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si dám znova a rád
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TÉMA

Zastupitelstvo městské části schválilo
rozpočet na letošní rok
NA SVÉM 30. ZASEDÁNÍ KONANÉM 21. LEDNA ZASTUPITELSTVO NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PŘIJALO NÁVRH ROZPOČTU NA LETOŠNÍ ROK. CELKOVÝ OBJEM OČEKÁVANÝCH PŘÍJMŮ
ČINÍ TÉMĚŘ 589,6 MIL. KČ A VÝDAJŮ 709,2 MIL. KČ, COŽ JE O BEZMÁLA 11,4 MIL. KČ, RESP.
O 53,4 MIL KČ, VÍCE OPROTI SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU NA ROK 2009. SCHODEK VE VÝŠI
119,61 MIL. KČ BUDE KRYT Z PŘEBYTKŮ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI V MINULÝCH
LETECH.
Vzhledem k tomu, že rozpočet nebyl schválen
před 1. lednem 2010, řídilo se hospodaření
městské části pravidly rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem 14. prosince
2009, a to až do schválení rozpočtu. Veškeré
příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se následně přijetím rozpočtu
staly jeho součástí. Níže jsou uvedeny jen některé položky výdajů rozpočtu na rok 2010.
Jeho celou podobu je možné nalézt na www.
praha11.cz v odkazu usnesení ZMČ.
Vzdělávání a školské služby
Školství a vzdělávání je jednou z priorit městské části. Rozpočet na letošní rok
počítá s částkou 2,5 mil. Kč na informační
technologie do mateřských a základních škol,
tedy například na poskytování služeb elektronických komunikací nebo jako příspěvek
školám na správce sítě a na obnovu počítačového vybavení. Kvůli zvýšení bezpečnosti
a ochraně majetku po regeneraci školních
zařízení a prevenci vandalismu je částka
1 mil. Kč směřována do kamerového systému
na základních školách.
Finanční prostředky v celkové výši 30 mil.
Kč jsou určeny na rekonstrukci mateřských
a základních škol v majetku MČ Praha 11
včetně projektové přípravy a kamer do budov
škol. Například 4 mil. Kč jsou určeny na navýšení počtu míst v mateřských školách,
20 mil. Kč na dokončení regenerace objektu
ZŠ Květnového vítězství.
Doprava
Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč
jsou určeny na opravu a údržbu dopravního
značení komunikací v majetku městské části,

Slovo
starosty

ZIMA
Letošní zima láme rekordy posledních let i desetiletí. Silné a dlouhodobé mrazy a sněhová
nadílka jakou Praha nezažila opravdu hodně
dlouho… Sedím večer u televize a sleduji
sestřih starých ﬁlmových týdeníků. Odvysílané záběry jsou z rozmezí let čtyřicátých až
sedmdesátých (minulého století). Mají jedno
společné téma – sněhová nadílka. Společné
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dále na pořízení nového dopravního značení,
a to včetně dopravního značení souvisejícího
s vybudováním nových cyklostezek. Rozpočet
rovněž počítá s částkou 6 mil. Kč na údržbu
komunikací, z čehož téměř 3,8 mil. Kč připadá
na údržbu chodníků v povinnosti městské části v souvislosti s novelou zákona o pozemních
komunikacích. Z celkové částky pak na zimní
údržbu komunikací připadá 1,25 mil. Kč.
Dalších 1,06 mil. Kč je určeno na výdaje při
kalamitních situacích v zimním období a na řešení havarijních situací mimo zimní období.
Na dopravu v klidu a zklidnění dopravy v lokalitách Gregorova a Brandlova – východ počítá
rozpočet s částkou 700 tis. Kč a 6 mil. Kč je určeno na realizaci další části cyklistických tras.

