4. 6. 2010
Chodov, Roztyly, metro Chodov, Poliklinika –
okolí, Jírovcovo náměstí – okolí, U Kunratického lesa, metro Roztyly, sídliště Roztyly (Komárkova, Hrdličkova, Hněvkovského a okolí),
zelené plochy okolo ulice 5. května, Augustinova, Dědinova, Gregorova a okolí.
11. 10.–29. 10. 2010
V tuto dobu budou ošetřena problémová místa, kde musí být deratizační zásah několikrát
opakován.
Případné podněty na deratizační zásah
je možné zasílat na odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 (Ing. Jitka Knotová,
knotovaj@praha11.cz, tel.: 267 902 331), který je postoupí dále odpovědným subjektům.

www.praha11.cz
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Pátý ročník hokejového utkání
V sobotu 20. března odehráli již popáté
amatérští hokejisté reprezentující MČ PrahaÚjezd a MČ Praha-Šeberov přátelské hokejové utkání. Oba celky vynaložily velké nasazení a rozešly se v poměru branek 10:10.
V letošním ročníku Šeberov posílil o hráče
J. Hertla ml., který hraje 1. hokejovou ligu.

Újezd se ale nenechal zaskočit a zaslouženě
uhrál remízu.
Čtyři předchozí duely mužstvo Újezdu
vždy vyhrálo. Rád bych poděkoval všem zúčastněným a už nyní se těším na 6. ročník
v roce 2011.
Václav Drahorád, starosta

Hokejisté reprezentující MČ Praha-Újezd: stojící zleva – P. Kučera, R. Hartman, P. Novák,
L. Kašpar, P. Kmec, Z. Kroužek, D. Svoboda. Spodní řada zleva – V. Drahorád,
L. Cezar, J. Nykl, M. Novák, J. Koutecký.

Městská část vyvěsila
tibetskou vlajku
Naše městská část se 10. března připojila
k akci Vlajka pro Tibet u příležitosti 51. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a vyvěsila u vchodu na úřad tibetskou vlajku. Při
povstání zemřelo nejméně 80 tisíc Tibeťanů,
150–180 tisíc jich uprchlo. Vyvěšení vlajky
pro Tibet podpořilo 364 obcí, měst, městských částí nebo krajů v celé republice.
Václav Drahorád, starosta
FOTO: PAVEL STANĚK

FOTO: VERONIKA PILÁTOVÁ

Odpad patří do sběrných dvorů
Po celý rok je pro občany Prahy možnost
zdarma odložit objemný odpad, elektrošrot,
kov, dřevo, odpad z údržby zeleně, suť, papír,
plast, kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu ve sběrných dvorech. Pro městskou část Praha-Újezd je nejblíže sběrný dvůr
v ulici Zakrytá 4, Praha 4-Spořilov.
Fotograﬁe dokazuje, že někteří naši spoluobčané raději riskují přistižení při zakládá-

FOTO: PAVEL STANĚK

GARÁŽOVÁ STÁNÍ
KATEŘINKY-ÚJEZD
Nabízíme k pronájmu garážová nebo
venkovní stání v garážových objektech
v ulici Na Formance, Praha-Kateřinky. Cena
1 500 Kč za měsíc včetně 20% DPH.
Prodej možný.
Tel.: 736 683 568, 602 448 466.

Dostavba zemního
ochranného valu

Odpad odvezený z černé skládky.

FOTO: PAVEL STANĚK

Tibetskou vlajku
vyvěsila i naše městská část.

ní černé skládky, za kterou hrozí pokuta až
1 milion korun, i když je na první pohled zřejmé, že odpad měli naložený na dopravním
prostředku, a tak stačilo zajet do sběrného
dvora a zde ho zdarma odložit.
Pavel Staněk, odbor investiční

Firma K-BAU, s. r. o., která staví protihlukovou stěnu v proluce zemního ochranného
valu v Kateřinkách, dokončila koncem března
betonáž základového pásu a na počátku měsíce dubna začala betonovat vlastní stěnu.
Pavel Staněk, odbor investiční
Výstavba protihlukové zdi je
v plném proudu.

V Újezdě se konala Jarní taneční zábava
Po dlouhé odmlce Úřad městské části PrahaÚjezd uspořádal 3. března Jarní taneční zábavu v restauraci U Srbů. Kolem 21.00 hod.
starosta Václav Drahorád přivítal všechny přítomné a popřál jim hezkou zábavu.
K tanci a k poslechu hrála do ranních hodin skupina Horváth-band, jako již tradičně
ke spokojenosti všech tančících. Pro zpestření večera byla připravená tombola.
Martina Maříková, odbor občansko-správní

Na zábavě se hodně tančilo.

FOTO: MARIAN MACHAN

FOTO: PAVEL STANĚK

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

Cesta ZŠ Campanus na ﬂorbalový trůn
Florbal je už několik let sportem, kterému se
žáci ZŠ Campanus velmi intenzivně a také
úspěšně věnují. Od malých prcků až po velké
slečny se všichni ohánějí ﬂorbalkami a snaží se dostat malý míček za záda soupeřova
brankáře. Začátky byly samozřejmě těžké,
ale postupně se ukázalo, že řada ﬂorbalových nadšenců a nadšenkyň má opravdový
talent a také soutěživého ducha. Škola se
velmi úspěšně zúčastňovala nejrůznějších
ﬂorbalových soutěží a letos nás potěšil zatím
největší úspěch. V ORION FLORBAL CUPU
naše dívky podaly vynikající výkon a vyhrály
obvodní, celopražské i krajské kolo. To bylo
slávy! Ale to hlavní teprve čekalo – republikové ﬁnále v Uherském Brodě.
,,Campanusácká“ výprava, to nebyly jen
závodnice se svými učiteli – p. Tůmou a p. Ře-

hořem – ale také rodiče a paní ředitelka. Atmosféra v uherskobrodské městské hale byla
bouřlivá, soupeřky nebyly žádné začátečnice,
organizace výborně klapala, připadali jsme si
prostě skoro jako na olympiádě.
A jak naše cesta na ﬂorbalový trůn dopadla? ZŠ Campanus je na něm! A dokonce nám
ten trůn patří, protože naše dívky byly úplně
nejlepší a právem jim patří 1. místo. Máme
nejlepší ﬂorbalistky v celé České republice!
Dívkám gratulujeme a už se těšíme na další
vítězná utkání.
Poděkování si zaslouží i ti, kteří k našemu velkému úspěchu přispěli – MČ Praha 11
poskytla dresy a zajistila ubytování, fanoušci
nadšeně povzbuzovali, spolužáci, učitelé a rodiče drželi palce.
ZŠ Campanus

Hřiště ZŠ K Milíčovu rozšířilo
hodiny pro veřejnost
Sportující veřejnost může od 1. dubna letošního roku ve větší míře využívat hřiště Základní
školy K Milíčovu. Sportoviště, o které se stará jako správce Jihoměstská majetková, a. s.,
je přístupné bezplatně, a to v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 16.00 do 20.00 hodin,
v sobotu a v neděli od 9.00 do 20.00 hodin.

Mikulka byla v zajetí aerobiku

Šikovné malé
tanečnice z AT Domina hned
na začátku předvedly naprostou souhru.
Barevné dresy, sportovní nadšení i výkony,
ale hlavně chuť soutěžit, tak to vypadalo
v polovině dubna v Základní škole Mikulova.
Celé odpoledne tady patřilo již 12. ročníku Mikulka Aerobic Cupu.
Soutěžilo se pod vedením zkušených cvičitelek a pod ostřížím zrakem odborné poroty.
Sportovce přišel podpořit také ředitel školy
Radek Pulkert a starosta Dalibor Mlejnský.
Soutěžního klání jednotlivců se mohli zúčastnit děvčata i chlapci z 1. až 9. tříd základních
škol a studenti nižších ročníků víceletých
gymnázií (prima až kvarta). Na všechny čekaly
ceny a i tady platilo, že není důležitá výhra,
ale hlavně účast.
Dana Foučková
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Hráčky ZŠ Campanus jsou nejlepší
v republice.

FOTO: LENKA ŠVECOVÁ ZBORNÍKOVÁ

V květnu bude další ročník
dětských sportovních her
V květnu se bude v Základní škole Donovalská konat další ročník dětských sportovních
her pro předškoláky z mateřských škol na Jižním Městě. Během dubna se konala ve všech
školkách základní kola, ze kterých vzešli jejich
reprezentanti pro ﬁnálové dopoledne na školním hřišti v Donovalské ulici.
Každou z 16 školek bude zastupovat pět
děvčat a pět chlapců, ve středu 12. května se
tedy sejde 160 dětí a utkají se v celkem pěti
disciplínách. Nebude chybět běh, skoky, ale
ani zábava, kulturní a hudební program. Sportovní dopoledne začne v 9.00 hod. a slavnostní vyhlášení výsledků je plánováno kolem
poledne.
Výsledky jednotlivých disciplín se budou
započítávat za celé družstvo, první družstvo
získá pohár, zlaté medaile a diplomy, druhé
stříbrné medaile a diplomy, třetí bronzové
a diplomy, ostatní družstva dostanou diplomy za účast. Pedagogům při organizaci pomohou i žáci 8. a 9. tříd ze Základní školy Donovalská. Celá akce se koná za grantového
přispění městské části Praha 11 a pozvání
přijal, stejně jako minulý rok, držitel Ceny Prahy 11 a bývalý olympionik Petr Kment.
Daniel Potocký
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Tělocvična byla plná malých i větších
soustředěných sportovců ze všech
jihoměstských škol.

