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Co všechno se událo na
Jižním Městě v roce 2009
Čtěte na str. 10 a 11.
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INZERCE

PF 2010
www.jmparkovaci.cz

Děkujeme Vám za projevenou
důvěru v uplynulém roce a do nového
roku 2010 Vám přejeme spoustu
radostných okamžiků.
Jihoměstská parkovací a.s.

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

Budoucí prvňáčci zamíří k zápisům
Slovo
starosty

DÁMY A PÁNOVÉ, VÁŽENÍ SOUSEDÉ,
dovolte, abych vám v prvním letošním vydání
časopisu Klíč popřál do nového roku 2010
hodně zdraví, štěstí, pohody, úspěchů a aby
Jižní Město bylo dobrým domovem pro vás
a vaše blízké.
V úvodním článku se věnujeme dětem
a zápisům do prvních tříd. Mám ještě v živé
paměti, jaké to bylo, když šly k zápisům moje
děti. Několik týdnů dotazů, zvědavost „jaké
to tam asi bude a na co se mě budou ptát“,
napětí, než nás paní učitelka pozvala dovnitř
do třídy… Rád bych všem předškolákům a jejich rodičům popřál, aby vaše první setkání
s paní učitelkou a první kroky do našich škol
byly jen příjemným překvapením a začátkem
další etapy vašeho rodinného života.
Na dalších stránkách se ještě vracíme
k minulému roku. Stručná retrospektiva
uplynulých měsíců, důležitých událostí, akcí
a projektů, které se v průběhu minulého roku
v naší městské části odehrály a realizovaly.
Začíná ale rok nový, ve kterém nás samozřejmě čeká mnoho další práce a změn, o kterých
vás i nadále budeme informovat jak v Klíči, tak
v TV Praha 11, na našich webových stránkách
www.praha11.cz a třeba také na setkáních se
starostou a radními nebo na dalších kulturních,
sportovních, zábavních či společenských akcích, které pro vás i na letošní rok připravujeme.
Namátkou bych vybral například slavnostní otevření multifunkční sportovní haly
v Markušově ulici, horolezecké haly, dalších
dětských hřišť, otevření nové mateřské školy v Babákově ulici, dětské dny, příměstské
tábory, otevření Jihoměstského pivovaru,
11 dnů Prahy 11, odhalení Památníku svobody, zahájení výstavby Vodního světa, festival
Street for Art, Tóny Chodovské tvrze a mnoho dalších akcí. Těším se
na setkání s vámi.
Váš Dalibor Mlejnský,
starosta

Slovo
zástupce
starosty
JAK VYBRAT DOBROU ŠKOLU?
Tuto otázku si každý rok klade spousta rodičů. Odpověď na ni hledají i babičky, dědečkové, ale i budoucí žáci. Kritéria dětí bývají jednoduše logická, bezva škola je ta, kam chodí
kamarád z vedlejšího vchodu nebo ze stejné
ulice. A mají pravdu, mít ve škole spřízněnou
duši je důležité.
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TAK TU MÁME NOVÝ ROK. ČEKAJÍ NÁS NOVÉ ÚKOLY, PRÁCE A ZÁŽITKY. PŘEDŠKOLÁCI
MAJÍ PŘED SEBOU PŮLROK VE ŠKOLCE A OD ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLY. JEŠTĚ PŘED TÍM
VŠAK MUSÍ ABSOLVOVAT ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD, KTERÉ JE ČEKAJÍ TEĎ V LEDNU. NA
RODIČÍCH POTOM ZÁLEŽÍ VÝBĚR ŠKOLY. ABY JEJICH ROZHODOVÁNÍ BYLO JEDNODUŠŠÍ,
NAJDOU V TOMTO KLÍČI UŽITEČNÉ INFORMACE A PŘEHLED VŠECH JIHOMĚSTSKÝCH
ZÁKLADNÍCH ŠKOL.
Také letos budou pro všechny kluky a holčičky připraveny u zápisu žluté kufříky, aby jim
zpříjemnily první školní kroky. Celkem osm
stovek jich pro ně nechala zhotovit radnice
naší městské části. Malí majitelé v nich najdou praktické pomůcky, například oblíbené
trojhranné pastelky, školní potřeby a samozřejmě také hračku.
Na straně 8 najdete souhrnné
informace o jednotlivých základních
školách na Jižním Městě

kladní školu podle svého rozhodnutí a to i tu,
do jejíhož spádového obvodu dítě nepatří. Pokud škola nemůže dítě z kapacitních důvodů
přijmout, zapíší ho rodiče ke školní docházce
podle bydliště. Kapacita míst v základních
školách v Praze 11 je však dostačující a je
velká šance, že rodiče při zápisu ve vybrané
škole v letošním školním roce uspějí. V tomto
čísle časopisu najdete na straně osm souhrnné informace o jednotlivých základních školách, o dnech otevřených dveří základních škol
a o termínech zápisů. Pokud budete mít dotazy, nebo budete potřebovat radu, můžete
se obrátit na odbor školství a kultury Prahy
11, tel.: 267 902 324. K prvnímu vykročení
do školních lavic, i když to bude nanečisto,
přejeme všem budoucím prvňáčkům hodně
štěstí a také bezpečnou cestu, která na ně
díky projektu Bezpečné Jižní Město a bezpečným přechodům od září čeká.
Dana Foučková

Tady v Praze 11 mohou rodiče vybírat
z celkem dvanácti základních škol. Dvě z nich
jsou speciální a jedna je soukromá. Vhodným
pomocníkem při rozhodování kam své dítě
umístit jsou dny otevřených dveří, které každá škola pořádá, a samozřejmě také školní
a mimoškolní aktivity jednotlivých škol. Rodiče budoucího prvňáčka jsou povinni přihlásit
ho k zápisu v době od 15. ledna do 15. února
kalendářního roku, v němž má
školák zahájit povinnou školní
U zápisů se děti snaží předvést, co všechno umí a znají.
docházku. Do základní školy se
Pocity z prvního dne si obvykle nesou
zapisují děti, které před začátcelý život. F O T O : D A N A F O U Č K O V Á
kem školního roku, to znamená
do 31. srpna 2010, dovršily
šest let. Na žádost zákonných
zástupců lze výjimečně zapsat
i děti, které dovrší šest let v průběhu září až prosince, ale záleží
na přiměřené tělesné a duševní zralosti. Ředitel školy může
na základě doporučení odborného lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálněpedagogického centra odložit
začátek povinné školní docházky
o jeden rok, ale i tak musí rodiče
přijít s dítětem k zápisu.
Spádové obvody jednotlivých škol jsou sice stanoveny
vyhláškou, ale přesto rodiče
mohou svému dítěti vybrat zá-

Rodiče pochopitelně chtějí, aby jejich
dítě chodilo do školy rádo, aby bylo šťastné
a úspěšné. Sbírají, kde se dá, reference na tu
či onu školu, učitelku, ale třeba i ředitele. Relevance takto získaných informací je různá,
téměř vždy subjektivní, ale jiné nejsou.
Párkrát jsem dostal otázku typu, kterou
školu bych doporučil. Nikdy jsem neodpověděl, protože proměnných je velmi mnoho.
Abych ale nebyl za alibistu, nabízím svůj
osobní názor.
Možná není nejdůležitější najít dobrou
školu, ale dobrého učitele. Měli byste ho
poznat citem – intuicí – srdcem a vycházet
z toho, jaký učitel by vašemu dítěti nejlépe
rozuměl. I na škole s nejlepší pověstí může

být učitel, který vaše dítě nebude zcela chápat a naopak. Ve škole, do které byste to
neřekli, naleznete učitele, na kterém poznáte,
že vašemu miláčkovi bude rozumět nejlépe.
Sdílím názor, že každý učitel má jiný systém výuky, jiný temperament a jiné tempo.
Je tedy důležité, abyste pro vaše potomky
nalezli kompatibilního učitele. Pak vše půjde
mnohem snáz.
Na závěr bych rád popřál rodičům moudrost a štěstí při rozhodování a dětem takovou
školu, na kterou budou ještě po létech rádi
vzpomínat. Na Jižním Městě takové zcela
jistě naleznete.
Jan Meixner,
zástupce starosty
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KALEDIOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

NA CHODOVĚ HOŘELO. Večer 11. prosince
se Brodského ulice zaplnila hasičskými vozy a sanitkami.
Záchranáři byli přivoláni k požáru bytu v panelovém domě, který
se jim zakrátko podařilo zlikvidovat. Jeho příčinu vyšetřuje Policie ČR.

DUBOVÁ ALEJ. Na začátku prosince
nechala naše městská část zasadit novou alej
mladých dubů na Milíčově za základní školou.

IDYLICKÉ ZÁKOUTÍ. Ve sbírkách muzea naší městské části se
objevil zajímavý pohled na jeden kout starého Chodova. Dnes již
nenajdeme ani zahrádku, ale ani vodní plochu. Šlo
o jednu z vodních ploch, jaké zde samovolně
vytvářela málo propustná půda. Namalovala v r. 1961 J. Jungwirtová.

VÁNOČNÍ KONCERT.
ZUŠ Jižní Město ve spolupráci s městskou částí
uspořádala 14. prosince v KC Matky Terezy tradiční vánoční
koncert. Vystoupily a zazpívaly na něm dětské soubory Kuřátka,
Koťátka, Pražská kantiléna a folklorní soubor Hájíček.

JUBILEUM. Zlatou svatbu oslavili na Chodovské tvrzi 6. listopadu manželé Marie a Zdeněk
Simonovi. Gratulujeme a přejeme hodně
zdraví do dalších let.

PŘISPĚLI MUZEU
V poslední době
přispěli do fondů
Muzea MČ Praha 11:

Jaroslav Dubský
Jana a Josef Kadlečkovi
Ing. Pavel Smolík
Odbor kancelář starosty
Děkujeme.
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ZLATÁ SVATBA. Krásné jubileum
oslavili 20. listopadu na Chodovské tvrzi také
manželé Věra a Antonín Spurní. Přejeme
pohodu a zdraví do dalších let.

www.praha11.cz
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INFORMACE ÚMČ

V roce 2010 jsou plánovány
nové chodníky
Odbor životního prostředí navrhl a vypracoval seznam tzv. přešlapů v zeleni, na jejichž
místě by měly být v roce 2010 vystavěny
nové chodníky. Jde o místa, kde jsou vyšlapané cesty a stezky přes veřejná prostranství. V navržených místech výstavba nových
chodníků bude moci být realizována ihned po
schválení rozpočtu pro rok 2010, neboť neodporuje dopravně-bezpečnostním požadavkům
pro pozemní komunikace a není omezena ani
majetkoprávními vztahy. Celkové odhadované
náklady činí 1,302 mil. Kč.

Zamýšlená realizace chodníku
v Donovalské ulici v blízkosti zastávky MHD.

Jedná se o následující lokality:
Arkalycká–A. Malé u č. p. 529 (délka 14 m)
Hrabákova–štít domu č. p. 1975 (délka 30 m)
Hrabákova–Na Ovčíně (délka 175 m)
Augustinova u č. p. 2086 (délka 37 m)
Donovalská u MHD (délka 30 m)
Donovalská u dětského hřiště (délka 25 m)
Majerského u č. p. 2034 (délka 30 m)
Chalupkova u dětského hřiště (délka 25 m)
Tererova u dětského hřiště (délka 20 m)
Jarníkova–Hráského (délka 5 m)
U Modré školy MHD (délka 48 m).
red

Informace o změnách
daně z nemovitostí
v roce 2010
V uplynulém roce skončilo osvobození od
daně z nemovitostí u novostaveb. Všichni
majitelé staveb, kteří dosud nepodali daňové přiznání k dani z nemovitostí z důvodu
osvobozené stavby, jsou povinni tak učinit
nejpozději do 31. ledna 2010. Formuláře
na daňové přiznání k dani z nemovitostí a podrobné pokyny k výpočtu daně je možné najít
na www.mfcr.cz.
Od 1. ledna 2010 se zvyšují sazby daně
z nemovitostí za 1 m2 plochy na dvojnásobek. Všichni, kteří podali daňové přiznání
k dani z nemovitostí na současnou nemovitost, nemusí nové daňové přiznání podávat.
Daň na rok 2010 jim vyměří správce daně
a oznámí ji hromadným předpisným seznamem, který bude k nahlédnutí od 1. května
2010 na obecním úřadě příslušném podle
katastrálního území nemovitostí.
Daň z nemovitostí je splatná k 31. květnu 2010. Účet pro placení daně z nemovitostí pro Finanční úřad pro Prahu-Jižní Město
má číslo: 7755–27628041/710, variabilní
symbol: rodné číslo nebo IČ plátce daně.
red
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč
na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 30. prosince 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.