Na dokončení projektové dokumentace
projektu Vodní svět připadne letos 16 mil. Kč,
přičemž značná část prostředků je převedena
z rozpočtu na minulý rok. V letošním roce by
měla být dokončena rovněž výstavba multifunkční haly v areálu ZŠ Květnového vítězství,
zde se počítá s částkou 47,1 mil. Kč a na přeměnu bývalé výměníkové stanice na horolezeckou halu v Donovalské ulici je přiděleno
18 mil. Kč.
Zdravotnictví
Městská část pro letošní rok počítá
s částkou 5 mil. Kč na zřízení a provozování
lékařské služby první pomoci a pohotovostní
lékárenské služby pro obyvatele Prahy 11.
Dále také určila částku 11,4 mil. Kč na rekonstrukci objektu V Benátkách 1750 a zřízení
Domu zubní péče pro děti a rodinu v něm.
Ochrana životního prostředí
Na položku odpadového hospodářství
a úklid veřejných prostranství zastupitelstvo
schválením rozpočtu vyčlenilo částku 9 mil.
Kč vzhledem ke zvýšení cen za služby, snaze
zvýšit úroveň čistoty na Jižním Městě a nových ploch zeleně.
Pokračování na str. 10

Kultura
Městská část počítá v rozpočtu na grantový program v oblasti kultury s částkou
2,3 mil. Kč. Jedná se o podporu subjektů zejména z neziskové sféry, které
V letošním roce bylo vyčleněno 47,1 mil. Kč
připravují a organizují kulturní
na dostavbu multifunkční haly
a společenské zájmové aktivity
u ZŠ Květnového vítězství
pro občany. Na občanské obřady FOTO: DANIEL POTOCKÝ
je pak určeno 750 tis. Kč.
Tělovýchova a zájmová činnost
Finanční prostředky ve výši
3,3 mil. Kč jsou určeny v rámci
grantového programu pro oblast
sportu a tělovýchovy na podporu
subjektů působících na území Jižního Města. Na projekt sportovněrelaxačních týdenních ozdravných
pobytů pro děti z Jižního Města,
který začal již v roce 2007, připadne 6,5 mil. Kč.
ale mají také to, že se v nich vždy objevuje
slovní spojení „sníh překvapil“. Vždycky totiž
přijde moc brzy nebo naopak pozdě, když už
ho nikdo nečeká. Pokaždé je ho tolik, že trápí
silničáře, motoristy i chodce a ti zase svorně
nadávají na ty druhé, že nedělají dobře svoji
práci, jsou netrpěliví nebo nezodpovědní ….
a navíc - každý rok padne nějaký ten rekord.
Ani letos tomu není jinak, jinak než tomu bylo
před sedmdesáti, padesáti nebo dvaceti lety.
Zkrátka je zima a sněží. Silničáři opět pracují,
jak nejlépe umí, a městské části dělají také
maximum. Mohl bych se zde znovu rozepisovat o tom, co už v Klíči a ve všech médiích
bylo nesčetněkrát psáno, a to o nezáviděníhodné situaci všech městských částí, měst
a vesnic po novelizaci tzv. chodníkového zákona a o navyšování investic Prahy 11 na zimní
údržbu. Raději bych ale poděkoval všem, kteří

v období kalamity pomáhali, a bylo vás opravdu hodně. Na tuto zimu budeme z mnoha důvodů možná ještě pár let vzpomínat, ale mnozí z nás hlavně v dobrém. Kdy naposledy jste
mohli potkat tolik běžkařů v Milíčovském lese,
kdy naposledy vydržela tak dlouho běžkařská
stopa v Trojmezí? Můžeme s dětmi chodit
bruslit, nejen v Centrálním parku se bobuje
a sáňkuje …. Zima prostě umí být i krásná
a zábavná, ale někdy „nám mráz leze za nehty“. Někomu více, druhému méně. Je to jen
o úhlu pohledu. Je to jako s tou sklenicí vody,
kterou pesimista vidí už poloprázdnou a optimista ještě z půlky
plnou. Přeji vám hezký
zbytek zimy a příjemné čtení v našem časopise Klíč.
Váš Dalibor Mlejnský

3

KALEDIOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
Nebezpečí na střechách. Kvůli mrazivému počasí se na střechách
budov tvořily krusty zmrzlého sněhu, které mohly při pádu
zranit kolemjdoucí. Při jejich odstraňování bylo občas
zapotřebí i horolezeckého vybavení, jako třeba
na budově Archivu hl. m. Prahy
na Chodovci.