Na hrách si děti
užijí sportu a zábavy dosytosti.

www.praha11.cz
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KVĚTEN 2010

Do Centrálního parku se vrací
festival Street for Art
Zatímco vloni byla hlavním tahákem festivalu
nafukovací „bublina“, letos má Street for Art
dvě hlavní témata. Především chtějí organizátoři na deset dní od 13. do 23. května oživit Centrální park tak, aby se stal skutečným
místem pro setkávání, zábavu a odpočinek.
Pro obyvatele Jižního Města budou připraveny sousedské večeře, grilovací sety pro
piknik, každý den festivalu koncerty zdarma,
v programu jsou i dva nabité rodinné víkendy
s workshopy, hrami a exhibicemi.
Skutečně nepřehlédnutelnou součástí
festivalu Street for Art ale bude třípatrová
budova Dočasného centra umění BLOX by
Touax. Ta bude umístěna na kraji Centrálního
parku poblíž stanice metra Háje. Její součástí
bude denně otevřená kavárna v přízemí, galerie v prvním patře a fotoateliér v druhém
patře. Centrum BLOX by Touax by mělo během festivalu ukázat, jak by mohlo vypadat
společensko-kulturní centrum místo budovy
staré pošty, které navrhli například účastníci

dílny Future City Game letos v březnu, nebo
jak o to usilují členové Dětského parlamentu
Prahy 11.
Druhé patro Dočasného centra umění
BLOX by Touax je celé věnováno výstavě Demonstrace prostoru. Špičkoví současní umělci připravili pod kurátorským vedením Skupiny
Ládví výstavu umění s jednou zásadní odlišností od jiných výstav – výstava je připravena tak, aby i nepoučené diváky srozumitelně
uvedla do kontextu současného umění a pomohla jim nalézt klíč k porozumění vystavených děl. Díky výstavě se můžete seznámit
s díly výtvarníků, kteří jsou nositeli nebo byli
nominování na nejprestižnější výtvarné ocenění, Cenu Jindřicha Chalupeckého, a vystavují na velkých výstavách v ČR i zahraničí.
Tomáš Vaněk, Ján Mančuška, Josef Bolf, Tomáš Svoboda, Jiří Skála, Dominik Lang a řada
dalších – to jsou jména, která v současnosti
plní galerie jako DOX, Městskou knihovnu
v Praze, Muzeum Kampa, Moravskou galerii
v Brně a další prestižní místa. Každý
Součástí festivalu Street For Art bude Dočasné z nich souhlasil se zapůjčením nebo vycentrum umění BLOX by Touax. tvořením díla pro výstavu Demonstrace prostoru v Dočasném centru umění
BLOX by Touax, aby ukázal, že špičkové umění je plnoprávnou součástí života i mimo centrum města a že je dobře
přístupné všem bez rozdílu, pokud dostanou klíč k hledání jeho významu. Už
není jednodušší způsob, jak objevit svět
současného umění!
Festival Street for Art začíná
ve čtvrtek 13. května slavnostní vernisáží centra BLOX by Touax a pokračuje až do soboty 23. května. Kromě již
FOTO: ARCHIV KC ZAHRADA
zmíněných akcí se můžete těšit také

FOTO: ARCHIV KC ZAHRADA

na slovenské divadelní představení Nevesta
hôľ, komentované projížďky po Jižním Městě
s kronikářem Jiřím Bartoněm a spoustu dalších. Více informací na www.streetforart.cz
nebo www.kczahrada.cz.
Jiří Sulženko
VÝSTAVA

NA

RADN IC I

Kroužek arteterapie
Klubu vozíčkářů
Petýrkova:
Barevné proměny
kresby, obrazy, fotograﬁe a koláže

4.–28. 5. 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

Krajina, která pohladí
Ve Velké galerii Chodovské tvrze jsme se
mohli, a do prvních květnových dnů můžeme,
procházet vstřícně malířsky pojatou českou
krajinou i „česky“ pojatými evropskými motivy.
Nabízí je na svých obrazech akademický malíř
Karel Pokorný. Početná kolekce jeho přitažlivých děl diváky oslovuje vlídně. Při vernisáži
6. dubna připomněl zasvěcený vykladač
malířových prací PhDr. Jiří Karbaš, že oleje
i akvarely vznikaly v přímém kontaktu se zobrazenou přírodou, jejich tvůrce náleží k plenéristům. Ti staví svůj stojan a vytvářejí obrazy
nebo skici k nim přímo v krajině, zaslíbené jejich budoucímu dílu.
Karel Pokorný studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Vojtěcha Tittelbacha a po následující čtyři desítky
let maluje krajinu. Především českou, některé
motivy ale pocházejí i z dalších evropských
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zemí: z Itálie a Francie, Německa a Holandska.
Umělec výstavou připomněl, že jeho osobní
jubileum, charakterizované dvěma šestkami,
je pouze symbolickým zastavením v čase, ne
však v tvorbě. Skutečnost o to příjemnější, že
Karel Pokorný žije a tvoří v nedalekých Říčanech, a tak náleží k našemu širšímu regionu.
O odezvě jeho práce svědčil velký divácký zájem už na vernisáži. Mezi dalšími bylo možné
spatřit také herečku a spisovatelku Evu Hudečkovou. Zaplněný prostor ústředního sálku
galerie pak doširoka rozevřely tóny houslí.
Virtuos Václav Hudeček nezaměnitelným stylem své hry, ale i tradičně sympatickým vystupováním, přinesl Karlovi Pokornému a všem
přítomným další kytici radosti a pohody. Bylo
patrné, že malířovo dílo i prostředí Chodovské tvrze a Jižního Města, které již vícekrát
navštívil, jsou mu blízké.
Jiří Bartoň

Václav Hudeček a Karel Pokorný
(vpravo).

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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TÉMA

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 KVĚTNU 2010:
1. 5., 15.00: Dešťová víla, pohádka v produkci
studia DAMÚZA.
4. 5., 17.30: Drum circle.
5. 5., 10.00: Mravenec a slon, pohádka o třech
kamarádech v podání divadelního spolku Kulich.
6. 5., 19.00: Omámený kolotoč, deset milostných
dialogů v podání manželské dvojice Saša Rašilov
a Vanda Hybnerová.
8. 5., 15.00: O Kačence a raráškovi, pohádka
Divadla Ludvík.
8. 5., 16.00: Kreativní dílna Inky Jamrichové.
12. 5., 10.00: Karlova a Jaromírova pohádka,
Divadlo Dobré kávy.
13.–22. 5.: STREET FOR ART, festival umění ve veřejném prostoru, Centralní park Opatov u metra Háje.
13. 5., 19.00: Zahájení festivalu s vernisáží výstavy v Dočasném centru umění BLOX by Touax,
otevírací doba Blox by Touaxu: každý všední den
od 13.00, o víkendu od 11.00. Každý den od 15.00
fotoateliér aneb vyfoť se se svým miláčkem,
od 17.00 komentovaná prohlídka výstavy, od 18.00
koncert zdarma, od 21.30 promítání fotograﬁí.
14. 5., 17.00–22.00: Nonstopcity, festival hudby.
15. 5., 14.00: Polívkový festival.
15. 5., 14.00: Stop zevling, cirkusový workshop
Cirqueonu, půjčovna parkových her, turnaj ve fotbálku atd.
15. 5., 15.00: Neposlušná kůzlátka, pohádka
Buchty a loutky.
15. 5., 16.00: Public gardening.
15. 5., 17.00: Street artový workshop, s Janou
Babincovou.
15. 5., 20.00: GETA, koncert.
16. 5., 13.00: Piknik v parku, půjčíme gril a deku
a sami si grilujte podle chuti.
15. 5., 15.00: Public gardening.
18. 5., 18.00: Projížďka po Jižním Městě.
18. 5., 19.00: Sousedská večeře v parku.
19. 5., 18.00: Projížďka po Jižním Městě.
19. 5., 20.30: Filmový klub VŠE. Architekt odpadu
s následnou debatou s architekty.
20. 5., 19.00: Nevesta hôľ, Divadlo Poton (SK)
divadelní projekt.
20. 5., 21.00: DJ Ondřej Polák.
21. 5., 18.00: Urban´buran vol. 3., veřejná prezentace projektů na téma veřejného prostoru.
21. 5., 20.00: Tace, panelová diskuse na téma
Umění, architektura a život ve veřejném prostoru
v rámci festivalu Street for Art 2010.
22. 5., 13.00: Bazar, velký výprodej.
22. 5., 19.00: Zakončení festivalu a Kobzova
tančírna.
Aktuální program naleznete na www.streetforart.cz
19. 5., 10.00: Beruščina detektivní kancelář,
pohádka Malého vinohradského divadla.
22. 5., 15.00: Fimfárum, pohádka Malého vinohradského divadla.
22. 5., 16.00: Animační dílna.
26. 5., 10.00, 14.30: Kašpárek a indiáni, pohádkový speciál Divadla Alfa.
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27. 5., 20.00: Basta Fidel, SKA koncert.
29. 5., 15.00: Žabák Valentýn, pohádka Buchet
a loutek.
Více na www.kczahrada.cz,
www.myspace.com/zahradakc, www.webticket.cz