ORTOFOTOMAPA

Velkoobjemové kontejnery – leden 2010
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (VOK) budou v lednu 2010 přistaveny
na Jižním Městě v níže uvedených termínech.
OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny pouze pro
objemný odpad z domácností (nábytek, sportovní náčiní, koberce a podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy apod.), který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad
Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové
Bachova 1593
Bachova–Mikulova
Blažimská–Klapálkova
Brandlova (za Startem)
Brodského 1671
Černockého (parkoviště)
Doubravická–Jažlovická
Hlavatého–Mejstříkova
Hněvkovského 1374
Chomutovická
Konstantinova–Metodějova
Kosmická–Anny Drabíkové
Kryštofova–Kazimírova
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20. 1.
19. 1.
5. 1.
19. 1.
12. 1.
12. 1.
27. 1.
6. 1.
13. 1., 27. 1.
5. 1.
6. 1.
13. 1.
27. 1.
27. 1.

vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť, nebezpečné složky
komunálního odpadu (baterie a akumulátory,
barvy, chemikálie, zářivky apod.), vyřazená
elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače apod.) nebo biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad. Pokud je už VOK
plný, neodkládejte do něho další odpad. Odpad
neodkládejte ani mimo VOK.
Křejpského 1514
Ledvinova (u Chodovské tvrze)
Majerského–Samohelova
Matúškova (u Blankytu)
Michnova–Podjavorinské
Mnichovická–Tatarkova
Modletická–Ke Škole
Mokrá–Zimákova
Plickova 880
Radimovická 1424 (parkoviště)
Rujanská–Donovalská (u TS)
Schulhoﬀova 794
Stachova–V Hájích
Štichova 640 (parkoviště)
Tererova (u ZŠ)

6. 1., 20. 1.
19. 1.
26. 1.
19. 1.
12. 1.
6. 1., 20. 1.
13. 1.
5. 1.
13. 1.
27. 1.
12. 1.
26. 1.
5. 1.
20. 1.
20. 1.

VOK budou přistaveny ve stanovený den nejpozději do 14.00 hod., odvezeny budou následující den s tím, že v případě přeplněnosti
VOK bude odvoz uskutečněn dříve.
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.
Valentova (parkoviště proti č. p. 1737)
12. 1.
Ženíškova–Květnového vítězství
19. 1.
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova
11. 1.
Gregorova–Hrudičkova
11. 1.
Hráského–Šustova
4. 1.
Hrdličkova–Blatenská
11. 1., 25. 1.
K Dubu
4. 1.
Krejnická za OC Chrpa
25. 1.
Láskova–Malenická
4. 1.
Lažanského
4. 1.
Nechvílova 1826–29
18. 1.
Petýrkova 1953
25. 1.
Pod Vodojemem
4. 1.
Vojtíškova (za prodejnou potravin)
18. 1.
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AKTUALITY

Ve stanici metra Háje hořela
souprava metra
le likvidace požáru museli hasiči
také vyhledat a zachránit ﬁktivního
zaměstnance dopravního podniku
představovaného ﬁgurínou. Cvičení
se zúčastnily jednotky HZS DP ze
stanice Kačerov a Hostivař, HZS hl.
m. Prahy ze Stanice 4 na Chodově
a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Praha 11-Chodov, celkem devět
zásahových vozidel včetně protiplynového.
Během cvičení si jednotky především prověřily svou připravenost
zasahovat v rizikovém prostředí
v podzemních prostorách a v techFOTO: JAN KOSTÍK
nickém zázemí stanice metra. Příslušníci HZS hl. m. Prahy ze čtvrté
Těsně po jedné hodině po půlnoci z 3. na
stanice na Chodově se díky cvičení mohli blíže
4. prosince personál stanice metra Háje
seznámit s prostředím stanice metra Háje
ohlásil na ohlašovnu požárů HZS Dopravnía také získat nové zkušenosti s nasazením
ho podniku hl. m. Prahy požár ve třetím voze
manipulačního kolejového vozíku a použitím
soupravy metra odstavené na obratové koleji.
přenosné zkratovací soupravy. Dobrovolní haTak začalo prověřovací noční hasičské cvičesiči z Chodova měli navíc možnost vyzkoušet
ní, naštěstí tedy nešlo o skutečnou krizovou
nový přírůstek do svého vozového parku – Tasituaci.
tru 815 CAS 32, kterou jim nedávno věnovala
Cvičení trvalo bezmála dvě hodiny a vednaše městská část.
red

Městská část
podporuje podnikání
Vážení podnikatelé, živnostníci a obchodníci,
v období od 18. listopadu do 15. prosince
2009 se uskutečnilo
dotazníkové šetření
na území městské části
Praha 11, které bylo zaměřeno na získávání informací a podkladů pro Informační
portál podnikatelů a služeb, který Úřad
městské části Praha 11 zřizuje. Na tomto
portálu se budou moci podnikatelé a živnostníci z Jižního Města prezentovat, a to
zcela zdarma.
V případě, že jste se neúčastnili dotazníkového šetření a máte zájem se zdarma prezentovat na Informačním portálu
podnikatelů a služeb a v Katalogu občanské vybavenosti, který bude obyvatelům
městské části Praha 11 poskytovat přehled obchodů a poskytovaných služeb,
je možné se do databáze zaregistrovat
na internetových stránkách naší městské
části:
www.praha11.cz, v sekci „Podpora
podnikatelů“, podsekce „Zaregistrujte
se“. Kontaktní osoba je Jakub Ježek,
e-mail: podnikatele@praha11.cz , tel.:
272 661 122–4.
red

Dvacet let nezávislé organizace lidí Pozor na zlodějku
s těžkým zrakovým postižením

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

K dvacátému výročí založení České unie nevidomých a slabozrakých se na magistrátu konala 3. prosince tisková konference za účasti Josefa Stiborského, nynějšího prezidenta
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), PhDr. Rudolfa Volejníka, člena Republikové rady SONS a PhDr. Milana Pešáka, bývalého dlouholetého prezidenta unie
a současného čestného prezidenta SONS.
Česká unie nevidomých a slabozrakých vznikla 3. 12. 1989 jako první nezávislá organizace
lidí s těžkým zrakovým postižením. „Na ten
den si pamatuji přesně, i když je to už neuvěřitelných dvacet let. Bylo to v sobotu, v den
kdy byla jmenována první Adamcova vláda
s převahou komunistů,“ vzpomíná na začátky
vzniku jeden ze zakladatelů této organizace
a současný radní hlavního města Prahy pro
oblast zdravotnictví a jihoměstský radní Milan Pešák.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) sdružuje přes 10 tis.
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členů. Poskytuje informace, rady, zácvik.
Snaží se odstraňovat bariéry. „Pomáháme
hledat zaměstnání, cvičíme vodící psy, provozujeme kluby, pracujeme na celém území
republiky nejen pro pár vyvolených, ale pro
všechny, kdo nás potřebují,“ říká Milan Pešák.
Hlavní důraz klade organizace na podporu samostatnosti a nezávislosti v běžném životě,
soustřeďuje se na oblast sociální či ucelené
rehabilitace – nácvik samostatného pohybu,
sebeobslužných činností, čtení a psaní, používání elektronických pomůcek, na oblast
podpory pracovního uplatnění, na poskytování konkrétních služeb vedoucích k integraci
zrakově postižených občanů do společnosti.
SONS je mimo jiné také vydavatelem nejstaršího časopisu v Braillově písmu v Čechách
(ZORA), který vychází již od roku 1917.
Andrea Wolfová

Na Jižním Městě se v současnosti pohybuje
zlodějka, která si vybírá především drobné
provozovny služeb a obchody. Jde o ženu
ve věku asi 30–35 let, střední kulatější postavy s tmavými rovnými polodlouhými vlasy. Je
velmi asertivní, povídavá, působí nenápadně
a společensky.
Při krádežích většinou postupuje tak, že
nejdříve bezelstně požádá, zda by nemohla použít toalety, například při placení nebo
v nejméně nápadnou chvíli. Zařízení toalety
pak poškodí natolik, že dojde k velkému úniku vody. Na havárii upozorní obsluhu nebo
majitele provozovny, nebo počká, až je havárie zjevná, a poté využije nastalého zmatku
a začne krást.
Krádeží se dopustila opakovaně, vždy šlo
o škodu nižší než 5 tis. Kč, tedy v takovémto
případě je v pravomoci policie pouze uložení
blokové pokuty. Toho dotyčná osoba využívá,
a přestože již byla přichycena při činu a policie
jí udělila pokutu, pokračuje ve svém počínání
nadále. Dávejte si tedy pozor na zákazníky
a na jejich chování a chraňte si svůj majetek.
V případě potřeby ihned volejte na linku 156
nebo 158.
red
Domov pro seniory Praha 4-Háje přijme:
pomocnou kuchařku na dobu určitou.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Osobní jednání vítáno.

Milan Pešák, Josef Stiborský
a Rudolf Volejník při tiskové konferenci.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Více informací na tel.: 271 198 403,
vedoucí provozně-ekonomického úseku.

www.praha11.cz
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V Újezdě zněly koledy
a rozsvěcel se vánoční strom

Děti ozdobily vánoční strom.
FOTO: FILIP RANOŠ

V sobotu 12. prosince se na Kateřinském
náměstí konalo již třetí setkání u vánočního
stromu. Kromě tradičních koled, teplého čaje
a svařeného vína byla letos pro všechny děti
připravena dílnička, kde si mohly vystřihovat,
vymalovat či slepit jednoduché vánoční ozdoby. Po navázání ostatních ozdob se vydal ke stromu živý had dětí, aby ho omotal
dlouhým papírovým řetězem. Hlavním bodem
programu bylo tradičně vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Ke Kateřinkám s pásmem
vánočních koled, po kterém došlo na očekávané rozsvícení ozdobeného vánočního stromu. V závěru setkání již poletující sněhové
vločky připomínaly, že zima je za dveřmi. Dě-

Pražský senior
Nový měsíčník Pražský senior je k dispozici na recepci Úřadu MČ Praha-Újezd. Najdete v něm
užitečné rady, tipy a zajímavosti. Pražský senior vychází i k poslechu na CD pro čtenáře,
kteří by mohli mít se čtením klasického časopisu potíže.

Mikuláš dětem naděloval, kouzelník kouzlil
Městská část uspořádala opět v letošním
roce Mikulášský karneval s představením
kouzelníka. Dále byly připraveny soutěže
a nechyběl Mikuláš, anděl a čert. Děti v nadílce dostaly malé sladké dárečky. Na závěr
si téměř všichni přítomní zatancovali.
Václav Drahorád

Mikuláš s čertem uprostřed karnevalového
reje. FOTO: PAVLA PITRMANOVÁ

Koledy zazpíval
sbor při ZŠ Ke Kateřinkám. FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD
kujeme pořadatelům, účinkujícím, šikovným
dětem i všem ostatním, kteří přišli, a těšíme
se na další setkání.
Filip Ranoš

DO NOVÉHO ROKU 2010
MNOHO OSOBNÍCH
I PRACOVNÍCH
ÚSPĚCHŮ VÁM PŘEJÍ
STAROSTA,
MÍSTOSTAROSTOVÉ,
ČLENOVÉ
ZASTUPITELSTVA
A ZAMĚSTNANCI
ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI.
Upozorňujeme občany,
že ve čtvrtek 31. 12. 2009
je z důvodů čerpání dovolených
zavřeno. Těšíme se na další
setkání s vámi v roce 2010.