Barevné nápady.
V zimě se dá dělat spousta věcí. Děti ve školce
i jejich paní učitelky nápady přímo srší. Krepák, nůžky,
lepidlo a v Jažlovické školce mají Sněhurku i se sedmi trpaslíky.

Domácí úkol - prezentace. Počítače jsou dnes běžnou součástí života dětí od raného
věku. Díky velkoplošným monitorům, které do třech tříd zakoupila Základní škola
Mikulova, mají už děti v prvních třídách možnost zpracovávat výuková
témata formou prezentace, kterou si doma připravují. Zaujaly
i budoucí prvňáčky při dnu otevřených dveří.
Více info: www.zsmikulova.cz

Kalamita na hřbitově.
Přívaly sněhu a polámané stromy
zkomplikovaly provoz Chodovského
hřbitova v Lečkově ulici. Ten musel být
z důvodu kalamitního stavu na pár dní uzavřen.

Osobnosti Prahy 11 aneb možná jste sousedé. DVD s tímto názvem
dostaly jako dárek osobnosti Jižního Města. Zleva: autorka
DVD Lenka Tesařová a místostarosta Jan Meixner.
Seriál o osobnostech můžete vidět
na TV Praha 11.

Rychlá pomoc. Zanedlouho
to bude již dva roky, kdy bylo díky iniciativě
naší městské části v Markušově ulici otevřeno výjezdové
stanoviště vozů záchranné služby. Za tu dobu záchranáři pomohli v kritických situacích mnoha obyvatelům Jižního Města.
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INFORMACE ÚMČ

Výběr z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 11
Rada MČ Praha 11 dne 18. 11. 2009 na své
31. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
S návrhem rozpočtu a ﬁnančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2010
a s rozpočtovým výhledem MČ Praha 11
do roku 2015.
S rozpočtovým opatřením č. 139/09
– zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2009 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši
500 tis. Kč na projekt Bezpečné Jižní Město –
prevence kriminality 2009.
Rada MČ Praha 11 dne 2. 12. 2009 na své
32. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
S rozpočtovým opatřením č. 154/09 –
přesun ﬁnančních prostředků ve výdajích
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 ve výši
3 200 tis. Kč na vícepráce akce rekonstrukce
sportovišť u ZŠ Mikulova 1594.
S rozpočtovým opatřením č. 147/09 –
přesun ﬁnančních prostředků v běžných vý-

Jihoměstský uličník
Veřejná prostranství v městské části Praha 11
Pomůcka do kapsy
Jiří Bartoň Marta Bartoňová

dajích rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009
v celkové výši 93 tis. Kč na stěhování místní
lidové knihovny.
SCHVÁLILA:
Jako zadavatel veřejné zakázky Provozování lékařské služby první pomoci a pohotovostní lékárenské služby pro MČ Praha 11
v souladu s ust. zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, uzavřít smlouvu
s Mediﬁn, s. r. o.
Poskytnutí daru Gymnáziu JM, s. r. o.,
ve výši 10 tis. Kč na kulturní projekt rockové
oratorium O světostroji.
VZALA NA VĚDOMÍ:
Dokument Územní plán hl. m. Prahy – koncept a schválila vyjádření MČ Praha 11 k dokumentu Územní plán hl. m. Prahy – koncept.
Rada MČ Praha 11 dne 16. 12. 2009 na své
34. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
S vyhlášením Soutěže – Regenerace Jižního Města, s jejími podmínkami a s textem