Chodovská tvrz
Ledvinova 9, 149 00 Praha 11
tel./fax: 267 914 831
úterý–neděle 13.00–19.00 hod.
e-mail: info@chodovskatvrz.cz
www.chodovskatvrz.cz
PROGRAM V KVĚTNU 2010:
KONCERTY:
6. 5., 15.00: Písničky od Seiny. Účinkují Rudolf
Pellar, Milan Jíra a Jan Petránek.
6. 5., 19.00: Vladimír Merta.
7. 5., 19.00: Jindřich Pazdera (housle) a Izumi
Shimura (klavír). Program: L. van Beethoven,
F. Chopin, A. Dvořák.
11. 5., 19.00: Koncert pro citeru a hlas. Absolvent
vídeňské konzervatoře Michal Müller hraje na neobvyklý nástroj – koncertní citeru.
13. 5., 19.00: Šansonové setkání. Z cyklu Šanson,
věc veřejná. Účinkují Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan
Petránek, v alternaci Marta Balejová nebo Filip
Sychra a host pořadu.
18. 5., 19.00: Jaroslav Svěcený – z cyklu Umělci
uvádějí mladé talenty. Na dalším z koncertů
ve spolupráci se ZUŠ Jižní Město vystoupí
společně s talentovanými žáky houslový virtuos
J. Svěcený.
27. 5., 19.00: Vzpomínka na Vášu Příhodu.
Koncert ve prospěch nadace Světluška. Na klavír
a housle zazní skladby G. Gershwina, A. Dvořáka,
A. Vivaldiho a dalších.
GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)
Velká galerie
7. 4.–2. 5.: Česká a evropská krajina očima Karla
Pokorného.
5. 5.–30. 5.: Pavel Machotka – Krajina těla.
V Chodovské tvrzi vystaví atraktivní průřez své
tvorby posledních deseti let.
Malá galerie
7. 4.–2. 5.: Vilém Tefr – Ale je hudba.
5. 5.–30. 5.: Robert Pleskač – pastel, graﬁka.
Současné pastely a drobná graﬁka.
Trvalé expozice Muzea Prahy 11
Tvrz a region v historii. Stručně přibližuje starší
i nedávnou minulost městské části Praha 11.
Jižní Město na fotograﬁích současníků výstavby.
POHÁDKY: (vstupné 70/50 Kč)
2. 5., 15.00: Pejsek a kočička, Malé vinohradské
divadlo.
9. 5., 15.00: Jak se hledají princezny, Divadlo
Bořivoj.
16. 5., 15.00: Husy na tahu, Tonda Novotný
a Marka Míková.
20. 5., 10.00: Královna Barev, Divadýlko z pytlíčku.
23. 5., 15.00: Můj medvěd Flóra, divadlo Kejklíř.
30. 5., 15.00: Honza a drak, Dřevěné divadlo.
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 KVĚTEN 2010:
1. 5., 9.00: Turnaj jednotlivců ve stolním tenisu.
DDM JM, Šalounova.
7.–9. 5., 10.00: Keramicko-výtvarná výstava Pod
hladinou. Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10.
8. 5., 10.00: Máme 45. narozeniny. Zábavný
program pro děti i dospělé. Zahrada DDM JM,
Šalounova.
13. 5., 17.00: Diabolo. Minikurz základů práce
s diabolem. Zahrada DDM JM, Šalounova.
15. 5., 10.00: Tvoříme v domečku. Výtvarná dílna
s tématem „květiny“. DDM JM, Šalounova.
15. 5.: Historickým vlakem do Lhotky. Zábavný
den ve Lhotce u Mělníka.
20.–23. 5., 9.00: Bambiriáda. Přehlídka činností
sdružení dětí a mládeže a středisek volného času.
Vítězné náměstí, Praha 6.
22. 5., 9.00: Chodovské berušky. Soutěž aerobiku
kolektivů. TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137.
22. 5., 8.00: Volejbalový turnaj smíšených družstev. ZŠ Ke Kateřinkám.
27. 5., 17.00: Diabolo. Minikurz základů práce
s diabolem. Zahrada DDM JM, Šalounova.
29. 5., 9.00: Závěrečný turnaj ve stolním tenisu.
DDM JM, Šalounova.
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 KVĚTNU 2010:
5. 5., 19.00: Nebezpečné vztahy, Christopher
Hampton, hrají: I. Chýlková, O. Sokol, D. Černá,
A. Vránová, M. Šoposká a další. Režie: L. Smoček
(Činoherní klub).
9. 5., 10.00: Tři pohádky pro tebe, pohádkový kabaret pro menší a nejmenší diváky (Divadlo Glans).
11. 5., 19.00: Hovory přes rampu, povídání s Jiřinou Bohdalovou o všem…
18. 5., 19.00: Pro dámu na balkóně, Boleslav Polívka, hraje: Boleslav Polívka (Divadlo Bolka Polívky).
26. 5., 19.00: Chvála bláznovství, I. Ambjornsen,
hrají: V. Dlouhý, M. Dlouhý, V. Fridrich, R. Jašków,
K. Cibulková, P. Bartošová. Režie: O. Zajíc (Divadlo
Kalich).
30. 5., 10.00: Pohádky z kašpárkovy zahrádky, tři
hrané veselé pohádky s Kašpárkem při příležitosti
Dne dětí. Pro děti od 3 let.
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
Z PROGRAMU V KVĚTNU 2010:
4. 5., 19.00: Slunce svítí i při zatmění. Zážitky
a obrázky z cesty do dnešní Číny, Tibetu a Nepálu.
Přednáší Ing. Jiří Mihola, CSc.
6. 5., 19.00: Cesty lásky k vnitřní pravdě. Přednáší
PhDr. Marta Foučková.
9. 5., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry.
Na kytaru hraje, zpívá a slovem doprovází Richard
Holický.
11. 5., 19.00: Praxe umění být, Michael Janes.
Přednáší ﬁlozof, jogín, PhMr. Rudolf Skarnitzl.
12. 5., 19.00: Tao-te-ťing. Čínská typologie pěti
živlů v souvislosti s kosmickým řádem. Přednáší
Ing. Adolf Inneman, PhD.
13. 5., 19.00: Mikrokosmos a makrokosmos.
Přednáší fyzik a přírodovědec Mgr. Libor Votoček.
14. 5., 19.00: A ještě o lásce. Přednáší významný

www.praha11.cz
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slovenský lékař prim. MUDr. Ivan Rusnák, CSc.
19. 5., 19.00: Vesmírné perpetum mobile.
Mystérium bytostní existence pozemského života.
Přednáší Stanislav Kalibán.
20. 5., 19.00: Jak osvobodit svou mysl II. Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová, poradce v oblasti rozvoje
osobnosti.
25. 5., 19.00: Jak proti obezitě – bez diet a trápení.
Přednáší etikoterapeutka Zdeňka Hoﬀmanová.
26. 5., 19.00: Meditační přednáška s Ing. Jaroslavem Kalouskem.
27. 5., 19.00: Zářivé schody k poznání – 9. Zdroj
a projev čili otázka stvoření. Přednáší Petr Dostál.
Út-ne 15.00: Vesmírná píseň. Hudebně obrazová
projekce.
So-ne 17.00: Putování vesmírem. Hudebně poetická 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: oﬃce@proximasociale.cz
Klub Jižní pól, Malenická 1784, 148 00 Praha 11.
Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00.
Z PROGRAMU V KVĚTNU 2010:
Téma měsíce: Realita a já + drogy.
4. 5.: Filmový klub, Strach a hnus v Las Vegas.
12. 5.: Grill party.
15. 5.: Street for Art, turnaj ve fotbálku.
27.5.: Graﬃti workshop.
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 KVĚTNU 2010:
4. 5., 10.00: Do pátku bude vaše dítě jiné – nikdy
není pozdě, beseda nad knížkou. Autorem knihy je
Dr. Kevin Leman, mezinárodně uznávaný odborník
na rodinné vztahy.
9. 5., 14.00: Květinová slavnost u příležitosti Dne
matek. Dospělí vstup 40 Kč, děti zdarma.
18. 5., 10.00: Kojení a tak dále…, beseda. Základy kojení, principy, techniky, problémy s kojením.
Laktační poradkyně Tereza Křikavová.
25. 5., 9.30–14.00: Mléčné dopoledne. Dospělí
vstup 60 Kč, děti zdarma. Přihlásit se můžete
do 21. 5. na mcdomecek@seznam.cz.
Pravidelný program:
Po 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Po 10.00–10.30: Zpívánky, hravé zpívání od peřinky do školky.
Út, 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Út 15.30–17.30: Otevřená herna.
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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 email: 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 rodiče. 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
tel.: 731 625 970, info@kcmt.cz, www.kcmt.cz
Z PROGRAMU V KVĚTNU 2010:
8. 5., 12.00: Motorkářské požehnání, zahájení
motorkářské sezony.
9. 5., 14.00: Den matek, pořádá MC Domeček.
10. 5., 16.00: Svatořečení, prof. Dr. Jan Matějka, přednáška v rámci Klubu křesťanských seniorů.
19. 5., 17.00: Včelařská sezona v plném proudu,
pražská včelařská setkávání na Jižním Městě.
20. 5., 19.00: Filmový klub, promítání ﬁlmu.
28. 5., 18.00–24.00: Noc kostelů.
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 KVĚTNU 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 prostorech MC Domeček.
Pá 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní zamyšlení, promítání ﬁlmů.
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, čtvrtek 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
Z PROGRAMU V KVĚTNU 2010:
Galerie: Výstava kreseb dětí MŠ Kliniky dětské
hematologie a onkologie FN Motol.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY V KVĚTNU 2010:
Ne 9.30: Bohoslužby (a nedělní škola pro děti).