Nový zpomalovací
retardér na Formanské
Silniční správní úřad městské části Praha
11 a Policie ČR vyhověly četným žádostem
obyvatel lokality Na Formance o zklidnění
provozu před přechodem pro chodce. Je zde
nově umístěn příčný zpomalovací práh včetně
svislého dopravního značení.
Pavel Staněk

Děti si mohly i zasoutěžit.
FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD

Důležitá usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4-Újezd
Zastupitelstvo dne 8. 12. 2009:
SCHVÁLILO:
Uzavřít Dohodu o zajišťování provozu služebního motocyklu pro strážníky městské
policie.
Uzavřít havarijní pojištění služebního motocyklu městské policie.
Úhradu rozšíření řidičského průkazu pro
strážníka okrskáře.

Plánované kulturní a sportovní akce na
I. a II. čtvrtletí roku 2010.
Uzavřít Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Průhonicemi na kole“.
Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední
desce, informačních vývěskách a na webových stránkách úřadu.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Nový retardér
na Formanské ulici.

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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RNDr. Jan
Hovorka

Mgr. Věra
Jarolímová

Mgr. Blanka
Janečková

Mgr. Zuzana
Kšírová

PhDr. Karel
Kaprálek

272 927 911,
272 934 191

272 927 730,
272 926 214
(záz./fax)

267 227 500,
267 227 511

272 088 211,
602 270 472

272 926 739,
775 156 230

Základní škola,
Praha 4,
Ke Kateřinkám 1400

Základní škola
272 922 133,
Klíček, o. p. s.,
602 483 221
149 00 Praha 4 Chodov
Donovalská 1863,

272 916 650,
272 950 889,
736 155 338

Základní škola
a mateřská škola
Chodov, Praha 4,
Květnového
vítězství 57

Základní škola
272 910 516
s rozšířenou výukou
jazyků, Praha 4,
K Milíčovu 674

272 072 711

Základní škola,
Praha 4,
Donovalská 1684

Základní škola
a Střední škola,
Praha 4,
Kupeckého 576

Základní škola,
Praha 4,
Květnového
vítězství 1554

Základní škola,
Praha 4,
Mendelova 550

Základní škola,
Praha 4,
Mikulova 1594
Škola usilující
o titul EKOŠKOLA

zastupující Mgr.
Eva Hlináková

Základní škola
a střední škola
waldorfská,
149 00 Praha
4-Opatov, Křejpského 1501/12,

sssjak@volny.cz
www.sssjak.cz

skola@zsposepneho.cz
www.zsposepneho.cz

info@zsmikulova.cz
www.zsmikulova.cz

skola@zsmendelova.cz
www.zsmendelova.cz

info@kvetnak.cz
www.kvetnak.cz

skola@modraskola.cz
www.modraskola.cz

zs.klicek@seznam.cz
www.klicek.cz

skola@zskaterinky.cz
www.zskaterinky.cz

zsrvj@zsmilicov.cz
www.zsmilicov.cz

chodov@zskv.cz
www.zskv.cz

donovalskazs@seznam.cz,
dittrichp@seznam.cz
www.donovalskazs.cz

central@campanus.cz
www.campanus.cz

E-mail /
www adresa

Waldorfská praktická škola.

Škola pro 3. tisíciletí, 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník.
Výuka AJ od 1. ročníku, od 7. ročníku druhý jazyk
– ŠJ, NJ, FJ, od 1. ročníku výuka informatiky. U
ostatních tříd vzdělávací program Základní škola.

VIP pro základní vzdělávání. 1. tř. sportovního zaměření, 2.–9. tř. anglický jazyk, 6–9. tř.
druhý jazyk. Výběr podle zaměření od 6. tř.
(rozšířená výuka matematiky, jazyka, literárně
dramatické výchovy). 5., 6., 7. tř. – informatika, 8., 9. tř. – výuka digitální technologie.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Škola úspěšného života – výuka cizích jazyků
od 1. třídy, zaměření na matematiku a informatiku. Podpora individuality dítěte (program pro
děti s mimořádným nadáním, péče o děti se
speciﬁckými vzdělávacími potřebami).

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Otevřená základní škola“ – rozvoj nadání
žáků v oborech: anglický jazyk, informatika,
hudební výchova, sport (fotbal a aerobic).

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Modrá škola“, vypracovaný dle přílohy
pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ZŠ
Klíček – ucelené základní vzdělání bez zaměření.

„Tvořivá škola Kateřinka“ – vlastní vzdělávací
program. Výuka AJ od 1. třídy, informatika
od 2. třídy. Škola v síti Tvořivých škol.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Škola pro vzájemné porozumění. 1., 2.
a 3. třída i bilingvní česko-německá výuka
podporovaná programem partnerské školy.

Školní vzdělávací program Rozum a cit.
Motto školního vzdělávacího programu:
„Každé poznání vychází ze srdce, každé
vzdělání ze života“. Rozšiřující program pro
mimořádně nadané žáky na 1. stupni ZŠ.

V 1., 2., 3., 6., 7., 8. třídách ŠVP – „Mosty k vědění“
zaměřený na výuku cizích jazyků, informatiky a
TV. V 1. třídách učební plán přizpůsoben přechodu
dětí z MŠ do ZŠ, bez zvonění, výuka proložena
prvky pohybovými, estetiky, keramiky, apod.
(podle zájmu i jóga). 1., 2. a 3. třídy se zaměřením na tenis (tenisová škola TSD). Na II. stupni
systematická příprava ke studiu na SŠ.

„Vzdělávání, tolerance, integrace“ s podtitulem „Škola není cíl, škola je cesta.“ Výuka
anglického jazyka od 1. třídy, na 1. stupni
výuka informatiky, od 6. ročníku specializované
třídy (matematická, humanitní, sportovní).

Vzdělávací program

65

312

530

455

441

145

150

570

645

475

378

435

Žáků
celkem

10

12

23

22

19

15

10

24

29

20

20

21

Třídy
celkem

6.15–18.00, pro žáky
1.–5. ročníku (nabídka
dalších kroužků).

6.30–18.00, 1.–5. ročník,
příjemné zázemí pro
využití volného času
a mimoškolních aktivit.

6.30–17.30, pro
žáky 1. stupně.

7.00–17.00.

7.30–18.00, pro žáky
1.–5. ročníku.

6.30–17.30, pro žáky
1.–5. ročníku.

6.30–17.00, pro žáky
1.–4. ročníku.

6.30–17.30, pro žáky
1.–5. ročníku.

Pro žáky 1.–5. ročníku.
Každé oddělení má určité
zaměření (keramika, sportovní hry, výtvarná činnost,
rukodělné práce, hra na
ﬂétnu, vaření a další).

6.30–17.30, pro žáky 1.–5.
ročníku – angličtina s rodilým mluvčím, výtvarný ateliér, baletní sál, počítačová
učebna, keramická dílna.

Školní družina

Školní orchestr, hra
na hudební nástroj
(kroužky jsou určeny
pouze pro žáky školy).

Pro žáky 1.–6. ročníku,
od 7.30–16.00 (pá 15.00).

Aerobic a tanec, sportovní 6.30– 7.30, pro
hry, výtvarná výchova,
1.–5. ročník.
gymnastika, ﬂorbal, bojové
sporty, šachy, tenis, karate,
kopaná, hip-hop, ﬂétna,
keramika, angličtina.

Tvořivá dramatika,
chytrých hlav, matematický, speciﬁcké poruchy
učení, rytmika, kopaná,
hrátky s češtinou, základy
informatiky, plavání.

Výtvarné, hudební,
sportovní, jazykové jsou
součástí práce školní
družiny a školního klubu.

Výtvarné, hudební,
keramické, sportovní,
jazykové, modelář, šachy.

Kopaná, sportovní,
hudební, taneční,
ﬂorbal, výpočetní
technika, keramika.

Výtvarné, hudební, sportovní, jazykové, vaření.

Výtvarné, hudební,
pěvecký sbor, sportovní,
jazykové, počítačové.

8 různých kroužků.

Keramika, ﬂorbal,
informatika, moderní
gymnastika a sport.
gymnastika, jazyky.

Sportovní, výtvarné,
keramické, hudební,
sborový zpěv, rukodělný,
počítačové, tenis,
ﬂorbal, košíková.

Dramatický, recitační,
šachový, výtvarný, hudební,
sportovní, keramický, mladý
zdravotník, přírodovědněcyklistický, ﬂorbalový,
atletický, taneční…

Kroužky na škole

Školu možno navštívit kdykoli
po telefonické dohodě.

Po dohodě lze školu navštívit kdykoliv během školního roku.

12., 13. a 14. 1. 2010 dopoledne – pro MŠ. Tvořivá škola Kateřinka
nanečisto, pro rodiče a děti, každá
první středa v měsíci (16.00–17.00).

5. ledna 2010.

Škola trvale otevřena, návštěva možná
kdykoliv. Celoročně program Škola
nanečisto pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče. 1x měsíčně st 15.00–17.00, přesné
termíny na www.zskv.cz (nejbližší 13.
1.). Diagnostický den pro mimořádně
nadané děti – po dohodě i s Centrem
nadání (www.centrumnadani.cz).

12. 1. 2010.
Výuka pro předškoláky: „Škola před
školou“ – termíny v 2. pololetí budou
oznámeny na webových stránkách školy.
Budoucí zapsaní školáci budou pokračovat
v přípravě na docházku do „velké“ školy.

6. 1. 2010, 8.00–16.00 pro budoucí
prvňáčky; 22.–23. 4. 2010, 8.00–16.00
pro všechny zájemce. Pro předškoláky:
„Předškolák“ aneb my se školy nebojíme“ – každou středu 15.15–16.15.

Dny otevřených
dveří

Odpoledne školní klub
pro žáky z vyšších ročníků
zajištěný OS Kometa.

12.00–18.00, 6.–9.
ročník, široké spektrum
zájmových aktivit dětí.
Otevřený internetový klub.

8., 9. 2.
2010,
14.00–18.00.

15. 1.–15. 2.
2010, individuálně po
tel. dohodě.

Leden 2010*.

20. 1. 2010,
13.30–18.30.

18. a 19. 1.
2010,
14.30–17.30.

19. 1. 2010,
14.30–18.00;
20. 1. 2010,
15.00–17.30.

20. a 21. 1.
2010,
15.00–17.00.

18. a 19. 1.
2010,
14.00–17.30.

Zápis
do 1. tříd

13. 1. 2010, 8.00–12.00 (výuka),
16.00–17.00 Pošepňácká školička
– každou druhou středu v měsíci.

13. 1. 2010, 8.00–11.00. Ve školní
družině 14.00–16.00. Individuálně pro
rodiče kdykoliv po předchozí domluvě.

27. 1. a 3. 2.
2010, po domluvě s Mgr.
J. Váchovou
možný i jiný
termín.

18., 19.
1. 2010,
14.00–18.00.

18. 1. 2010,
14.00–18.00,
19. 1. 2010,
14.00–18.00.

13. 1. 2010, 8.00–17.00. Od 27. 1. 2010 pra- 19., 20. 1.
videlně každou středu „Příprava na školu hrou“ 2010,
pro všechny předškoláky. 23. 2. 2010 – Školní 13.00–18.00.
slavnosti, program pro rodiče a veřejnost.
Rozsáhlá spolupráce s mateřskými školami.

Klub Mosty – pomocná ruka Nebojte se velké školy – cyklus setkání
dětem národnostních men- budoucích prvňáčků a jejich rodičů se
šin. Dysklub – pravidelná
školou od 16 hodin (6. 1., 13. 1., 24. 3.).
odborná pomoc žákům, kteří si s učením nevědí rady.