Chcete vědět, jak vznikl
název vaší ulice?
Kupte si Jihoměstský uličník

Městská část Praha 11
2009

Zajímavou publikaci, která ještě voní tiskařskými barvami a rozhodně stojí za přečtení, můžete mít i vy. Jihoměstský uličník je knížka, která v sobě ukrývá historii
a názvosloví ulic a prostranství. Zakoupit si ji můžete
ve všech našich informačních kancelářích, KC Zahrada
a v Chodovské tvrzi za 20 Kč.
Knížka má sympatický malý formát a mimo spousty užitečných informací obsahuje abecední přehled více
jak dvou set názvů veřejných prostranství a ulic s jejich
současným i historickým názvem a původem. Uličník
městské části Praha 11 je první ucelenou publikací svého druhu.
red

přihlášky do soutěže.
SCHVÁLILA:
Rozpočtové opatření č. 172/09 – přesun
ﬁnančních prostředků ve výdajích rozpočtu
MČ Praha 11 na rok 2009 ve výši 406 tis.
Kč na revitalizaci ploch v Praze 11.
POVĚŘILA:
Starostu MČ Praha 11 Dalibora Mlejnského
k tomu, aby schválil oznámení o veřejné zakázce Služebna městské policie Markušova
1555/18, schválil zadávací dokumentaci veřejné zakázky a schválila komisi pro otevírání
obálek, posouzení kvaliﬁkace a hodnocení
nabídek dle zákona o veřejných zakázkách.
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

Finanční dotace pro
sport na Jižňáku
Tělovýchovná jednota JM Chodov je sportovní organizací, kterou navštěvuje skoro
1 500 malých i větších sportovců nejen
z Jižního Města. V roce 2009 se dostala
do ekonomických problémů.
Díky jednáním se starostou Daliborem
Mlejnským se MČ Praha 11 rozhodla poskytnout ﬁnanční dar ve výši 350 tis. Kč
Tělovýchovné jednotě JM Chodov, o. s.,
na provozní výlohy. Dar byl schválen na
30. jednání zastupitelstva městské části.
red

Všem, kteří pomáhají s úklidem sněhu, patří dík
Radní městské části Praha 11 požádali naší
redakci, abychom prostřednictvím Klíče poděkovali všem z vás, kteří pomáháte s úklidem
sněhu, a my tak velice rádi činíme. Letošní
sněhová kalamita přidělala vrásky nejednomu
z nás. Zaměstnanci Jihoměstské majetkové,
a. s. - ﬁrmy, která má na starosti také zimní
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údržbu chodníků, které spravuje naše městská část (je jich celkem 36 km), pracovali téměř nonstop. Městská část i tak najala další
vozy a techniku, která pomáhala při úklidu
chodníků, a to nejen těch, které patří městské
části (bylo nutné odklidit vstupy k metru, autobusovým zastávkám, cesty pro zásobování
domů seniorů, škol, školek či zdravotnických
zařízení), a nakonec začala i s úklidem silnic,
které by měla uklízet Technická správa komunikací. Jednalo se zejména o silnice druhé
a třetí třídy.
Naše poděkování míří ale zejména směrem k vám, kteří jste se pouze nedívali z okna
a pomohli s úklidem chodníků před svými
domy nebo před svými obchody a provozovnami. Děkujeme také zaměstnancům bezpečnostní agentury GRIFFIN, domovníkům a dalším zaměstnancům Jihoměstské majetkové,
kteří v náplni svojí práce nemají úklid a údržbu a přesto (i o víkendech) ochotně pomáhali

s odklízením sněhu. Děkujeme zkrátka všem,
kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.
red
Krajina pod sněhem vypadá romanticky, ale
úklid a odstraňování sněhu je realita, za
kterou se skrývá spousta práce.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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AKTUALITY

Logo Jedenáctky projelo
napříč Jižní Amerikou
Letošní Dakar potvrdil obrovskou náročnost
na posádky i na techniku. Do cíle dojela téměř ve všech kategoriích polovina startovního pole. V kategorii automobilů se radovala
z projetí cílem jediná česká posádka Jiří Janeček a Viktor Chytka. Češi se svou Toyotou
zvládli všech 14 etap na území Argentiny
a Chile. Celkově ujeli téměř 9000 kilometrů
v těžkém kamenitém terénu, který střídaly
jemné písky a obrovské duny. Česká posádka
nakonec v celkovém pořadí získala 41. místo,
v kategorii sériově vyráběných vozů pak 6.
a 4. příčku mezi dieselovými automobily.