KVĚTEN

Út 19.00: Setkání nad Biblí.
Po, út 9.00–12.00: Mateřské centrum Pramínek,
herna pro maminky s dětmi.
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 KVĚTEN 2010:
30. 4.–2. 5.: Kreslení pravou hemisférou, sebepoznávací seminář zaměřený na výtvarný projev.
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do
2 let, denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let,
po, st odpol.
Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let,
st dopoledne.
Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně
v 10.15.
Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.
Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7
let, po 16.00, út 16.45 a 17.30.
Hrajeme a zpíváme si, pro děti 3–6 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 ﬂétnu pro děti od 3 let, po 15.30.
Hravá montessori školička, edukační program pro
zvídavé děti 3–7let, st 9.00–12.00.
Program hravé montessori učení, pro děti od
18 měs.–3 let, čt 16.00, pá od 9.45.
Novinka:
Cvičení pro těhotné, čt 17.00.
Gravidjóga, pátek 11.00 s hlídáním dětí.
Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00.
Více na http://benjamin.webpark.cz

Základní umělecká škola
Jižní Město
Křtinská 673, Praha 4
tel.: 267 900 131, fax: 267 900 134
pobočka: J. Růžičky 1179, Praha 4
tel.: 271 070 231, fax: 271 070 245
ZUŠ KŘTINSKÁ
4.–27. 5. Výstava výtvarných prací žáků školy,
Magistrát hl. m. Prahy – vstupní hala, Jungmannova 29, Praha 1.
4. 7., 15.00: Vernisáž výstavy.
10. 5., 19.00: Pražská kantiléna, Kantilénka, kostel U Salvátora, Salvátorská ul., Praha 1.
11. 5., 19.00: Koncert žáků pěveckého oddělení,
Konzervatoř J. Deyla.
13. 5., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
15. 5., 18.00: SchülerSinfonieOrchester Filder
(SRN) a Pražská kantiléna, kostel U Salvátora,
Salvátorská ul., Praha 1.
16. 5., 16.00: Folklor na Pražském Hradě,
III. nádvoří, Hájíček, Malá muzika, Jaro, Jara.
20. 5., 18.30: Koncert žáků školy.
25. 5., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
27. 5., 18.30: Koncert nejmladších žáků školy.
31. 5.: Den otevřených dveří. 15.00: Koncert žáků
školy. 18.00: Koncert žáků školy. 16.00 – 18.00:
Výtvarná dílna.
ZUŠ J. RŮŽIČKY
3. 5., 18.30: Koncert nejmladších žáků školy.
17. 5., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
24. 5., 18.30: Koncert žáků školy.
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Praha 11
pro pejskaře

Lidé a psi ve městě společně

Máte psího miláčka a bydlíte na Jižním Městě? Pak právě
pro vás je tu pár rad a návodů jak postupovat při obtížích,
na co se zaměřit a hlavně co nezanedbat?
Prvním krokem ke vzájemnému bezproblémovému soužití lidí a psů
ve městě je důsledné udržování čistoty.
1. Kdo postihuje nedůsledné uklízení?
•
Porušení výše uvedených ustanovení postihuje městská policie, povinnost uklízet psí exkrementy vyplývá z článku 2 a 7 obecně závazné
vyhlášky NVP č. 8/1980 Sb., o čistotě na území hl. města Prahy.
2. Na koho se mohu obrátit v případě, že majitel po svém psu neuklízí
a jaký mu hrozí postih?
•
V tomto případě se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku dle
§ 47 odst. 1. písm. d) zák. č. 200/1990 Sb. Přestupku se dopustí
ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt
nebo veřejně prospěšné zařízení nebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství.
•
Za takovéto jednání může strážník na místě uložit v případě, že je
přestupek spolehlivě zjištěn, blokovou pokutu až do výše 1 000 Kč.
V případě, že usoudí, že tato sankce by byla nedostačující, může celou
záležitost oznámit správnímu orgánu, oddělení přestupků ÚMČ Praha
11, kde přestupková komise může udělit pokutu až do výše 20 000 Kč.
•
Pokud se stanete svědkem takového přestupku a v dosahu není
strážník, doporučujeme přestupek vyfotit a zaslat na městskou
policii (pozn.: pokud přestupek ohlásíte, vystupujete pak jako svědek
v přestupkovém řízení).
3. Jakým způsobem se stará městská část Praha 11 o udržení čistoty?
a) Odbor životního prostředí buduje na území celého Jižního Města síť
speciálních košů na sběr psích exkrementů. Koše jsou pravidelně
vyváženy, dezinﬁkovány a doplňovány ekologickými pomůckami,
usnadňujícími sběr exkrementů.

Anketa o ceny pro
majitele psů z Jedenáctky
Milí pejskaři,
následující anketa je určena pro všechny
majitele psů, kteří nejsou lhostejní
ke svému okolí a svým aktivním chováním pomáhají vytvářet v Praze 11
spokojený život lidí a psů ve městě.
U každé otázky zaškrtněte odpověď Vám
nejbližší.
1. Jak často venčíte svého psa?
1x denně
2x denně
Vícekrát
2. Kde nejčastěji venčíte?
V okolí domu
V parku
Na ulici
Jinde /prosím doplňte/ ............................
3. Jste spokojení s možností venčení
na Jižním Městě?
Ano
Ano, ale myslím, že množství ploch
k venčení je stále nedostatečné
Spíše ano
Ne, chybí dostatečné množství ploch
Spíše ne
Ne
4. Používáte při venčení svého psa náhubek
a vodítko?
Ano, oboje
Pouze náhubek

b)

Ekologické pomůcky ve formě papírových souprav s lopatkou jsou
rovněž zdarma k vyzvednutí:
•
přímo na odboru životního prostředí v úředních hodinách,
•
nebo dle dohody s příslušnou pracovnicí odboru ( 267 902 331).
c) Pravidelný úklid zeleně a veřejných ploch zajišťují vybrané zahradnické ﬁrmy a akciová společnost Jihoměstská majetková.
d) Sebrané nečistoty mohou být odkládány do všech sběrných nádob
na směsný komunální odpad.
e) Ročně městská část Praha 11 vynaloží na úklid po neukázněných
majitelích psů více než 2 miliony Kč. Za tuto částku by bylo možné
postavit např. dětské hřiště.
Podmínky pro rychlou a účinnou likvidaci exkrementů jsou zajištěny
dostatečně, záleží tedy jen na dobré vůli a na míře odpovědnosti majitelů
psů, jak je využijí.
4. Jaké další povinnosti musí majitelé psů splňovat?
•
Zajištění pravidelného očkování proti vzteklině (povinné očkování),
další doporučená očkování: parvoviróza, psinka, leptospiróza.
•
Přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů na ekonomickém odboru
Úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici.
•
Každý majitel nebo chovatel má povinnost nechat svého psa, (který
je starší než 6 měsíců), trvale označit mikročipem nebo tetováním
a do 30 dnů od označení psa se přihlásit do evidence chovatelů psů,
kterou vede Magistrát hlavního města Prahy.
5. Jsou na Jižním Městě omezení pro venčení a volný pohyb psů?
•
Obecně na Jižním Městě platí tato omezení:
a) zákaz vstupu psů na dětská hřiště, pískoviště a sportoviště,
b) zákaz volného pobíhání psů ve veřejné zeleni (Centrální park
a park u Chodovské tvrze, zákaz se také vztahuje na celé území
Milíčovského lesa, celé území lesa u Hostivařské přehrady
a části Kunratického lesa – přírodní památka Údolí Kunratického
potoka).
•
V současné době pro vás, majitele psů, městská část Praha 11 vytipovává vhodné lokality pro vymezení tzv. psí louky.