Úterý až čtvrtek
14.00–16.00.

Infocentrum pro žáky
5.–9. ročníků (2x – 3x
týdně dle potřeby žáků).
Internetový klub (2x týdně).

Školní klub po–čt po
vyučování, různé aktivity
(knihovna a studovna,
počítače, ﬁlatelie). Výjezdy
žáků I. stupně na lyžařskou
školu v Jizerských horách.

Klub otevřených dveří –
volně přístupný (zdarma)

*O konkrétním termínu (času) budou zájemci vyrozuměni na základě zaslané žádosti (dostupná na webu školy: žádost o zařazení dítěte ke vzdělávání v ZŠ Klíček do 1. třídy ve šk. roce 2010/2011), uzávěrka přijímání žádostí je 31. 12. 2009.
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Kulturní přehled

LEDEN 2010

I v novém roce je tu
Zahrada a Chodovská
tvrz pro vás
Milí diváci Zahrady a Chodovské tvrze, ať je
váš rok 2010 šťastný a úspěšný! Zpříjemnit se
vám ho budeme snažit i v Zahradě. Divadlem,
koncerty, ﬁlmovými projekcemi i pohádkami.
Heslem loňského roku, které se vinulo
programem i festivaly, bylo sousloví „Zastav – postůj – pozoruj“. Tím jsme vás chtěli
vybídnout k nadechnutí, zvednutí hlavy a rozhlédnutí po nevšednostech Jižního Města. Letos se na vás obracíme s výzvou „Nestyď se
a přijď!“ Kromě klasického večerního programu pro dospělé a celodenních programů pro
děti jsme totiž připravili celou řadu projektů,
u kterých bychom vás jako sousedy a kolegy
rádi požádali o spoluúčast a pomoc. Ať už to
bude hra Future City Game o nejlepší návrh
na zlepšení kulturního a společenského života
na Jižním Městě, kterou Kulturní Jižní Město,
o. p. s., organizuje spolu s nadací Otevřená

FOTO: DAVID KAŠPAR

společnost, British Councilem a MČ Praha
11, anebo to budou festivaly Země-město,
Street For Art nebo Hudba mezi bloky.
Jak se můžete těchto akcí zúčastnit
a pomoci s nimi? Ve Future City Game můžete sami soutěžit! Ozvěte se na e-mail: jiri.
sulzenko@kczahrada.cz. Pro festival Street
For Art hledáme fotograﬁe, příběhy a osobnosti Jižního Města, abychom naplnili Cargo
Mémoire – kontejner vzpomínek na historii,
současnost a budoucnost Jižního Města.
Máte-li, dejte vědět na e-mail: david.kaspar@
kczahrada.cz. Pro festival Hudba mezi bloky
hledáme vaše balkony v přízemí nebo prvním
patře, kam bychom pozvali slavné hudebníky,
aby hráli sousedům i vám. Nabídněte pohostinnost na e-mail: david.kaspar@kczahrada.
cz. Chcete podpořit fundraisingové aktivity
Zahrady? Přijďte si s námi dát kávu nebo na-

Velký Mikulášský průvod se po
roce opět vrátil na Jižní Město
Průvod Mikuláše a létajících čertů a andělů
mezi Háji a Opatovem se stává jednou z největších pražských mikulášských akcí. Letos se
do Centrálního parku přišlo podívat na Mikuláše, čerty a anděly rekordní množství obyvatel Jižního Města a společně pak dohromady
vytvořili největší mikulášský průvod v Praze.
Součástí průvodu byla, kromě výpravně pojatého Mikuláše, čertů a andělů se speciálními
skákacími chůdami, také hudební vystoupení
a čertovská ﬁreshow.
„Během předchozích dvou ročníků jsme
ještě hráli divadelní představení s legendou
o svatém Mikuláši. Loni bylo ale lidí tolik,
že to bylo na hranici sledovatelnosti, proto
jsme letos divadlo nahradili krátkým koncerFOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Mikuláše, čerty a anděly
doprovázelo velké množství lidí.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

tem,“ řekl programový ředitel Zahrady David
Kašpar. Mikulášský průvod vyrazil v sobotu
5. prosince v 18.00 hod. od Komunitního centra Matky Terezy u stanice metra Háje. Vedl
Centrálním parkem, končil u stanice metra
Opatov a na závěr asi hodinové procházky byl
pro účastníky připraven i teplý čaj a dobroty.
Mikulášský průvod zahájil sérii vánočních
akcí na Jižním Městě. Česká mše vánoční se
například v Zahradě konala 12. prosince, a to
s orchestrem Akademie věd. Mezi sólisty byl
např. Vladimír Doležal, tenorista Národního divadla v Praze. K vánočnímu programu na Jižním Městě přispěla i Chodovská tvrz.
red

pište na e-mail: marketa.jankova@kczahrada.
cz a my vám představíme možnosti vzájemné
spolupráce. A především objevujte bohatý
program v Zahradě a na Chodovské tvrzi.
Jablkoň, Jan Potměšil se Sluhou dvou pánů,
Vanda Hybnerová a Saša Rašilov s Omámeným kolotočem, Nezmaři, AG Flek nebo
Commedia dell´arte s Pavlem Liškou a jeho
kumpány, Záhadná Irma s Pavlem Zedníčkem
a Janou Paulovou v Zahradě nebo koncerty
Ivana Ženatého, Orbis Tria nebo Mladota
Ensemble Prague a nový projekt Mistr a žák
společně se ZUŠ Křtinská na Chodovské tvrzi
jsou připraveny jen pro vás!
Krásný nový rok přeje vaše KC Zahrada

Kalendář byl pokřtěn
a je v prodeji
Jako již tradičně se v Top Hotelu Praha konala
Mikulášská nadílka pro děti z Jižního Města.
Tu letošní připravila Střední odborná škola
multimediální a propagační tvorby společně
s Prahou 11. Mikuláš přinesl dětem i tentokrát opravdu bohatou nadílku. Ovšem celá
akce byla spojena i s křtem speciálního kalendáře na rok 2010, ve kterém jsou kresby dětí
z Fondu ohrožených dětí Klokánek Láskova.
Zisk z prodeje kalendáře bude poté věnován
právě těmto dětem. Kalendář můžete získat
v KC Zahrada i Chodovské tvrzi a získáte
k němu i CD s pohádkami namluvenými předními českými umělci. Křtu kalendáře byl přítomen i starosta Dalibor Mlejnský, neboť naše
městská část celý projekt podpořila grantem.
Během mikulášského odpoledne pak děti
čekal program plný kouzel iluzionisty Pavla
Kožíška, zazpívat jim i rodičům přišel zpěvák Ondřej Ruml a také dětský pěvecký sbor
s pásmem koled.
red

Během mikulášského odpoledne se
křtil kalendář s kresbami dětí z Klokánku.
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, 197 – zast.
Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast.
U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov
a kolejí JM.
Internet zdarma.
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových kurzů, workshopy streetartových a cirkusových disciplín.
PROGRAM V LEDNU 2010:
5. 1., 17.30: Drum circle.
9. 1., 15.00: Bajaja.
12. 1., 11.00: Žižkov na Molo, unikátní komunitní
projekt romských dětí ze Žižkova.
13. 1., 10.00: Malostranská zimní pohádka.
14. 1., 15.00: Drum circle pro seniory.
16. 1., 15.00: Tři zlaté vlasy děda vševěda,
pohádka.
16. 1., 16.00: Škola animace, přijďte si natočit
svůj první animovaný ﬁlm.
19. 1., 20.00: JAZZkárka, koncert studentů VOŠ
Jaroslava Ježka.
20. 1., 10.00: Putování ztracené kapky aneb
cesta tam a zase zpátky, pohádka.
20. 1., 19.00: Ježíš je normální!, ﬁlmový klub VŠE
s diskusí s režisérkou ﬁlmu.
21. 1., 20.00: Jablkoň, koncert legendární kapely.
23. 1., 15.00: Kouzla a čáry tajemné Prahy,
pohádka.
23. 1., 16.00: Výtvarná dílna.
26. 1., 20.00: Tleskač, první skáčkový mejdan
v roce.
27. 1., 10.00: Stolečku prostři se!, pohádka.
28. 1., 17.00: Workshopping!, prezentace kurzů
Zahrady.
30. 1., 15.00: O Růžence, pohádka.
PŘIPRAVUJEME:
3. února: Zlatovláska, pohádka.
11. února: Beatburger band, beatbox.
18. února: AG Flek, koncert.
19. února: Sluha dvou pánů, divadlo.

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 LEDNU 2010:
KONCERTY:
7. 1., 19.00: Novoroční koncert – Trio con grazia.
Slavnostní melodie a árie v podání Dua ECO (Eva
a Pavla Franců) s hostující zpěvačkou Annou Trahovou. Večerem provází Miloslav Franců. Novoroční
přípitek na konci koncertu.
13. 1., 19.00: Vzpomínka na Jaroslava Ježka –
Vojtěch Eckert, klavír. Jeden z našich nejlepších
jazzových pianistů V. Eckert (1956) zahraje skladby
J. Ježka s nápaditou hravostí a osobním přístupem
a přesto s velkým respektem k originálu. Posluchači
v Chodovské tvrzi se mohou těšit na lyriku, humor,
swing nebo blues.
28. 1., 18.00: ZUŠ Jižní Město – Klavírní ozvěny.
1. ročník Festivalu klavíristů Prahy 4. Představí se

II
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nejtalentovanější žáci základních uměleckých škol
z celé Prahy 4. Patronem koncertu je Milan Langer,
profesor Pražské konzervatoře.
GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)
Velká galerie
6. 1.–28. 1.: Jitka Kůsová – Mezi dnem a nocí.
Osou celoživotního díla sochařky a malířky J.
Kůsové (1962) je lidské tělo, jeho gesta a prožitky.
„Mé obrazy jsou záznamy člověka v nezvyklých
pohledech. Neomezuji se na jediný výtvarný výraz,
a proto třeba při určitém pocitu hledám a abstrahuji až do geometrických symbolů nebo gestických
čar. Moje tvorba je jako tříbení si jazýčku v diskusním kroužku mé hlavy.“
Malá galerie
6. 1.–28. 1.: ZUŠ Jižní Město – výstava žáků
výtvarného oboru. Výtvarné práce žáků všech
věkových skupin zaujmou neobvyklou dětskou
fantazií, růzností výtvarných technik i mimořádností
výtvarného zpracování.
Trvalé expozice
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)
17. 1., 15.00: Princezna na hrášku, Divadlo
KAPSÁŘ.
24. 1., 15.00: O Červené Karkulce, Malé divadélko
Praha.
Pozor, důležitá informace k místní lidové knihovně:
Místní lidová knihovna bude od ledna otevřena
v ZŠ Donovalská, Donovalská 1684, Praha 4.
Více na www.chodovskatvrz.cz,
www.webticket.cz

Divadlo U 22
K Sokolovně 201, Praha 22-Uhříněves
tel.: 724 185 750
e-mail: japada@seznam.cz
Pokladna v divadle otevřená po, st, pá 16.00
do 20.00 – informace, možnost rezervací.
PROGRAM NA LEDEN 2010:
16. 1., 19.00: České nebe, Divadlo Járy Cimrmana,
vyprodáno.
21. 1., 19.00: Dobře rozehraná partie, Divadlo
ABC – J. Smutná, J. Vlasák, P. Štěpánek.
28. 1., 19.00: Drahouškové, Divadlo Kalich J. Paulová, P. Zedníček.
PŘIPRAVUJEME:
5. 2., 19.00: Čistá kořist, Ag. Harlekýn, V. Postránecký, L. Mrkvička, V. Udatný, H. Sršňová.
13. 2., 19.00: Na Sv. Valentýna, Valentýnský večírek – do tance bude hrát kapela Bílý Boty a Laura
a její tygři.
17. 2., 19.00: Čochtan vypravuje, Divadelní společnost Josefa Dvoříka.
26. 2., 19.00: Třikrát život, Divadlo ABC, S. Stašová, V. Gajerová, O. Vízner, O. Brousek ml.
Více na www.praha22.cz

Dům dětí a mládeže
Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4
tel.: 272 929 545, 272 917 077, sal@ddmjm.cz
pobočka: Květnového vítězství 2126, Praha 4
tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz
PROGRAM V LEDNU 2010:
16. 1., 10.00–12.00: Tvoříme v Domečku. Zvířátka z papíru. DDM JM, Šalounova.