Nová rubrika na webu Prahy 11
Vy se ptáte, my odpovídáme
Koncem ledna začala na webu Prahy 11 fungovat nová rubrika s názvem Otázky pro.
Díky ní mohou návštěvníci webových
stránek pokládat dotazy zástupcům městské
části Praha 11 na konkrétní téma. Rubrika
bude úzce propojena s časopisem Klíč i s TV
Praha 11. V našem časopise najdete vždy na
této straně odpovědi na dané téma a na webových stránkách bude umístěno plné znění.

Odpovědi na nejčastější otázky budete moci
sledovat v reportážích naší jihoměstské televize TV Praha 11.
Jako první téma jsme vybrali školství. Na
vaše otázky bude odpovídat 1. zástupce starosty Jan Meixner. Otázky můžete na webu
zadávat až do neděle 28. února. Střídání témat je naplánováno po 14 dnech.
red

n

„Fanoušci nás odměnili bouřlivým potleskem
a skandováním. To, co se nám povedlo,
představuje stoprocentní úspěch. Minulý
rok jsme sice měli hodně štěstí, ale přesto jsme nakonec museli dojet do cíle sami,“
říká Jiří Janeček. n

o

„S Viktorem nás stál závod hodně sil. Já
jsem nejvíc trpěl asi s očima, protože prach
byl letos v obrovské míře doslova všude.
Někdy jsme dokonce neviděli v kabině jeden
druhého,“ dodává Janeček. o,p

p

„Fotka z cíle nepotřebuje komentář. Projeli
jsme napříč Argentinou a Chile a uspěli.“ q
Red
FOTO: LENKA PETROVÁ A ARCHIV

q

Poděkování chodovským Poděkování za pomoc
dobrovolným hasičům
ohroženým dětem
Ráda bych velmi poděkovala Vašemu hasičskému sboru za pomoc a ochotu.
V pátek 15. ledna v naší mateřské škole
Voráčovská 2 v Praze 4–Podolí sníh na střeše a v okapech způsobil protékání vody
do budovy a bylo nutné urychleně reagovat.
Příslušníci Vašeho hasičského sboru přijeli
obratem po zavolání, uvolnili okapy a shodili
sníh ze střech.
Díky jejich rychlému zásahu nedošlo
k větším škodám na budově a zařízení. Ještě jednou za všechny zaměstnance školy
děkuji.
Mgr. Irena Brožková,
Mateřská škola Praha 4,
Voráčovská 2/324, 147 00 Praha 4-Podolí
IČ 613 85 204, tel.: 261 213 087

Na jaká témata reportáží se můžete
těšit ve vydáních
TV Praha 11 vysílaných v první
polovině února?

15. února
Otevření nového Obvodního ředitelství
městské policie pro Prahu 11
Workshopping v KC Zahrada
Ota Janeček: Malá retrospektiva - výstava obrazů, soch a kreseb
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Chceme moc poděkovat městské části
Praha 11 za podporu a pomoc při přípravě
a průběhu akce „Vánoční koncert aneb Dárek
pro Tebe“, který se uskutečnil 21. prosince
ve prospěch FOD.
Finanční příspěvek ve výši 60 tis. Kč znamenal významnou podporu koncertu a zároveň byl morální podporou činnosti našeho
občanského sdružení. Výtěžek z koncertu
přesáhl částku 170 tis. Kč. Využijeme ho pro
podporu našeho projektu na pomoc opuštěným, týraným či jinak sociálně ohroženým
dětem v zařízeních pro děti vyžadujících
okamžitou pomoc – Klokánek. O vaší podpoře jsme umístili informaci na našem webu
v sekci DÁRCI – ﬁnanční dary 2009.
PhDr. Zdeňka Tesařová, místopředsedkyně
Fondu ohrožených dětí (FOD)