Pouze vodítko
Nepoužívám
5. Uklízíte po svém psovi?
Ano vždy
Spíše ano
Občas
Spíše ne
Ne
6. Je podle Vás na území Jižního Města
k dispozici dostatečné množství sáčků
na exkrementy?
Ano
Spíše ano
Spíše ne, jsou těžko dostupné
Ne
Další /prosím doplňte/ .............................
7. Jakou formu distribuce těchto papírových
sáčků byste zvolili?
K vyzvednutí:
Na úřadě
U vchodu do domů
U odpadkových košů
Při placení poplatku
Další /prosím doplňte/ .............................
8. Jak byste řešili problém vyššího výskytu
exkrementů ve veřejných prostorech?
Vyšší pokuta pro neukázněné majitele
Více odpadkových košů
Více papírových sáčků na veřejně dostupných místech
9. Která lokalita je z tohoto hlediska podle
Vás nejproblematičtější?
Prostranství před panelovými domy
Park u Chodovské tvrze
Centrální park
Další /prosím doplňte/ .............................

10. Jste ochotni neukázněné majitele sami
napomenout a případně informovat
městskou policii?
Ano
Spíše ano
Možná
Spíše ne
Ne
Další /prosím doplňte/ .............................
11. Jaké další projekty ohledně spokojeného
života lidí a psů v Jižním Městě byste
uvítali?
Psí záchody
Více ploch pro psí louky
Větší osvěta pro majitele psů
Další /prosím doplňte/ .............................
Prosím, vyplňte Vaše kontaktní údaje:
Jméno: .............................................................
...........................................................................
Příjmení: ..........................................................
...........................................................................
Adresa: .............................................................
...........................................................................
Kontakt (telefon, e-mail): ................................
...........................................................................
Děkujeme vám za vaši spolupráci.
Anketní lístek prosím odevzdejte na nejbližším
informačním centru městské části Praha 11.
Anketa trvá od 1. 4. 2010 do 31. 8. 2010.
Výherci budou vylosování a obeznámeni telefonicky či e-mailem.
Více informací na www.praha11.cz
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Na Roztylech se bude konat veřejná diskuse
Vážení občané,
Zastupitelstvo městské části Praha 11 uložilo Radě městské části Praha 11 svým usnesením č. 07/30/Z/2010 ze dne 21. ledna
2010 projednat vizi rozvoje území „Velké
Roztyly“ (dále jen vize rozvoje) s občany
dotčeného území a po veřejné diskusi ji
předložit ke schválení zastupitelstvu. Rada
městské části Praha 11 schválila na zasedání dne 17. března 2010 svým usnesením
č. 0224/8/R/2010 způsob projednání vize
rozvoje území „Velké Roztyly“ s občany
a stanovila místo a datum jejího projednání.
Projednání se uskuteční v sobotu 15. května
2010 od 9.30 hod. na volném prostranství
cca 100 m severozápadně od stanice metra
C Roztyly. V případě nepříznivého počasí se
projednání uskuteční v náhradním prostoru,
tj. v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 11 v Ocelíkově ulici. O případném
využití náhradního prostoru bude rozhodnuto v den projednání na místě, tzn. u stanice
metra C Roztyly. Projednání bude zahájeno
výkladem.

K projednávané vizi rozvoje území „Velké Roztyly“ může každý podat své náměty,
které budou vyhodnoceny a předány Zastupitelstvu městské části Praha 11. Náměty je
možno podávat od 15. dubna do 31. května 2010 včetně. K námětům doručeným po
31. květnu 2010 nebude přihlédnuto. Náměty je možné zasílat na adresu: Úřad městské části Praha 11, odbor územního rozvoje, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4, nebo je
možné náměty předat v písemné podobě
na podatelnu Úřadu městské části Praha 11
na téže adrese.
Vize rozvoje je vystavena od 15. dubna
2010 na webových stránkách městské části
Praha 11 v této podobě:
- výkresová dokumentace urbanistické části
vize rozvoje,
- textová zpráva urbanistické části vize rozvoje,
- závěry hlukové a rozptylové studie.
Nalézt ji můžete na adrese www.Praha11.cz
v sekci Rozvoj a regenerace – Územní plánování – Územní plán – Studie, vize a informace
– Projednání vize rozvoje území Velké Roztyly.
Do úplné vize rozvoje je možné naVeřejné setkání zástupců radnice s občany se v lokalitě
hlížet v úředních hodinách na odboVelkých Roztyl konalo již
ru územního rozvoje Úřadu městv září 2009.
ské části Praha 11 nebo v jiných
dnech po předchozí telefonické
domluvě na tel. č. 267 902 202.
Úředními dny jsou: pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hod. a úterý
od 8.00 do 11.30 hod.
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Na projednání vize rozvoje území „Velké Roztyly“ se nevztahují
podmínky pro projednání územního plánu dle zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů.
Ing. arch. Jan Kábrt
vedoucí odboru územního rozvoje
ÚMČ Praha 11

Řádky z kroniky Chodova
Klidnější poměry, které po válce nastaly, jakož
i velká bída o byty v obci byly příčinou většího
stavebního ruchu. Tak v roce 1922 vystavěli sobě domky: Vaněk Jan č. 63. Dobřanský
Ant. č. 66. Novotný Frant. prozatímní domek
č. 15.
Vražda řezníků chodovských Josefa Řeřichy a Václava Birnbauma.
Dne 15. února 1922 byla obec naše rozechvěna zprávou, že zavražděni zdejší řezníci Josef
Řeřicha a Václ. Birnbaum. Mínilo se z počátku,
že jsou to jen pověsti, neb podobné pověsti
rozšiřovány byly zde i dříve, však tentokráte
zpráva bohužel ukázala se pravdivou.
Zmíněného dne byla uprostřed okresní
silnice, vedoucí z obce Pohoře do Plechového Žďáru (obě obce u Kard. Řečice) nalezena
chodci mrtvola muže, jenž měl pod hlavou
tratoliště krve a opodál na poli mrtvola muže
druhého. Při soudním ohledání zjištěno, že

KLÍČ 9/2010

první muž, v němž zjištěn řezník z Chodova Josef Řeřicha, má na pravé straně krku
a na temeni hlavy střelné rány, druhý pak muž
řezník Václav Birnbaum rovněž přísl. zdejší, že byl střelen do levé krajiny bederní, při
čemž střela proletěla celou hrudí ven a střelen do hlavy týlu, při čemž projektil proletěl
celou lebku a vyšel pod pravým okem. Přitom
vyšlo na jevo, že poranění Josefa Řeřichy nebylo smrtelné a že tento po postřelení mohl
ještě se brániti, druhá rána do temena hlavy
však že byla smrtelná, poněvadž pronikla velkým i malým mozkem. U Birnbauma zjištěno,
že s bederním poraněním mohl ještě prchati,
druhá však rána, již utržil do pravého záhlaví,
že přivodila okamžitou smrt pro značné porušení tkáně mozkové.
Dle posudků znalců stala se vražda tím
způsobem, že vrah šel těsně za Josefem Řeřichem a V. Birnbaumem, střelil z velké blíz-

Pohled na lokalitu Velkých Roztyl.
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Přijďte na
přednášku o šikaně
Poradna SISI zve na přednášku věnovanou rodičům, pedagogům, ale i dalším
zájemcům. Přednášku povede přední odborník na tuto problematiku PhDr. Michal
Kolář, autor knih Skrytý svět šikanování ve
školách a Bolest šikanování.
Kde? ZŠ Květnového vítězství 1554.
Kdy? 5. května, 17–20 hod.
V případě zájmu se můžete přihlásit
e-mailem nebo telefonicky, a to do 3. května na e-mail: m.hrodkova@sisipraha.cz,
tel.: 724 759 216, kapacita je omezená,
vstup zdarma.