16. 1., 15.00–17.00: Den s pohádkou. Maškarní
rej se soutěžemi, výtvarná dílna a pohádka „O tureckém rybáři“. DDM JM, Květnového vítězství.
16. 1., 9.00–17.00: Dívčí volejbalový turnaj. Turnaj pro přihlášená družstva. ZŠ Ke Kateřinkám.
17. 1., 14.00–16.00: VOSA. Otevřený volejbalový
turnaj. ZŠ Ke Kateřinkám.
23. 1., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenisu –
dospělí. Turnaj jednotlivců. DDM JM, Šalounova.
23. 1., 15.00–17.00: Veselé bruslení. Tesla Aréna,
Praha Výstaviště.
30. 1., 9.00–17.00: Keramická dílna. DDM JM,
Šalounova.
Více na www.ddmjm.cz

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov
tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
Z PROGRAMU V LEDNU 2010:
6. 1., 19.00: Egypt a tajemství pyramid. Pythagorejská matematika. Přednáší Ing. Adolf Inneman,
PhD.
10. 1., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry.
Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem H.
Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem
doprovází Richard Holický.
12. 1., 19.00: Kdo opravdu byl Šrí Ramana
Mahárši od jehož narození uplynulo již 120 let.
Přednáší ﬁlozof, jogín, PhMr. Rudolf Skarnitzl.
14. 1., 19.00: Epidemie a pandemie – jaký mají
smysl z duchovního a sociálního hlediska. Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová.
15. 1., 19.00: Vykročení do nového roku se
souborem Musica da chiesa. Slovem provází P. Jaroslav Konečný, na historické nástroje hrají Tomáš
Najbrt a P. Jaroslav Konečný.
19. 1., 19.00: Mezilidské vztahy. Proč mohou slova zranit a domněnky a příkoří tolik ublížit. Jak se
stát sobě tím nejlepším přítelem, který neodsuzuje,
ale nachází lásku, poznání a zájem a příznivé změny. Přednáší etikoterapeutka Zdenka Hoﬀmanová.
20. 1., 19.00: Chřipka, prasečí chřipka, respirační
onemocnění. Přednáší pan Petr Kasabov.
21. 1., 19.00: Zářivé schody k poznání 5. Osvobozování se od závislostí a připoutaností. Přednáší
Petr Dostál.
26. 1., 19.00: Lurdy – pramen zázraku III. Přednáší Jan František Tichý, člen sekulárního františkánského řádu.
27. 1., 19.00: O čtyřech vzácných duchovních
ženách – Miladě Bartoňové, Eileen Caddyové,
Božence Cibulkové a Anně Pospíšilové. Pohovoří
spisovatelka a zakladatelka Sdružení Zdravý životní
styl doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc.
28. 1., 19.00: Cesta kolem světa za velrybím žralokem. O svých cestách vypráví a ﬁlmem doprovodí
spisovatel, fotograf PhDr. Jan Hejma.
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 poetická projekce.
Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obrazy
a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného,
které se vlivem světla stále proměňují v „Křišťálový
vesmír“ a hudba, voda, vůně navozují celkovou
atmosféru duševní pohody. V galerii je expozice
děl českých výtvarníků Z. Čechové, M. Eremiášové,
J. Š. Fialy, O. a M. Hudečkových, J. Kristoforiho, J.
Nálepy, J. Skřivánka, J. Šerých, O. Zoubka a dalších.
V přízemí jsou obrazy Zdeňka Milera, Emilie a Kateřiny Milerových doplněné hračkami s krtečkem
a kamarády.

www.praha11.cz
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LEDEN 2009
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

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. Pravidelný provoz
začne po karnevalu 20. ledna 2010.
Z PROGRAMU V LEDNU 2010:
11. 1., 9.30: Setkání aktivních maminek (dobrovolníků), kteří chtějí nabídnout své schopnosti, čas
a síly pro druhé v mateřském centru. Hledáme nové
rodiče, kteří by nám pomohli. Přijďte mezi nás.
20. 1., 9.30: Skoro masopustní karneval
a znovuotevření mateřského centra v novém
místě. Přijďte se s dětmi podívat, jaké to u nás
je. Připraveno je karnevalové dopoledne pro malé
i velké. Soutěže, výtvarná dílnička, odměny pro
krásné masky.
Karneval se koná v sále Komunitního centra Matky
Terezy. Vstupné dospělí 50 Kč, děti 10 Kč. Možnost
zakoupit si vstupenku od 11. ledna v 9.00–12.00.
Pravidelný program:
Po 9.00–12.30: Otevřená herna pro děti.
Út dopoledne je zavřeno. Hledáme ochotné
maminky.
Út 15.30–17.30: Otevřená herna.
Út 15.30–16.00: Angličtina pro děti 3–4 roky.
Út 16.30–17.00: Angličtina pro děti 5–7 let.
St 9.00–12.30: Otevřená herna.
St 10.00–10.30: Cvičeníčko rodičů a dětí,
od cca 18 měsíců.
Čt 9.00–12.30: Herna pro děti od 0–2 let.
Čt 10.00–10.30: Cvičení pro dětí od 1 roku
s Míšou.
Pá 9.00–12.30: Otevřená herna.
Pá 10.00: Šikulové, tvořivá dílnička pro děti a rodiče. Doporučujeme vzít si s sebou zástěrku.
Více na www.mc-domecek.cz

Proxima Sociale
občanské sdružení
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany
tel.: 241 770 232,
e-mail: oﬃce@proximasociale.cz

Sbor CB Jižní Město
e-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto, tel.: 605 809 950
PRAVIDELNÉ PROGRAMY V LEDNU 2010:
na nové adrese Komunitní centrum Matky Terezy
(nový kostel na Hájích):
Ne 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba pro
všechny generace.
Ne 17.00: Besídka pro děti, program pro děti
předškolní i školní.
St 9.00–12.00: Klub maminek, setkání maminek
a cvičeníčko s říkankami pro děti.
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
telefon: 272 659 259; 739 244 681
PRAVIDELNÉ PROGRAMY:
Ne 9.30: Bohoslužby (a nedělní škola pro děti).
Út 19.00: Setkání nad Biblí.
Po, út 9.00–12.00: Mateřské centrum Pramínek,
setkání maminek s dětmi.
Út, středa 13.00–16.00, čt 13.00–18.00: Občanská poradna, bezplatné poradenství a konzultace.
Z PROGRAMU V LEDNU 2010:
17. 1., 18.00: Ekumenické bohoslužby, týden
modliteb za jednotu křesťanů.
Kresby dětí MŠ Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, galerie kostela.
Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

VERONIKA STONJEKOVÁ
OBRAZY
5. 1. – 30. 1. 2010
Knihovna Opatov – artotéka, Opatovská
1754, Praha 11
Otevřeno: po–pá 9.00–19.00 hod.,
so 9.00–15.00 hod., tel.: 272 918 759.

Klub Jižní pól, Malenická 1784, 148 00 Praha 11.
Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00.
Z PROGRAMU V LEDNU 2010:
Téma měsíce: Škola a já.
5. 1.: Slavíme výročí založení!
6. 1.: Trénujeme na turnaj ve fotbálku.
7. 1.: Turnaj ve fotbálku.
12. 1.: Filmový klub.
20. 1.: Beatbox v klubu.
28. 1.: Vaření v klubu.

Základní umělecká
škola Jižní Město

Změna programu vyhrazena.
Připravujeme: výtvarné dílny.
Více na www.proximasociale.cz

ZUŠ KŘTINSKÁ
5. 1.–28. 1.: Výstava výtvarných prací žáků, Malá
galerie Chodovské tvrze.
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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

14. 1., 18.30: Koncert žáků školy.
21. 1., 18.30: Koncert žáků klavírního oddělení.
28. 1., 19.00: Klavírní ozvěny, festival mladých
klavíristů, Chodovská tvrz.
ZUŠ J. RŮŽIČKY
18. 1., 18.30: Koncert žáků školy.
19. 1., 18.30: Koncert komorní hudby.

VÝSTAVA

NA

RADN IC I

Zábavné kreslení
s Vandou a Standou
velká podzimní výtvarná soutěž
MČ Praha 11 určená dětem

8. 1. – 29. 1. 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.

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje,
tel.: 272 912 124, 603 468 151
benjamin@cmail.cz
Z PROGRAMU NA LEDEN 2010:
22.–24.1. Přirozené vzdělávání dětí z pohledu
montessori pedagogiky – kurz pro rodiče i pedagogy
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, út 16,45 a 17,30.
Hrajeme s zpíváme si, kroužek pro děti od 3–6 let,
zpívání, hraní na hudební nástroje, út 11,45.
Dětský aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, st
odpol.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt
16.00.
Pískání na ﬂétnu pro děti od 3 let, po od 15.30.
Hravá montessori školička, montessori program
pro děti 3–7let, st 9.00–12.00.
Program hravé montessori učení, přirozené a
hravé učení dětí pomocí principů vycházejících z přirozené výchovy využívající prvků montessori pedagogiky pro děti od 18 měsíců, út a čt 15.00–17.00,
pá od 9.15 a 10.15.
Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00.
Více na http://benjamin.webpark.cz
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Seriál – územní plánování (6)
Když se pořizuje územní plán
Správní řízení ve výstavbě (územní řízení
a řízení o vydání stavebního povolení)
Územní řízení: V každém územním řízení
vedeném na území Prahy 11 má městská
část postavení účastníka územního řízení.
Dále jí toto právo může být přiznáno z pozice vlastníka nemovitosti dotčené záměrem.
V procesu územního řízení může městská
část jako každý jiný účastník územního řízení
předepsanou formou a v předepsaných lhůtách uplatňovat své požadavky na změnu či
doplnění projednávaného záměru ve shodě
s platnou legislativou. Městská část Praha 11 má při uplatňování svých zájmů při
územním řízení stejná práva jako každý jiný
účastník řízení.
Řízení o vydání stavebního povolení:
Městská část může mít postavení účastníka
stavebního řízení pouze z pozice vlastníka
nemovitosti, která může být navrhovanou
stavbou dotčena. V procesu stavebního řízení může městská část jako každý jiný účastník
řízení předepsanou formou a v předepsaných
lhůtách uplatňovat své požadavky na změnu
či doplnění projednávaného záměru ve shodě
s platnou legislativou. Městská část Praha
11 má při uplatňování svých zájmů při řízení
o vydání stavebního povolení stejná práva
jako každý jiný účastník řízení.
ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Pořízení nového Územního plánu hl. m. Prahy ve vztahu k platným předpisům
V této stati se bez trochy odborných termínů již neobejdeme, neboť se vlastně jedná
o přímou a konkrétní aplikaci jednotlivých
požadavků a ustanovení stavebního zákona
na praktickém případu pořízení Územního
plánu hl. m. Prahy. Pokusili jsme se o co
nejstručnější a nejvýstižnější formulace jednotlivých požadavků stavebního zákona s odkazem na konkrétní ustanovení příslušného
paragrafu či odstavce tak, aby předložený
text byl v zákoně „dohledatelný“. Vznikla
tak jakási „kuchařka“, podle které si každý
může zkontrolovat, v jaké fázi se pořizování
nového Územního plánu hl. m. Prahy toho
času nachází, kdy se k jeho obsahu může
vyjádřit a jaké kroky budou při pořizování
ještě následovat.
Důvody pro pořízení nového územního
plánu
Od 1. ledna 2007 platí nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),
který nově pojímá celý proces tvorby a obsahu územně plánovacích dokumentací. Mimo
jiná opatření ukončuje platnost Územních
plánů sídelních útvarů k datu 31. 12. 2015.
Hlavní město Praha má platný Územní plán
sídelního útvaru hl. m. Prahy, který byl schválen 9. 9. 1999. Z nového stavebního zákona
vyplývá, že do 1. 1. 2016 musí být vydán
nový Územní plán hlavního města Prahy.
Pořizování územního plánu
Veškeré činnosti spjaté s vypracováním,
pořizováním a vydáním územního plánu se řídí
především stavebním zákonem a vyhláškou
Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006
Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Senioři si užili výlet do skanzenu
Přímo naproti hlavnímu vstupu do muzea najdete
původní panské stavby náležející ke zdejšímu
zámeckému areálu. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Hezký předvánoční výlet připravila naše
městská část pro seniory z Jižního Města.
Ti odjeli v půlce prosince připraveným autobusem do Přerova nad Labem, kde si prohlédli
nejstarší skanzen v Čechách. K vidění jsou
tady dochovaná roubená stavení a dobové
vybavení. Z Přerova se pokračovalo do Lysé
nad Labem, kde se konají každoroční vánoční
trhy. Výletu se společně se seniory zúčastnila
také místostarostka Eva Štampachová, která
potvrdila, že se s poznávacími zájezdy pro
seniory určitě počítá i v příštím roce, hned
od jara.
Pokud vám tedy zbyde čas, můžete si
udělat hezký výlet do Polabského národopisného muzea i vy. Muzeum najdete v Přerově
nad Labem a více informací naleznete na
www.polabskemuzeum.cz
Dana Foučková