Sněhuláčí rojení v Mateřské škole Křejpského
Osobnosti Jižního Města: Marie Kostohryzová
22. února
XII. Národní krojový ples Folklorního
sdružení ČR
Ples chodovské farnosti v Komunitním
centru Matky Terezy
Karneval Mateřské školy Sulanského
Praha 11 podpořila Střední školu technickou na Zeleném pruhu
Osobnosti Jižního Města: Miluše Kubíčková

www.praha11.cz

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Zápisy do mateřských škol
jsou za dveřmi
Letošní přijímací řízení do mateřských škol
naší městské části bude již v únoru. Rodiče mají možnost vybrat si z pestré nabídky
15 mateřinek a jedné mateřské školy při Základní škole Chodov. Předškolní výchova probíhá
i v dalších budovách, neboť některé mateřské
školy mají detašovaná pracoviště v samostatných objektech a školách základních.
Velkým pomocníkem při výběru jsou dny
otevřených dveří, většinou před vlastním zápisem, a nabídka zájmových činností, kterou
jednotlivé školky poskytují.
Termíny přijímacích řízení do mateřských
škol pro školní rok 2010/2011
22. - 25. 2. 2010 (vydávání žádostí),
8. - 12. 3. 2010 (přijímání žádostí).
Konkrétní termíny a délka průběhu
zápisu do jednotlivých MŠ se mohou lišit,
najdete je v tabulce (str. 8).
Zaměření škol i nabídka činností škol je
srovnatelná. Odlišné je zaměření mateřinek
ve Stachově a Sulanského ulici, které se věnují integraci dětí s různými druhy postižení.
Rozhodujícím faktorem volby rodičů však
stále zůstává vzdálenost od místa bydliště. Městská část monitoruje přijímací řízení
do mateřských škol. Pokud není z kapacitních
důvodů dítě přijato do vámi vybrané školy,
nabízíme volná místa ve školách dalších. Loni
bylo vytvořeno 376 nových míst a s dalšími
se počítá i letos. Spádové obvody mateřských škol nejsou stanoveny.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým
bydlištěm v Praze 11, zaměstnaných rodičů,
v posledním roce před zahájením školní docházky, s odkladem školní docházky, dále se
upřednostňují ty, které mají ve škole sourozence. O přijetí či nepřijetí jsou rodiče písemně vyrozuměni ředitelkou školy.
Mateřské školy MČ Praha 11 zajišťují
pouze celodenní provoz. Žádost lze podat

pouze do 1 mateřské školy. U detašovaných
pracovišť vydává a přijímá žádosti ředitelka
v sídle kmenové mateřské školy. Pracoviště
jsou uvedena v tabulce.
V mateřské škole je hrazena úplata, která
se v loňském školním roce pohybovala v rozmezí 500–870 Kč/měsíc. O její výši budete
informováni v době přijímacího řízení. V mateřské škole se dále hradí stravné, pohybuje
se ve výši 27–31 Kč. Vyšší je i úhrada u dětí
s odkladem školní docházky.
Provoz mateřských škol je stanoven zpravidla od 7.00 hod. do 16.30 hod. a je zakotven v řádu každé školy.
V tomto Klíči jsou základní informace, další najdete na webu městské části Praha 11
v odkaze školství a webu jednotlivých mateřských škol.
Dotazy vám zodpoví odbor školství a kultury tel.: 267 902 328.
Ivana Malínská, odbor školství a kultury