OFOTOGRAFOVAL PRO MUZEUM PRAHY 11: VLADIMÍR BARTOŠ

Fotograﬁe
parní „voračky“, o níž
bylo psáno v Klíči č. 5, visící
v Národním zemědělském muzeu v Praze.
kosti zezadu nejprve Josefa Řeřichu do pravé strany krku. Josef Řeřicha pak, poněvadž
nebyl smrtelně raněn, zápasil chvíli s vrahem,
jak zjištěno dle stop ve sněhu čet. Str. Frant.
Jahodou a jak patrno ze současného místního
ohledání…(Pokračování.)
Vypsal Jiří Bartoň
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V Centrálním parku se staví
V těchto týdnech je v Centrálním parku rušno, neboť zde
probíhají stavební práce. Ty
jsou součástí dlouhodobého
projektu výstavby Centrálního
parku a současnou etapu realizuje hl. m. Praha, odbor městského investora prostřednictvím společnosti SIN, spol.
s r. o. Veškeré úpravy a stavební práce v parku, na kterých
se naše městská část nepodílí,
by měly být ukončeny letos
v červenci.
V parku tak v současné
době vzniká nový promenád-
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V Centrálním parku se buduje
dlážděný chodník, cyklotrasa a veřejné osvětlení.
ní chodník pro pěší, jež bude
dlážděn žulovými kostkami. Podél chodníku přibude také nové
veřejné osvětlení. Rovnoběžně s ním vznikne na severním
okraji nová cyklostezka z litého
asfaltu, která bude součástí systému cyklostezek a tras na Jižním Městě i celé cyklistické sítě
v Praze. Investorem je v tomto
případě pražská Technická správa komunikací. V budoucnu se
plánují další úpravy Centrálního
parku, mimo jiné i úprava východní plochy směrem ke stanici metra Háje u zastávky MHD Modrá
škola a Komunitního centra Matky Terezy.
red

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Proti toku času (18)

Po třinácti letech
Ve veřejné anketě zvítězila barevná, veselá varianta budoucí regenerované podoby
Polikliniky Opatovská. Jde o zajímavou vývojovou souvislost, snad až kus symboliky.
Objekt polikliniky v Jižním Městě I se totiž
v Opatovské ulici rozkládá nedaleko izolovaně se tyčícího věžáku. Dům náleží již k ulici
Křejpského, nese č. 6 a popisné číslo 1531.
Výškový objekt představuje speciﬁcký prvek
místní historie. Stavbě se již třináct roků říká
Obláčkový dům. Představuje první pokus

FOTO JIŘÍ BARTOŇ
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Dotace z EU pomohou
hendikepovaným dětem

o výraznější regeneraci panelového domu
v hranicích Jižního Města.
Proměna se uskutečnila roku 1997. Znamenala prolomení stereotypní šedi, byť světlé, vzhledu panelových domů Jižního Města.
Svítivě bílou fasádu regenerovaného domu
členila dřevěná zábradlí venkovních lodžií.
A mohutný komín (na fotograﬁi skrýtý) tehdejší tzv. blokové kotelny, jaké byly do té
doby pro Jižní Město charakteristické, získal
onu „nebesky“ modrou podobu s mnoha bílými obláčky, ze které vzešlo označení Obláčkový dům. Nebyly to samozřejmě zdaleka
všechny úpravy, které regenerace objektu
přinesla. Z vnějšku také zaujalo, že u paty
domu vyrostl věnec butiků a jiných provozoven, snad jako první na Jižním Městě.
Přiznejme, že ne každý tehdy před třinácti roky prováděným pracím fandil a ne každý
hned přijímal „veselý“ vzhled objektu. A zkusme počítat, kolik objektů kolem se již částečně nebo zásadněji proměnilo a v posledních
letech a v současnosti proměňuje. A také
stojí za pozornost, nakolik se za těch „pouhých“ třináct roků proměnilo naše přijímání
barevnosti stavebních objektů. Jsme prostě
o kus dál.
Jiří Bartoň

Po dotacích přesahujících sto milionů korun
na investiční akce se městské části Praha 11
podařilo získat ﬁnanční prostředky i na tzv.
měkké projekty, a to z Operačního programu Praha – Adaptabilita. Dotace v celkové
výši necelých třinácti milionů korun je určená
na projekty Integrace znevýhodněných žáků
do školního života a Dítě není překážka.
První je zaměřen na pomoc tělesně či
mentálně hendikepovaným žákům základních
škol. Zatímco ve vyspělých zemích je integrace těchto žáků do „normálního“ kolektivu
standardní, v ČR se stále setkáváme se snahou tyto žáky vyčleňovat do jiných typů škol.
Díky dotaci na tento projekt budou zaplaceni
asistenti pro znevýhodněné žáky a psychologové, kteří budou pracovat nejen s těmito
žáky, ale i s jejich spolužáky a učiteli.
Projekt Dítě není překážka je zaměřen
na pomoc rodičům, kteří se po rodičovské dovolené vracejí zpět do pracovního života. Pomoc je založena především na pořádání kurzů
a školení, aby tito lidé nebyli při opětovném
nástupu či při hledání nového pracovního místa znevýhodněni. Jsem přesvědčen, že právě
takovéto projekty by měly být z prostředků
EU ﬁnancovány a jsem rád, že se nám to spolu s kolegy podařilo.
Jakub Ježek, předseda komise
pro fondy a partnerská města

Odtahové parkoviště
na Jižním Městě
Před krátkým časem bylo v Praze 11 zřízeno
nové odtahové a odstavné parkoviště. Nachází se naproti čerpací stanici OMW v ulici
K Horkám, tel: 725 896 871, 267 314 440,
úřední hodiny: 24 hodin denně.
Zda bylo vaše vozidlo odtaženo kvůli přestupku Správou služeb hl. m. Prahy, zjistíte
na lince 158 nebo 156, ale také na webu
www.mppraha.cz v odkazu Doprava/Vyhledávač odtažených vozidel.
red
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ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
Dodání a montáž žaluzií, sušáků
na prádlo, malování balkonů. Kvalita,
100% servis. Slevy pro družstva.
Zaměření a kalkulace ZDARMA.

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

844 158 746

S tímto inzerátem

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

www.balkony.cz

10% SLEVA

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
Široký výběr materiálů. Skříně na míru.
Kvalitní montáž. 100% servis.
Zaměření ZDARMA.

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

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

PRODEJNA – tel. 272 916 506, Tatarkova 724, Praha 11-Háje nabízí:
péřové i umělé přikrývky a polštáře
(staré vyčistíme a předěláme na nové, výběr sypků)
šití lůžkovin na zakázku z donesených materiálů
(závěsy, záclony)
župany pánské, dámské, osušky, ručníky
e-mail: gekr@volny¤Ùðĉ www.gekr.eurosignal.cz ĉ PO–ČT 10–12, 13–18; PÁ 9–16

KOJENECKÉ PLAVÁNÍ NA JIŽNÍM MĚSTĚ

VYDRÝSEK

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA
NA PROVEDENÉ
PRÁCE
48 MĚSÍCŮ

va
DocepléraPraze

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,
KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“

Květnového vítězství 1738, areál MŠ Chodov, Praha 4
www.vydrysek.info
tel.: 605 218 971 pí. Podlipná

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH
• RYCHL E • L E V NĚ • KVAL I TNĚ •
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

I

IM

ém

T
OP

st

sy

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

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

CdkđdiZkėZcd`dciV`icbhid
<ZcZgVa^Ed_^ñdkcVV#h#
CV_YZiZc{hVYgZhZ/9djWgVk^X`{&(%*$&%!EgV]V)"8]dYdk
@dciV`i/KaVY^bgÿ{e!iZa#/+%(')&+,*!ZbV^a/kaVY^b^gTXVe5ZbV^a#Xo
} W \[bUZZqYa ^a·QZr ZMbrO fPM^YM \[VU`¹Zr _`¾Q`a _Q fb¹¾r
} a\XM`Z¹Zr W[Pe f \[VU`¹Zr _`¾Q`a _Q fb¹¾r ZQYo bXUb ZM N[Za_
WXUQZ`M a \[bUZZqT[ ^a·QZr
} be_[Wq XUYU`e \[VU_`ZqT[ W^e`r bQ bU # YUX 7· \^[ W[Pe
ZM YMVQ`Wa U ZM fP^Mbr
} aZUWo`Zr ^[f_MT M_U_`QZ·ZrOT _XaQN b `afQY_Wa U b fMT^MZU·r

přijímá studenty do 1. a vyšších ročníků v oborech

tel.:
mobil:

212 242 703
777 063 629

mail:info@vortexsystem.cz
www.VORTEXSYSTEM.cz

ZDARMA
Vám to sice neuděláme, ale přijatelné ceny máme!

kamerové a zabezpečovací systémy 㻊 elektroinstalace 㻊 bytové rozvody
protipožární signalizace 㻊 přístupové systémy 㻊 společné televizní antény
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www.bydlenijerabek.cz

www.bydlenijerabek.cz

INZERCE

čtyřleté gymnázium a informační technologie
• rozšířená výuka cizích jazyků a informatiky
• pokročilý e-learning
• odborné certifikáty
Kvalitní vzdělání je nejlepším vkladem do života.
Jírovcovo nám. 1782, Praha 4 – Chodov (blízko metra C)
774 073 339 • www.praha.educanet.cz
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Autobusové zastávky budou v novém
V současné době se provádí na území Prahy
11 výměna autobusových přístřešků u vytipovaných zastávek resp. nahrazení dosluhujících
přístřešků Dopravního podniku přístřeškem
od ﬁrmy JCDecaux. Společnost provozuje na
území Prahy přístřešky pro cestující MHD, jež
se vyznačují moderním designem v kombinaci
lakované ocelové konstrukce a skla. Výměna
začala 2. dubna odstraněním starých přístřešků a betonováním nových základů. Nejpozději
koncem května bude výstavba kompletně
dokončena.
red
ulice
Ryšavého
Ke Kateřinkám
Ke Kateřinkám
Květnového vítězství
Květnového vítězství
Květnového vítězství
Mírového hnutí
U Kunratického lesa
Klapálkova

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Zastávky
bez přístřešku vás mohou
překvapit. Koncem května už to bude jinak.