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška).
Územní plán se vydává opatřením obecné povahy, jeho pořizovatelem je odbor územního
plánu Magistrátu hl. m. Prahy a zpracovatelem Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Pořízení územního plánu lze rozdělit do tří
etap:
Zpracování, projednání a schválení návrhu zadání územního plánu – návrh zadání
Územního plánu hl. m. Prahy byl schválen
Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 29. 5.
2008 usnesením č. 17/43.
Zpracování, projednání a schválení konceptu variantních řešení územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj – tato
etapa se zpracovává buď na základě požadavku dotčeného orgánu ochrany přírody,
nebo pokud je nutno ověřit variantní řešení
územního plánu.
Zpracování, projednání, schválení a vydání
územního plánu.
Čtenáři mohou své dotazy obecného charakteru směřovat i na odbor územního rozvoje
na e-mail: uzemniplan@praha11.cz.
Odbor územního rozvoje

O desítky let zpátky přenesou návštěvníky interiéry
našich předků. Předvádějí starobylé zvyky
a obyčeje v čase adventu a v období
od vánočních svátků do Tří králů.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Co všechno se událo na Jižním Městě v roce 2009
LEDEN
Městská část udělila osm Cen Prahy 11
a tři čestná občanství významným osobnostem našeho společenského života. Čestná
občanství za rok 2008 obdrželi gen. Karel
Klapálek, Václav Ženíšek a Jaroslav Svěcený.
Slavnostním aktem skončila necelý
rok trvající rekonstrukce ZŠ K Milíčovu. Celý projekt byl
spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m.
Prahy i městské části Praha 11 ve výši
59 465 726 Kč.
Úspěšně byl završen projekt Energetická
optimalizace a zateplení objektů ZŠ Mendelova 550. Jeho celkový rozpočet činil
131 722 477 Kč a ﬁnancován byl dotacemi z EU (OPŽP), ze státního rozpočtu ČR
a zdrojů městské části Praha 11.
Praha 11 hostila VIII. ročník mezinárodního šachového festivalu – Open Praha
2009, který byl součástí seriálu Czech Tour
2008/2009, za účasti rekordního počtu
214 hráčů ze 30 zemí. Turnaj se uskutečnil
v TOP Hotelu Praha.
ÚNOR
Konal se již XIV. Reprezentační ples městské části Praha 11. Provázeli jím Mahulena
Bočanová a Vlastimil Korec a přinesl opravdu bohatý program i zvučná jména naší hudební scény.
Únorové 21. zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 11 schválilo poskytnutí věcného daru
městské policii v Praze 11 v podobě hřebce
Solo Saura.
Začaly oslavy 30. narozenin ZŠ Květnového vítězství.
Koncem února
městská část pořádala pro jihoměstské děti jarní příměstské tábory.

BŘEZEN
Chodovská tvrz hostila historicky první výstavu slavného Goyova cyklu Hrůzy války
v České republice. K vidění bylo unikátních
80 graﬁckých listů tohoto slavného a významného umělce.
Radní městské části Praha 11 schválili
usnesení, které zřídilo Komisi seniorů rady
městské části.
Poprvé se největší pražský ﬁlmový festival Jeden svět uskutečnil i v KC Zahrada.
Praha 11 se prezentovala na kulturněgastronomické akci Ochutnejte Evropu, která se konala na Václavském náměstí.
DUBEN
V ZŠ Mikulova se uskutečnila cvičná evakuace žáků, pedagogů a pracovníků školy
za plného provozu.
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Začala třetí sezona ozdravných pobytů dětí z Jižního
Města, které připravuje a ﬁnancuje naše
městská část.
Juniorský tým složený z hráčů SK Lacrosse Jižní Město a LCC Radotín získal na mezinárodním ﬁeldlakrosovém turnaji v Bruselu
bronzové medaile.
V KC Zahrada se v rámci 4. ročníku soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů
Zahrada písní představily desítky sborů
z celé republiky.
Na mistrovství Prahy a středočeského
regionu získalo ATS Domino Praha, v dětské kategorii dvě zlaté a jednu bronzovou
medaili, v juniorské kategorii dvě zlaté, dvě
stříbrné a jednu bronzovou medaili a v kategorii dospělých jednu zlatou medaili.
Děti ze všech devíti základních škol,
které zřizuje městská část, se zapojily
do soutěže malování podchodů.
Na 16. mezinárodním boxlakrosovém
Memoriálu Aleše Hřebeského – největší
lakrosové akci svého druhu v Evropě – se
tým SK Lacrosse Jižní Město umístil na vynikajícím 2. místě.
Centrum pro aktivní stárnutí sestavilo
historicky první žebříček měst ČR, který je
hodnotil z hlediska přívětivosti k seniorům.
Praha 11 se umístila na třetím místě mezi
všemi pražskými městskými částmi.
KVĚTEN
TJ FC Háje uspořádal již VII. ročník fotbalového turnaje Mateřinacup pro chlapecká
družstva z mateřských škol MČ Prahy 11.
Děti i se svými rodiči se mohly dozvědět
mnoho nového na 1. dětském bezpečnostním dnu konaném u stanice metra Opatov
za účasti všech složek Integrovaného záchranného systému ČR.
Na sportovním hřišti ZŠ Donovalská se
uskutečnil třetí ročník dětských sportovních
her pro mateřské školy z Jižního Města.
Areál ZŠ Campanus hostil pražské
finále Sportovních
her MŠ. Zúčastnilo
se jej na 220 malých sportovců.
Městská část poskytla ﬁnanční dar ve výši
357 tisíc Kč na nákup zásahového vozidla
Tatra T-815 CAS 32 pro jednotku SDH Praha 11-Chodov.
Konalo se první zasedání Parlamentu
mládeže Prahy 11. Jeho vznik iniciovalo
Centrum SISI a zasedá v něm 18 členů delegovaných základními školami zřízenými
naší městskou částí.
Více než sto gymnastek ze dvanácti zemí,
taková byla účast na dalším ročníku mezinárodního závodu v moderní gymnastice
Chodov Cup 2009. V kategorii juniorek ob-

sadila třetí místo Ludmila Semelová a v seniorkách rovněž třetí místo Martina Illichová
z pořádajícího TJ JM-Chodov.
V ZŠ Donovalská
se v rámci projektu Bezpečné Jižní
Město konal nácvik
evakuace při simulovaném požáru. Pro
děti poté následovala praktická ukázka práce a vybavení hasičů, záchranářů a městské
policie.
Na zahradě klubu seniorů v Křejpského
ulici se sportovci v letech utkali na 11. ročníku Sportovních her seniorů.
Centrální park byl
svědkem 2. ročníku
festivalu STREET
FOR ART, který pořádalo KC Zahrada
za podpory naší
městské části. V jeho rámci diváci mohli zažít výjimečnou atmosféru uvnitř průhledné
bubliny zvané Kitchen Monument.
Městská část připravila ve spolupráci
s městskou policií již 3. ročník akce s názvem Den na dopravním hřišti. Byl určen dětem z mateřských škol a z družin základních
škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 11.
ČERVEN
Stejně jako v celé České republice se
i na Jižním Městě konaly volby do Evropského parlamentu.
V rámci Dne dětí
jedenáctky v Centrálním parku dostali
předškoláci dárek
v podobě reﬂexních
bezpečnostních vestiček, které nechala za bezmála 250 tisíc
korun zhotovit naše městská část.
Tanečnice a tanečníci ATS Domino získali
na mistrovství ČR čtyři zlaté medaile a rovněž postup na mistrovství Evropy a světa.
A právě z mistrovství světa si ještě tentýž
měsíc přivezli i stříbrnou medaili.
ZŠ Ke Kateřinkám slavila 30 let své existence.
Hudba mezi bloky 2009, to byl název
hudebního festivalu, jež přinesl hudební
vystoupení do KC Zahrada i pod širé nebe
na prostranství u stanic metra Chodov
a Háje.
Cvičný požární poplach a následná evakuace proběhla i v ZŠ Ke Kateřinkám. I zde
se po skončení nácviku uskutečnila prezentace složek záchranného systému pro žáky
školy.
V OC Chodov si
fanoušci veslování
mohli nechat podepsat fotografie
od předních českých
sportovců Václava Chalupy a Miroslavy Knapkové v rámci
prezentace veslařského závodu pražské
Primátorky.
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Seniorské týmy SK Lacrosse Jižní Město
se zúčastnily turnaje Berlin Open 2009 –
největšího evropského turnaje ve ﬁeldlakrosu. Ženský jihoměstský tým vybojoval
výborné páté místo.
Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém
jednání vyhlásilo vítěze prvního ročníku
Soutěže – Regenerace Jižního Města 2009.
Zúčastnilo se jí 39 subjektů a na 1. místě se umístilo Bytové družstvo Jarníkova
1893–1895.
Cvičnou evakuaci
zažily pro změnu
ZŠ Mendelova i ZŠ
K Milíčovu, a to
v tentýž den. Po jejich skončení se
na hřišti druhé zmiňované školy pro žáky
konalo tematické dopoledne s ukázkami
hasičů a městské policie.
Martina Illichová z oddílu TJ JM-Chodov
vybojovala na Akademickém mistrovství ČR
ve sportovní gymnastice první místo v elitní
seniorské kategorii.
Na konci června odstartovala mezinárodní
cyklojízda nazvaná Týden na kole 2009, která byla součástí česko-rakouského projektu
Hranice rozdělují, cykloturistika spojuje!
ČERVENEC
Naše městská
část na oba měsíce
prázdnin opět připravila jednodenní
příměstské tábory
pro jihoměstské
děti.
Rada naší městské části schválila poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 100 tis. Kč
na humanitární pomoc pro oblasti postižené záplavami, konkrétně pro obce Bartošovice a Mořkov.
Top Hotel Praha hostil soutěž Miss Deaf
World 2009, soutěž o nejkrásnější neslyšící
dívku světa.
Chodovská tvrz
přivítala již 6. ročník
hudebního festivalu Tóny Chodovské
tvrze.
SRPEN
V rámci projektu Bezpečné Jižní
Město připravila
městská část u OC
Chodov zábavněnaučné odpoledne
pro veřejnost nazvané Hasiči v akci.
Městská část vydala Informační bulletin,
ve kterém jsou shromážděny všechny důležité kontakty na instituce, úřady, školy, domy
seniorů, na kulturní a sportovní zařízení, lékaře, hotely, provozovny, podnikatele atd.
Americká popová
zpěvačka Madonna
vystoupila na koncertě před desetitisíci fanoušky v přírodním amfiteátru
na Chodově.
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Hráčky Herbadent Tigers Sportovní Jižní
Město zvítězily ve ﬁnále nejlépe obsazeného evropského turnaje Czech Open 2009.
ZÁŘÍ
Konal se další ročník oslav narozenin
Jižního Města – 11
dnů Prahy 11 – rozdělený do tematických dnů.
Tanečníci z ATS Domino získali na soutěži v Bratislavě titul mistrů Evropy pro rok
2009.
V curlingové hale na Roztylech se konalo mistrovství Evropy smíšených družstev,
na kterém čeští reprezentanti vybojovali
čtvrté místo.
I letos do KC Zahrada zavítal festival deskových a společenských her Deskmania.
V ZŠ Mendelova se slavnostně otvíralo
nové detašované pracoviště MŠ A. Drabíkové.
Primátor Pavel
Bém symbolickým
přestřihnutím pásky
otevřel nové detašované pracoviště
MŠ Mírového hnutí
pro 84 předškoláků v Donovalské ulici. Zároveň pokřtil i nové minigolfové hřiště pro
veřejnost v parku u Chodovské tvrze.
Po dlouhodobé bezpečnostní akci, do které se zapojili i pracovníci SISI, se městské
policii podařilo zadržet trojici pachatelů,
jež se opakovaně dopouštěla pečlivě organizovaných krádeží součástí z osobních
automobilů.
ŘÍJEN
Na mistrovství republiky v moderní gymnastice, které pořádala ve své hale TJ JMChodov, získala první místo Andrea Kheilová
a druhé obsadila Ludmila Semelová, obě
z pořádajícího oddílu.
Zástupkyně starosty Eva Štampachová předala
do rukou ředitele
pražské zoo sponzorský šek Prahy
11 v hodnotě padesáti tisíc korun na chov
slona afrického.
Družstvo ﬂorbalistek Herbadent Tigers
Sportovní JM přivezlo z Evropského poháru
v Dánsku bronzovou medaili.
V KC Zahrada velvyslanec Dánska zahájil
výstavu manželů Aleny a Jaroslava Klempířových, která přibližovala historii a kulturu
Grónska.
Vernisáž otevřela
velkou dvouměsíční
výstavu Adolfa Borna na Chodovské
tvrzi. Přítomen byl
i prezident Václav
Klaus a mnoho dalších významných hostů.
LISTOPAD
V obytném domě v Bajkonurské ulici se
hasiči a záchranáři cvičili při realistické si-