Rodičům přejeme úspěšnou
volbu a dětem hodně radosti v našich
mateřských školách. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Slovo
zástupce
starosty
ZÁKON, ROZUM, SNĚŽENÍ A DĚKOVÁNÍ
Jeden moudrý právník mi před časem řekl,
abych v zákonech nehledal logiku. Od té doby
jsem se o pravdivosti tohoto výroku přesvědčil několikrát. Naposledy to bylo letos v zimě,
když se v praxi měl uplatnit zákon, který pravil,
že „za chodník zodpovídá jeho vlastník“. Řada
domovníků či majitelů objektů v první chvíli zatančila vítězný tanec, během kterého odhodili
košťata, lopaty i hrabla na sníh v radostném
očekávání, že od teď mají padla.
Ale pak spadl třicetiletý sníh. Domovníci
a majitelé se rozdělili na tři skupiny. Ti první,
kteří své zimní náčiní jen odložili za roh, své
chodníky jako vždy uklidili. Ti druzí se s úklidem
připojili po druhé vlně sněžení a ti třetí, a je jich
zaplať bůh nejméně, neuklízeli nikdy. Bydlím
ve „starém“ Chodově v Medkově ulici a musím
říci, že chodovští se svého „úkolu“, na který
jsou po desetiletí zvyklí, až na naprosté výjimky zhostili na jedničku. Zametli a shrabali
si „své“ chodníky vedeni rozumem a logikou,
zákon nezákon.
Díky sousedé. Ale pozor! Nechci křivdit
spoustě panelákových domovníků, kteří zafungovali úplně stejně. I vám patří dík. Do ulic,
přesněji chodníků, ale letos vyrazila i Jihoměstská majetková. Poprvé v této úloze a hned
ve vražedné kombinaci, kdy třicetiletý sníh během několika dní zmrzl na neřešitelný led. Rvali
se s ním od časných ranních a často i nočních
hodin a bylo to vidět. I vám patří velký dík.
Poděkování náleží i těm, kteří včas zareagovali
na předpověď počasí, která letos vyšla, nakoupili „válečné“ zásoby a první dny kalamity
přežili v klidu a bezpečí svých domovů. A jak
je to vlastně s tím zákonem? Řeší zodpovědnost, ale nikomu nenařizuje aby uklidil. Připadá
vám to nelogické? Vraťte se k mé první větě.
Jan Meixner,
zástupce starosty

Soutěž – Regenerace Jižního Města pokračuje
Na lednovém zasedání vyhlásilo zastupitelstvo městské části další ročník Soutěže
– Regenerace Jižního Města. Po celý měsíc

Soutěž – Regenerace JM 2008
1. místo Brandlova 1382
2. místo Kupeckého 759–766
3. místo Konstantinova 1483–1484

Soutěž – Regenerace JM 2009
1. místo Jarníkova 1893–1895
2. místo Novomeského 690–692
3. místo Kupeckého 759–766
4.–10. místo Konstantinova 1481–1482,
Hviezdoslavova 512–513, Bohúňova
1342–1344, Donovalská 1756, Dubnova
807, Plickova 569–570, Kropáčkova 557

KLÍČ 4/2010

březen se budou přijímat přihlášky do této
že z let 2008 a 2009 si můžete připomenout
soutěže. O letošním ročníku jsme podrobně
v nástěnném kalendáři, který je na této interpsali v Klíči č. 3.
netové stránce ke stažení.
Podrobné informace a celé znění
pravidel soutěže, včetně formuláře 1. MÍSTO Z ROKU 2009
pro přihlášení, naleznete na internetových stránkách městské části
www.praha11.cz, ve všech informačních kancelářích a na odboru územního rozvoje v Ocelíkově ulici.
Na internetových stránkách Prahy 11 v sekci Rozvoj a regenerace –
Regenerace Jižního Města je možné
si prohlédnout, jak probíhaly předchozí ročníky soutěže, které subjekty se
zúčastnily a které objekty zvítězily.
Všechny oceněné účastníky ze soutě-
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MŠ Blatenská 2145

tel.: 272 933 137
Ředitelka 724 251 550
Hospodářka 272 934 622
detašované pracoviště
ZŠ Pošepného 2022
tel.: 724 882 163
Babákova 2149
tel.: 271 011 310

Mgr. Jana Vaníčková

info@ms-blatenska.cz

www.ms-blatenska.cz

tanečně - pohybový, ﬂétna, plavání,tvořivá dílna, výtvarný, seznamování s angličtinou, logopedie

ne

16. 2. 2010
9.00–11.30 a 15.00–17.00 hod.