zastávka
Dědinova
Zdiměřická
Ke Kateřinkám
Šperlova
Mokrá
Brechtova
Benkova
Petýrkova
Blažimská

směr
Roztyly / Chodov
Kateřinky / Opatovská
Zdiměřická / Opatov
Donovalská, Mokrá / Brechtova
Šperlova / Chodovská tvrz
Prašná
Chodov
U Kunratického lesa
Na Pahorku

Termíny hromadného očkování
proti vzteklině

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Během květnové hromadné očkovací akce
konané ve dvou termínech si majitelé mohou nechat své psi očkovat proti vzteklině,
popřípadě proti dalším infekčním chorobám
(kombinovaná vakcína), a po dohodě je možné i označení psa mikročipem, který odpovídá
ISO standardu EU. Ochranné očkování proti
vzteklině je v ČR podle zákona povinné pro
psy starší tří měsíců. Provádí se jednou ročně
a chovatel si jej hradí sám.
Podle vyhlášky o místním poplatku ze

psů je v Praze povinné i trvalé označení psa
staršího šesti měsíců. Chovatel čipování svého psa hradí v plné výši, jestliže si ale psa
nechá označit čipem, má v následujících dvou
letech nárok na slevu (350 Kč za rok), lidé
v důchodovém věku nebo invalidní pak neplatí po tyto dva roky poplatek žádný. Označit
si trvale svého psa můžete také tetováním
u odborníka, během květnových termínů však
tato možnost nebude k dispozici. V případě
tetování ovšem výše uvedená sleva na dva
roky neplatí. Bližší informace podá odbor životního prostředí, tel.: 267 902 331.
Termíny:
Jižní Město I: 13. 5., 9–12, 13–17 hod., Vidimova 1324, budova ÚMČ Praha 11.
Jižní Město II: 20. 5., 9–12, 13–17 hod.,
Hráského 1902 (jednopatrová budova naproti řadě panelových domů č. p. 1908 a 1909).
red

Nový dům pro seniory má odklepnuto
V nedávno otevřeném Jihoměstském pivovaru se 6. dubna sešli senioři a zástupci radnice
městské části, mezi hosty byli také radní Jiří
Janeček a Milan Pešák.
Hned na začátku setkání v příjemném
pivovarském prostředí přivítal starosta Dalibor Mlejnský všechny přítomné. Potom spolu s Janem Meixnerem, zástupcem starosty,
a Ing. Zajícem za seniory poklepal na základní kámen nového domova pro seniory. Ten
vznikne dostavbou ošetřovatelského centra
v Janouchově ulici v Praze 11.
Hezké odpoledne zpříjemnilo vystoupení
zpěváků z divadla Semafor.
red
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
VYHROŽOVAL JÍ. Odpoledne 11. března
bylo na l. 156 oznámeno,
že v Modletické ulici
došlo k násilnému
střetu mezi dvěma
osobami. Strážníci
na označeném místě
nalezli muže a ženu
ve vzájemné roztržce.
Jelikož muž i nadále ženu verbálně a fyzicky napadal a vyhrožoval jí zabitím, hlídka dotyčného omezila na osobní svobodě
a předala jej Policii ČR.
NEZAPLATIL POPLATKY. Při běžné kontrole zaměřené na evidenci a volné pobíhání psů 11. března strážník u jednoho
majitele zjistil, že nemá řádně zaplaceny
veškeré poplatky za psa. Pro podezření
ze spáchání přestupku byla věc předána
na ÚMČ Praha 11.
NEPŘIŠLA DOMŮ. Časně ráno 13. března
bylo na operační středisko oznámeno, že
se v domě v Klírově ulici nacházejí podezřelé osoby. Strážníci poté v domě zadrželi
dvě osoby a následnou lustrací zjistili, že
jedna z nich je nezletilá dívka, která nepřišla večer domů. Proto strážníci vyrozuměli
rodiče a dívku jim v pořádku předali. O celé
události strážníci informovali sociální odbor ÚMČ Praha 11.
POKUTA JI NEMINULA. Ráno 17. března
byli strážníci při hlídkové činnosti v Křejpského ulici svědky bezohledného chování
majitelky psa, která po něm neuklidila exkrementy, vůči svým spoluobčanům. Za přestupek znečišťování veřejného prostranství
jí udělili blokovou pokutu ve výši 500 Kč.

Na jaká témata reportáží se můžete těšit ve vydáních TV Praha
11 vysílaných
v první polovině
května?
3. května
Slavnostní otevření LSPP v Poliklinice
Šustova.
Křest Milíčovské aleje.
Oslava Dne Země.
Slavnostní otevření nového dětského
hřiště Kloboukova.
Setkání s občany v OC Chodov.
10. května
Slavnostní otevření Švandrlíkova náměstí na Chodově.
Kultura na Jižním Městě – diskuse
v KC Zahrada.
20 let Domova pro seniory Donovalská.
Juniorské běžecké štafety v rámci pražského maratonu v Centrálním parku.
Jihoměstská stopa na boxlakrosovém
Memoriálu A. Hřebeského.

www.praha11.cz

INZERCE

Služby
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE,
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy,
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech.
Tel. 604 618 298, 222 364 018.
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - šití na míru, úpravy,
opravy, odborně poradím J. Majerová - Chodov, Zakouřilova 94, Tel.: 272 929 597.
• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy. Tel: 603 835 609,
www.advocate-brown.eu,
e-mail:
eva.brown@volny.cz.

• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
• 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.
• NABÍZÍM malířské lakýrnické práce, štukování, sádrovou stěrku, imitace dřeva ﬂádrování. Mob: 605 486 708, 736 691 087.
• MALOVÁNÍ BYTŮ, kanceláří a schodišť. Tel:
603 590 428.

Ostatní
• PŘIJMU KADEŘNICI s ŽL do zavedeného
kadeřnictví – červen 2010. Tel.: 606 341 468,
p. Bašistová.
• PRODÁM POZEMEK v obci Strojetice okr.
Benešov.Ideální na rekreaci, možnost stavby
chaty. Rozloha 500m2, poloha na kraji obce
u lesíka. Cena 190 000 Kč. Kontakt: 603 298
887.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek.
Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

HAKO

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

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

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ

• 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.

• MISTR ŠIKULA, Váš hodinový manžel, pomáhá v řešení problémů s údržbou domácnosti. Od vyvrtání díry, přes malování, po položení dlažby. Po Praze 4 doprava zdarma.
www.mrsikula.eu, 736 230 403.

DALŠÍ SLUŽBY

• Opravy praček a myček: AEG, ARISTON,
CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, PHILCO,
WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. p. Podlipný
tel.: 603 276 606.

• DĚLÁME ZA ROZUMNÉ CENY - bytová
jádra, obklady, dlažby, podlahy, štuky a malování stěn, vodu, elektro atd. Praha a okolí. Rychle a kvalitně. Malé i velké zakázky.
Tel.: 739 613 488, 775 394 136, E-mail:
jin60jir@seznam.cz.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvorů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebiče atd. Doprava a jiné práce dle dohody. Tel.:
775 677 928.
• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně odvozu za 6 900,- Kč, dále nabízíme řezání,
bourání bytových příček, ořezávání + kácení
stromů, zednické, elektroinstalační a instalatérské práce. Tel.: 775 677 928.
• PEDIKÚRA medicinální vč. masáže – relax
pro Vaše nohy, reﬂexologie nohou, depilace.
Manikúra, gelová modeláž nehtů, parafínové
zábaly. SLUNEČNICE – Brodského 1677/5,
Praha 4, tel. 605 460 495.
• 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.
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Telefon: 222 982 922, 604 517 565.
• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe.
Telefon: 272 761 234, 602 366 328.
• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14,Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhotovuje péřové deky a polštáře z naší sypkoviny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod.
Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.:
606312174, www.cistirnaperi.cz.
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Bydlení
• 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.
• 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.

• 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:
pá:
so:

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

cká

• 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.

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

Horňáte

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

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

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

• 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 BYT v DV 3+kk/l zaskl., 63m2,
anuita 0,-Kč, P-4 JM, objekt zateplen, popl.
2.500,-Kč, pěšky 5 min. Metro Háje, les,
s doplatkem za větší byt v DV/OV. Tel.:
731 423 931.
• VYMĚNÍM DRUŽSTEVNÍ 1+kk s oknem,
P-4 JM, 32m2, anuita 0,-Kč, PVC okna, plov.
podlaha, popl. 1.500,-Kč, 10 min. Metro Chodov, s doplatkem za větší byt v DV/OV. Tel.:
608 961 510.
• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Platba
hotově ! Tel.: 722 509 947.
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Volnočasové aktivity v květnu na Jižním Městě
1. 5.
Muži TJ JM Chodov – Tempo B
Kopaná, od 17.00 hod., hřiště Volkovova.
1., 2. 5.
Grand PrixPSST
Turnaj nejmladších žáků (ročníky 1999
a mladší) a Turnaj mladších žáků (ročníky
1997 a mladší) organizovaný PSST, herna
stolního tenisu, Mikulova 1583.
2. 5.
Starší žáci TJ JM Chodov – Královice
Kopaná, od 14.00 hod., hřiště Volkovova.
6. 5.
Starší dorost TJ JM Chodov – Sokol Vršovice
Házená, od 18.30 hod., hala TJ JM Chodov.
8. 5.
Opatovská desítka – o pohár starosty
MČ Praha 11
II. liga MČR v atletice, Centrální park Praha 11.
Florbalové turnaje přípravek
Od 9.00 hod., ZŠ Mendelova.
Běh broučků
I. ročník v běhu na 50 m – ročníky 2003
a mladší, Centrální park Praha 11.
Mladší žáci TJ JM Chodov – Aritma B
Kopaná, od 10.30 hod., hřiště Volkovova.