mulaci požáru a evakuace v jednom z nejvyšších domů na Jižním Městě.
V Brožíkově síni
na Staroměstské
radnici zástupci
Prahy 11 předali
celkem deset Cen
Prahy 11 a jedno
čestné občanství. Čestným občanem Prahy
11 se stal spisovatel Miloslav Švandrlík.
ZŠ Campanus na Jírovcově náměstí oslavila 25. výročí svého otevření.
V rámci brněnské konference 3IN eGovernment zaměřené na elektronizaci veřejné
správy byly vyhlášeny výsledky soutěže Zlatý eGon. Zlatého eGona za nejefektivnější
Czech Point získala MČ Praha 11.
PROSINEC
Letos se do Centrálního parku přišlo podívat na Mikuláše, čerty a anděly rekordní
množství obyvatel Jižního Města a společně pak dohromady vytvořili největší Mikulášský průvod v Praze.
U Obchodního
centra Chodov se
fanouškům představili a zazpívali
jim účastníci ﬁ nále
Česko Slovenské
superstar.
Na mistrovství republiky ve společných
skladbách v Českých Budějovicích získaly
moderní gymnastky TJ JM-Chodov zlatou
medaili v juniorské kategorii, stříbro v seniorkách a dvě třetí místa v mladších kategoriích. Andrea Kheilová byla navíc vyhlášena
juniorkou roku.
Za přítomnosti starosty Dalibora Mlejnského byl slavnostně odhalen základní kámen Pomníku svobody v parku u Chodovské
tvrze. Rada hl. m. Prahy schválila ﬁnanční
dar ve výši 800 tisíc Kč na realizaci pomníku.
Na 12. ročníku
folklorního festivalu Jižní Město hraje,
zpívá, tancuje, který
pořádala ZUŠ Jižní
Město v Top Hotelu
Praha, se představilo 48 souborů z jihovýchodní Evropy, Slovenska a ČR.
ZŠ Mikulova oslavila v KC Matky Terezy
30. výročí založení školy.
V budově Finančního úřadu v Opatovské ulici začalo
fungovat nové Informační
centrum MČ Praha
11 a Czech Point. Jedinečností tohoto pracoviště je služba Securepoint, která zde
byla v rámci Czech Pointů spuštěna jako
vůbec první v republice.
Hráči Lacrosse Club Jižní Město obhájili
loňské prvenství na Christmas Cupu 2009.
U Komunitního centra Matky Terezy se
konaly Vánoce městské části Praha 11
s bohatým kulturním programem, mobilní
zvonohrou a výlovem kaprů.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ, DANA FOUČKOVÁ
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Městská část získala pozemky
pro Vodní svět
Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením
z 26. listopadu schválilo svěření pozemků
na Chodově v lokalitě ulice Mírového hnutí
městské části Praha 11 pro zamýšlený projekt výstavby areálu Vodního světa. Výstavba
plaveckého a sportovního areálu byla obsažena v programovém prohlášení nynější rady
městské části a ihned po volbách se začalo
s potřebnými kroky. Jedním z nich bylo i podání žádosti o svěření pozemků ve vlastnictví hl.
m. Prahy zamýšlených pro výstavbu, kterou
starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský zaslal

společně s potřebnými dokumenty a podklady na odbor správy majetku magistrátu
na konci srpna roku 2009.
Projekt takového rozsahu, jakým je realizace sportovního a plaveckého areálu Vodní
svět, je náročný a musí mu předcházet množství právních, technických a ekonomických
procesů daných zákony. Svěření pozemků
naší městské části je dalším krokem ke splnění přání mnoha obyvatel Jižního Města –
aby zde po tolika letech čekání stál areál pro
vodní sporty.
red

Nové detašované pracoviště cizinecké policie
Od počátku prosince 2009 je v provozu
detašované pracoviště Inspektorátu cizinecké policie Praha se sídlem v Cigánkově
ulici č. 2/1861, Praha 4-Chodov. Je určeno
pro cizince s adresou místa pobytu v Praze
2, 4 a 10. Agendou jsou přechodné pobyty
občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků, dlouhodobé pobyty občanů třetích
zemí, dlouhodobé pobyty občanů třetích
zemí – státy bezvízových dohod.
Úřední hodiny – pondělí: 7.30–18.00, úterý:
7.30–18.00, středa: 7.30–18.00, čtvrtek:

7.30–18.00, pátek: zavřeno. Spojení: metro C (stanice Chodov) a bus č. 136, 154
(stanice Na Jelenách).
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Řádky z kroniky Chodova
Jako v jiných obcích tak i v obci naší na paměť
těch velkých chvil národních a na paměť těm,
kdo o naše osvobození se přičinili zasazeny
byly Lípy Svobody. Ty zasázeny byly na návsi
v Litochlebích.
S radostí konstatuji, že ač protivy za války hrozně přiostřily nyní boj jednotlivých polit.
stran proti sobě, přec všechno obyvatelstvo
bez rozdílu svého přesvědčení šlo svorně
a s láskou podnikalo vše, by slavnost tato
se co nejlépe vydařila.
Za tou příčinou svolána schůze všech
korporací a spolků místních a zvoleno bylo
komité pro zasazení Lip Svobody a pro postavení památníku padlým občanům zdejším.
Předsedou jeho zvolen Jan Pexider, jednat.
Frant. Svatoš, uč., pokladníkem obč. Václ.
Medřický.
Slavnost sázení Lip Svobody konala se
dne 21. dubna 1919.

V průhledu náves s lipkami
a pozdějším pomníkem v r. 1945.
Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11.
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O 3. hodině odpolední seřadil se slavnostní průvod na silnici před hostincem na „Sále“.
První kráčely školní dítky nesoucí 4 lípy ověnčené pestrými fábory, za nimi hudba, členové
obec. zast., sbor dobrovolných hasičů v kroji,
pak podpůrný spolek „Chodovec“ s praporem,
spolek „Vlastimil“ též s praporem, jejž třímal
statný it. leg. Matěj Budín, za nimi řezníci v bílých kazajkách, zelených čapkách a sekerami.
Za těmi kráčeli Sokolové v krojích, průvod pak
uzavíraly dívky v malebných slováckých krojích.
Když průvod došel na náves Litochlebskou, zahájil slavnost proslovem starosta
obce Václav Ženíšek, načež se slova ujal uč.
Jan Pexider. Ve své řeči vzpomenul našich
buditelů domácích i těch, kteří za hranicemi zjednali jméno a slávu českému národu.
Vzpomenul zvláště Masaryka, Wilsona, legií
a přítele Čechů A. Denise, franc. básníka, jímž
pak ku cti zasazeny byly lípy a pojmenovány
jejich jmény. U silnice vlevo Lípa Masarykova,
vpravo českých legií, za nimi vlevo lípa Wilsonova, vpravo Denisova.
Sázení lip provedeno bylo dětmi, hasič.
sborem a nejstaršími občany. Žáci 3 třídy
za vedení uč. Fr. Svatoše recitovali některé
vlast. básně. Zapěním obou st. hymen „Kde
domov můj“ a „Nad Tatrou se blýská“ slavnost ukončena. K zajímavosti uvádím, že to
byla prvá slavnost v naší obci, kterou prožili
jsme již ve volné a svobodné vlasti.
Vypsal Jiří Bartoň

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
NALEZLI ODCIZENÁ AUTA. V odpoledních
hodinách 28. listopadu
jihoměstští strážníci
pomocí elektronického vyhledávacího zařízení na identiﬁkaci
odcizených vozidel
nalezli v Brodského
ulici ukradené osobní
vozidlo Peugeot 206. Další odcizená vozidla značky BMW a Honda se strážníkům
podařilo nalézt v noci 1. prosince v ulici
K Saﬁně a o týden později v Chomutovické
ulici. Ve všech třech případech strážníci
ihned vyrozuměli Policii ČR a poté předali
nalezená vozidla majitelům.
KONTROLA RESTAURACÍ. Strážníci městské policie za asistence pracovníků Systému integrované sociální intervence večer
11. prosince prováděli další z pravidelných
kontrol vytypovaných restauračních zařízení. Kontrola byla zaměřená na nepovolený
prodej alkoholických nápojů mladistvým.
V jednom případě, a to v provozovně Slunečnice ve Vojtíškově ulici, strážníci zajistili
mladistvou osobu, které obsluha prodala alkohol. Pro podezření ze spáchání přestupku
celou věc oznámili na příslušný odbor ÚMČ
Praha 11, který bude záležitost dále řešit.
KRADOU V OBCHODNÍCH CENTRECH.
V předvánočním a vánočním čase hodně
pozornosti strážníci věnovali drobným krádežím ve všech nákupních centrech na Jižním Městě. Od začátku prosince strážníci
řešili přibližně 15 krádeží denně. Časté
jsou případy, kdy kradou osoby celostátně
hledané Policií ČR. Do poloviny prosince
se strážníkům podařilo zajistit při krádežích v obchodních centrech tři celostátně
hledané osoby, které byly předány Policii
ČR k dalšímu šetření.

Televizní Aktuál ve vysílání

V první polovině ledna se můžete těšit
na reportáže:
Přání zástupců radnice & osobností Jižnímu Městu do roku 2010.
Příspěvek Prahy 11 do Fondu ohrožených dětí.
Výlov kaprů, lampiony štěstí a zdobení
vánočního stromu.
Premiéra seriálu o osobnostech Prahy 11.
Předávání obrazu výtvarnice Marie Brožové Klokánku-Láskova.
Přání jihoměstských občanů Praze 11.
Czech Dakar Team před odjezdem na
Rally Dakar 2010.
Aktivity o. p. s. Sportovní Jižní Město.
Premiéra muzikálu „O světostroji“ Gymnasia Jižní Město.
Osobnosti Jižního Města: plukovník Václav Djačuk.
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Proti toku času (16)

Dvojí lid
Machna – Magdaléna, paní Chodova v roce
1471, podle minule citovaného vyprávění patřila k těm, kdo odmítli vykonat příkaz nejvyššího purkrabího. To byl velký přečin, připusťme
ovšem, že k němu došlo v mimořádně složité
době.
Uplynulo již příliš vody od památného 2. března 1458. Tehdy po poradě v zemském sněmu,
konaném ve velké síni Staroměstské radnice, nejvyšší purkrabí Zdeněk Konopišťský ze
Šternberka někdy v polední hodině provolal
Jiřího z Poděbrad českým králem. „Byla veliká
radost z toho mezi věrnými Čechy,“ že se rozhodli dát před zahraničními adepty přednost
domácímu kandidátovi, zapsal letopisec. Jiří
z poděbradské větve tehdy mocného rodu
pánů z Kunštátu beztoho již dlouhá léta zemi
spravoval. Neměl to ovšem v době složitého hledání nové orientace země i obyvatel
po desetiletích rozbrojů a válek vůbec jednoduché. Mezinárodní situace se zprvu zdála
být sebevědomému aktu příznivá, ale kališnická výjimečnost Čech a Moravy brzy pořádně rozčeřila i zahraniční vztahy a ještě víc
rozdělila zemi. Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, pán mnoha statků včetně Kunratic,
brzy stál v čele odbojné panské jednoty. Král

sic dokázal odolat domácím
i zahraničním protivníkům,
ale zmíněného roku 1471
ho zastihla smrt. Mezi ní
a volbou nového panovníka
se pokusil nejvyšší purkrabí, tentokrát Jenec z P. pokračovat v králově politice
a pokořit jeden z odbojných
hradů za Prahou. Někteří
vladykové, držitelé statků,
Zdeněk ze Šternberka
ale odmítli pomoci a my
klečí při volbě krále Jiřího. Detail obrazu Václava Brožíka.
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
už nedokážeme posoudit,
nakolik patřili k odbojné
skupině a nakolik jenom
kalkulovali, kam půjde další vývoj. Nevěděli,
co my už dnes víme. Novým králem byl zvolen,
ještě podle Jiřího vůle, Vladislav Jagellonský.
Zdeněk ze Šternberka a jeho straníci před panovníkem rychle poklekli a omluvili se. Život
u nás se pak přes všechny další války a obtíže
přece jen postupně zklidňoval. O Machně už
chybí zmínky. Jisté však je, že na jedné straně
neodmítla táhnout na prosté lupiče, na druhé
straně po bitce na dnešním Karlově náměstí
určitě lid nejásal kvůli vítězství „nad nenáviděnými pány“.
Jiří Bartoň

SK Lacrosse Jižní Město
aneb reportáž na vlastní krev
Jednoho dne, bylo to 8. prosince, jsem se
opět rozhodla jít darovat krev. Ale tentokrát
to bylo jiné. Odběru se mnou se totiž účastní i lakrosový tým LCJM. Jak to asi bude
probíhat? Již ve dveřích pozoruji, jak je pár
jedinců nervózních. Brzy po ránu jsme první
na řadě. Střídáme se na testech. Někteří
jsou lehce vyvedeni z míry, ale všichni to
zvládají na jedničku. Po koloběhu testů je
čas na povinné pití čaje. Přemýšlím nad samotným odběrem. Snad nikdo neomdlí. Pak
by mi vyčítali, že jsem je tam dotáhla já. Dis-

Lacrosisté z Jižního Města
chtějí z dárcovství krve udělat svou tradici.
FOTO: SABINA SARKISOVOVÁ
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kutujeme o výsledcích testů a již nás volají
k doktorovi na prohlídku. Dochází na měření
tlaku, kontrolu dotazníku a výsledky testů.
Konečně probíháme pomyslnou páskou testovacího maratonu do míst pro vyvolené.
V odběrovém sále jsou čtyři lůžka. Dvě pro
dárce, kteří chtějí darovat z pravé ruky a dvě
pro odběr z levé. Všichni si poctivě umyjí
ruku až po předloktí a čekají, až je sestřička zavolá. Lakrosisté postupně usedají
na lůžka a je jich plná místnost. Vtipkují
a sestřičky jsou naprosto uneseny. Usmívají se zde vlastně všichni. Sestry pečlivě
kontrolují, jestli je všem dobře. Nikomu nic
kupodivu není. Nakonec všichni dostáváme
odměnu v podobě poukázky na občerstvení.
Ovšem největší odměnou je pro nás hřejivý
pocit, že jsme dnes někomu možná zachránili život.
Občerstvení – hlavně hodně jíst a pít, to je
nyní nejdůležitější. Jeden přes druhého si
sděluje své dojmy. Jsem spokojená. Usmívají se a je vidět, že jsou z odběru nadšení.
Byla to velice vydařená akce, kde nechyběl
humor. Akce, kde bylo cílem ukázat, že tým
SK Lacrosse Jižní Město umí pomáhat a že
dokáže být týmem i v jiných situacích jako
byla tato. Akce, kterou by všichni chtěli pojmout jako tradici. Akce, na kterou se jen
tak nezapomíná…
Sabina Sarkisovová, SK LCJM

Adventní odpoledne
v OC Chodov
Bavte se a pomáhejte, tak zněl název beneﬁčního adventního odpoledne, které 6.
prosince uspořádalo Občanské sdružení Rett-Community ve spolupráci s D.A.V.production a portálem www.babytelevize.cz v OC
Chodov. Pro malé i velké diváky byl připraven
bohatý program. Děti si zasoutěžily a zazpívaly se známými osobnostmi, pozvání přijali
například zpěváci Ondřej Ruml a Sámer Issa.
Dospělí si zase mohli prohlédnout ručně vyráběné vánoční výrobky a jejich zakoupením
tak ﬁnančně podpořit OS Rett-Community.
Toto sdružení, se sídlem na Praze 11, bylo
založeno v roce 2004 rodiči dívek postižených Rettovým syndromem – těžkou neurologickou vadou, která se projevuje do prvního
roku života ztrátou již nabytých dovedností
a odkazuje tak k celoživotní závislosti na péči
druhých. Více informací o sdružení naleznete
na www.rett-cz.com.
Eva Kováčová
D.A.V. PRODUCTION
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Na Roztylech se bude bojovat
o postup na mistrovství světa
Curlingová hala
sportovních zážitků jsou na turnaj zváni,
na Roztylech bude
vstup je zdarma a jistě se bude na co dívat.
od 3. do 8. ledna
Na mistrovství světa totiž postoupí pouze
hostit evropskou
jedno nejlepší družstvo z každé kategorie.
kvaliﬁkaci pro juniorK největším favoritům mezi juniory patří vedské mistrovství svěle českého týmu i Němci, Francouzi a Italota v curlingu (EJCC
vé, mezi juniorkami pak Norky, Francouzky,
2010), které se
Němky a Italky. Od neděle 3. ledna do čtvrtka
bude konat v březnu
7. ledna se budou hrát zápasy ve skupinách,
ve Švýcarsku. Tento
v pátek 8. ledna vyvrcholí turnaj semiﬁnálovýprestižní turnaj se
mi a ﬁnálovými boji. Stejně jako v roce 2008,
již potřetí za posledi letos bude členem Čestného organizačního
ní roky koná v Praze a zúčastní se jej přes
výboru EJCC starosta Dalibor Mlejnský.
dvacet národních ženských i mužských juniorPokud byste se chtěli na curling podívat
ských týmů z celé Evropy. „Na přípravě turnaje
častěji, můžete každý víkend přijít do haly
jsme pracovali již od přelomu dubna a května,
na Roztylech na ligové zápasy, nejbližší velprotože tak velká akce se nekoná každý den,“
kou akcí pak bude únorový závěrečný turnaj
informoval sekretář Českého curlingového
mistrovství republiky.
svazu Miloš Plzák. Taktéž reprezentační tým
Daniel Potocký
našich juniorů bude usilovat
o postup na březnové mi- F O T O : Č E S K Ý C U R L I N G O V Ý S V A Z
strovství světa, juniorky si
účast zajistily již dříve. Naši
reprezentanti budou jistě
chtít navázat na předchozí
úspěchy českého curlingu.
„V září 2009 na mistrovství
Evropy v Praze jsme získali
4. místo v mixech, rok před
tím to byla stříbrná medaile
v Rakousku, je tedy na co
navazovat,“ řekl Plzák.
Specializovaná hala na Roztylech poskytuje kvalitní zázemí na úrovni evropských
standardů a všichni fanoušci curlingu nebo strhujících

Zajímavá místa

Vítací most
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Obloukovou lávku pro pěší, která nad dálnicí spojuje obě části Jižního Města, označujeme někdy za Jižní bránu Prahy. Lávka
se objevila v poutavém přehledu pražských
mostů a mostků, jehož autorem je „mostař“
doc. PhDr. Dušan Josef, CSc. Zaujímá tam
svým pojetím důstojné místo. Nese také
zajímavé označení: vítací most – welcoming
bridge.
Jiří Bartoň
D E N S PE D AGO GIC KO PSYCH OLOGIC KO U
D IAGNOS T IKO U
Centrum nadání, o. s., Mensa České
republiky vás srdečně zvou na
Diagnostický den
s pedagogicko-psychologickou
diagnostikou mimořádného
nadání dětí od 2,5 do 15 let.
Akce se koná v sobotu
16. ledna 2010 od 9 do 17 hodin
v ZŠ a MŠ Chodov,
Květnového vítězství 57, Praha 4.

Lacrosisté z Jižního Města obhájili prvenství
Christmas Cup 2009, to byl název dalšího
ročníku mezinárodního klubového turnaje
v interkrosu, jež se uskutečnil 5. a 6. prosince v prostorách hal u Modré školy. Turnaje se zúčastnilo čtrnáct týmů z šesti zemí
Evropy, a to ze Švýcarska, Německa, Itálie,
Slovenska, Maďarska a samozřejmě ČR. Pr-

FOTO: ONDŘEJ SOCHNA
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venství z loňského roku obhajoval Lacrosse
Club Jižní Město. „Jižňákům“ se to nakonec
podařilo a v krásném a dramatickém ﬁnále
zvítězili brankou, kterou vstřelil Jakub Nováček v posledních sekundách utkání a stanovil
tak konečný výsledek na 25:24. Během víkendového programu bylo odehráno celkem
41 utkání a diváci v nich viděli 1 309
branek. Celkem si na turnaji zahrálo
114 mužů a 25 žen. Velký dík patří
především organizátorům této sportovní akce. Více o turnaji se dozvíte
na www.lcjm.cz.
Konečné pořadí: 1. LC Jižní Město, 2. RP Huricanes, 3. Klub Pampúch (Slovensko), 4. L.A. Panthers
(Německo), 5. A.S.D. Victory Vercurago (Itálie), 6. Pocta, 7. LCJM Rascals, 8. Ontário, 9. Ukrutný komáři,
10. Vopice, 11. A.S.D. Red Hawks
(Itálie), 12. Choré vrány, 13. Green
Buzzards (Švýcarsko), 14. Hungary
(Maďarsko).
Václav Nič

O víkendu na začátku prosince
byly v halách u Modré školy k vidění líté
sportovní boje. FOTO: ONDŘEJ SOCHNA
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INZERCE

PF 2010
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.
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