9. 5.
Dorost TJ JM Chodov – Bohemians Praha B
Kopaná, od 17.00 hod., hřiště Volkovova.
Muži TJ JM Chodov – Libčice
Házená, od 12.30 hod., hala TJ JM Chodov.
Mladší žáci TJ JM Chodov – Loko Plzeň
Házená, od 14.30 hod., hala TJ JM Chodov.
Muži TJ JM Chodov – Brno
Házená, od 14.30 hod., hala TJ JM Chodov.
11., 14., 21., 28. 5.
VIII. ročník MATEŘINACUP
Fotbalový turnaj mateřských škol, od 8.30
hod., hřiště TJ Háje, K Jezeru 2.

FOTO: ARCHIV ODDÍLU UFO
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22. 5.
Muži TJ JM Chodov – Zruč nad Sázavou
Házená, od 10.30 hod., hala TJ JM Chodov.
Mladší žáci TJ JM Chodov – Dolní Počernice
Kopaná, od 10.30 hod., hřiště Volkovova.
Turnaj přípravek
Házená dívky, 4+1 TJ Háje, hala HC Háje,
K Jezeru 2.

12. 5.
Dětské sportovní hry JM
Akce je určená pro děti ze všech mateřských
škol z Prahy 11, ZŠ Donovalská.

23. 5.
Dorost TJ JM Chodov – SK Střešovice
Kopaná, od 17.00 hod., hřiště Volkovova.

15. 5.
Muži TJ JM Chodov – Zruč nad Sázavou
Házená, od 10.30 hod., hala TJ JM Chodov.
Muži TJ JM Chodov – Újezd nad Lesy B
Kopaná, od 17.00 hod., hřiště Volkovova.

27. 5.
Sportovní hry MŠ
ZŠ Campanus.

16. 5.
Starší žáci JM Chodov – Vyšehrad
Kopaná, od 14.00 hod., hřiště Volkovova.
19. 5.
Plavecké závody žáků základních škol
SŠT Zelený pruh 1294, Praha 4.
20. 5.
Mladší žáci TJ JM Chodov – TJ Dukla 6

Jarní cyklokros 2010 se blíží
Pro příznivce sportu připravil Cykloturistický
oddíl UFO ve spolupráci s městskou částí Praha 11 a prodejnou Cyklosport KERN
tradiční cyklistické odpoledne. Zveme proto
všechny kluky a holky ve věku od 6 do 18 let
i jejich rodiče a kamarády ve středu 12. května od 15.30 hod. do Centrálního parku. Závodní trať povede tradičně na louce v Centrál-

Házená, od 17.30 hod., hala TJ JM Chodov.
Balonkový sportovní den pro děti z MŠ
MŠ Blatenská.

ním parku poblíž Opatova. Závodníci absolvují
podle kategorie různý počet kol. Jako první
jedou nejmladší, ostatní následují v časovém
odstupu. Odstartuje i oblíbená Rodinná štafeta pro rodiče s dětmi. Za symbolické startovné 30 Kč (přihlášení na místě, prezence
již od 14.45) můžete vyhrát zajímavé ceny
(cyklistické doplňky a jiné vybavení). Navíc
každý závodník dostane malé
občerstvení.
Proto neváhejte a přijďte si s námi zasportovat. Propozice a informace naleznete
na www.oddilufo.estranky.cz
(vlastní kolo a cyklistická helma
nutné!). Těšíme se na shledanou na startovní čáře!
Oddíl UFO rovněž pořádá jarní nábor nových členů
ve věku od 3. do 8. třídy základní školy. Každý týden ve středu
vyjížďky na kolech, každý měsíc víkendové výlety a v srpnu
stanový tábor. Více se dozvíte
na www.oddilufo.estranky.cz
nebo na tel.: 602 767 305.
Jiří Kukačka

29. 5.
Masters PSST
Turnaj Masters mladší žáci (ročníky 1997
a mladší) organizovaný PSST, herna stolního
tenisu, Mikulova 1583.
Muži TJ JM Chodov – Rapid
Kopaná, od 17.00 hod., hřiště Volkovova.
Mladší žáci TJ JM Chodov – Dolní Počernice
Kopaná, od 10.30 hod., hřiště Volkovova.

Dva nové závody
na Jižním Městě
Opatovská desítka
8. května se bude v Centrálním parku v blízkosti stanice metra Opatov konat 1. ročník
chodeckého závodu o pohár starosty MČ Praha 11, jež je i součástí II. ligy MČR v atletice
mužů. Kategorie: žactvo, dorostenky, juniorky, ženy 5 km, dorostenci, junioři, muži 10 km.
Start závodu na 5 km: 14.30 hod., start závodu na 10 km: 15.15 hod. Pořádají USK Praha, oddíl atletiky, Sportovní Jižní Město o.p.s.
a MČ Praha 11. Bližší info: Zdeněk Simon,
tel.: 222 962 440, 608 851 688, e-mail:
zsimon@centrum.cz.
Běh broučků
8. května se bude konat i 1. ročník běhu
broučků na 50 m – děti ročníku 2003 a mladší. Místo startu je v Centrálním parku u vstupu na fotbalové hřiště u ZŠ Mikulova. Přihlášky na místě: 13.00–13.35 hod., start: 13.45
hod. Doprovodný program pro děti i rodiče:
namaluj svůj svět.
Další info: www.sportovnijiznimesto.cz. Pořadatelem je Sportovní Jižní Město o.p.s.
za podpory MČ Praha 11.
red

www.praha11.cz
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POZEMKY
PRO VÝSTAVBU RD

Kontakt: 777 079 284
Učíme ženy jak být krásnými
v každém věku a při každé příležitosti
Kosmetické poradenstí
– dozvíte se, jak efektivně pečovat
o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky
hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.
Líčení
– svatební a k různým jiným příležitostem.
Minikurz líčení
– make-up a denní líčení.
Vizážistika
– barevná typologie.

Í
NEJLEPŠ

NABÍDK

A

y od
pozemk

0 Kč

1 000 00

Hodina krásy pro Vás zdarma.
Vzorkovna:
Petýrkova 9/1958
148 00 Praha 4

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

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

Vypisujeme výběrové řízení na pozici:
Vedoucí obchodního místa/Manažer obchodní skupiny
Vzdělání SŠ, VŠ, profesní růst, nadstandardní ﬁnanční
ohodnocení. CV zasílejte na: DaMachova@cpoj.cz
tel.: +420 224551538, Hráského 2231, 148 00 Praha 4

Výhledy Sluštice

Praha

dostupná lokalita,
• Kompletní
5 km od Říčan,
inženýrské sítě
2 km od hranic
dokončeny
Prahy
(vč. tel. linek)
• Kompletní servis
v ceně pozemku
při zajištění
• Nabídka platí na
vybrané pozemky hypotéčního
úvěru
• Klidná, dobře

Úvaly

Sluštice
Říčany

Udělejte něco Nechte ho po
zimní sezoně
pro svůj

plynový
kotel!
vyčištění
spotřebiče a kontrola
detektorem úniku
zemního plynu:
520 Kč bez DPH
(cena za kus)

doprava
včetně
parkovného: 390 Kč bez DPH
Při čištění spotřebiče
v objektu, který je začleněn
v bytové výstavbě a splňuje
předpoklady dle § 48 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném
znění, bude uplatněna pouze
10% sazba DPH.

vyčistit

Nabídka platí
ddoo 31. srpna 2010
a je určena
pro zákazníky
Pražské
plynárenské,
a. s.
ply
Nabídka se vztahuje
i na průtokové
ohřívače vody.
Bližší informace:
221 092 174, 221 092 202
monika.canova@ppas.cz
helena.halasova@ppas.cz
www.ppas.cz

MAMINKA
Centra Chodov
Zábavná soutČž o nej maminku
8. kvČtna 2010 od 16 hodin
Program:
¿nále soutČže - promenáda, volná disciplína
s dČtmi, rozhovor s porotci
moderátor Jan ýenský
5 Angels
taneþní vystoupení
soutČže pro dČti i tatínky

Více informací na www.centrumchodov.cz

Služba je poskytována ve spolupráci se společností
AAA – Záchranná technická služba.

Exit 1 dálnice D1, stanice metra C Chodov
Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4

Další dobrý důvod, proč být s námi
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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

16

Méně
než 4 %
tuku

www.praha11.cz