22. 2. a 23. 2.2010
13.00–17.00 hod. výdej žádostí
8. 3. a 9.3.2010
13.00–17.00 hod. příjem žádostí

28 Kč

MŠ Markušova 1556

Markušova 272 931 214
detašované pracoviště
Dubnova 272 914 935

Karla Benediktová

ms.markusova@volny.cz

www.materska-skola.cz/
markusova

pohybová výchova, aerobik, keramika, příprava na ZŠ, angličtina,
ﬂétna, plavání

ne
možnost dietní stravy

22. 2.–25. 2. 2010
8.30–11.00 hod.
a kdykoli po dohodě s ředitelkou
školy

22 .2. a 23. 2. 2010

27 Kč

Název ZŠ

Telefon do školy

Ředitelka

E-mail

Www adresa

Kroužky na škole

Integrace zdravotně postižených

Dny otevřených dveří

Zápis

Cena celodenní stravy

Název ZŠ

Telefon do školy

Ředitelka

E-mail

Www adresa

Kroužky na škole

Integrace zdravotně postižených

Dny otevřených dveří

Zápis

Cena celodenní stravy

MŠ A. Drabíkové 536

MŠ Hrabákova 2000

Mírového hnutí 3. 2. 2010

ne

ﬂétna, tanečky, sportovní hry,
keramika, angličtina, plavání,
výtvarný, sborový zpěv, taneční
skupina JEŽCI

www.msmh.cz

ms.mh@volny.cz

Mgr. Hana Lisecová - Zimová

tel.: 602 776 674
detašované pracoviště
ZŠ Donovalská 1684
Donovalská 1862

MŠ Mírového hnutí 1680

27 Kč

22. 2. a 23. 2. 2010
14.00–17.00 hod. výdej žádostí
8. a 9. 3. 2010
14.00–17.00 hod. příjem žádostí

22. a 23. 2.2010
14.00–17.00 hod.

ne

výtvarný, turistický, pěvecký, pohybový, keramika, angličtina, ﬂétna,
plavání, logopedie

www.mshrabakova.cz

info@mshrabakova.cz

Alena Sazmová

tel.: 272 934 237
fax: 272 932 161

27 Kč

30 Kč

22. 2. a 23. 2. 2010 výdej žádostí 22. 2. a 23. 2. 2010
15. 3. a 16. 3. 2010 příjem žádostí 13.00–17.00 hod. v budově
Mírového hnutí

17. 2. 2010

ne

pohybové hry, keramika, tanečky,
ﬂétna, angličtina hrou, plavání,
saunování ve vlastní sauně

www.materska-skola.cz/madolinka

msmodleticka@seznam.cz

Mgr. Jitka Kalná

tel.: 272 910 313

MŠ Madolinka, Modletická 1402

27 Kč

22. 2.–24. 2. 2010
9.00–17.00. hod. výdej žádostí
8. 3.–9. 3. 2010
9.00–17.00 hod. příjem žádostí

22. 2.–24. 2. 2010
9.00–17.00 hod.

ne
možnost různé stravy

taneční, hudební, pohybový, výtvarný, keramika, angličtina ﬂétna,
pěvecký sbor Srdíčko, AT Studio
Domino, logopedie

www.msdrabikove.cz

ms_drabikove@volny.cz

Jitka Schulzová

tel.: 272 916 641
tel.: 272 919 913
detašované pracoviště
ZŠ Mendelova 550
tel.: 272 088 291

MŠ Hroncova 1882

26 Kč

22. 2.–25. 2. 2010 výdej žádostí
8. 3. a 9. 3. 2010 příjem žádostí

v době zápisu

ano
možno dietní strava

keramika, angličtina,logopedie,
noční provoz

www.msstachova.cz

info@msstachova.cz

Božena Havlíková

tel.: 272 916 816
tel.: 602 531 393

Internátní MŠ Stachova 518

30 Kč

22. 2. a 23. 2. 2010
13.00–17.00 hod. výdej žádostí
8. 3. a 9. 3. 2010 příjem žádostí
13.00–17.00 hod.

22 2. a 23. 2 2010
14.00–17.00 hod.
(ve dnech zápisu)

ne

výtvarný, sportovní, taneční,
keramika, logopedie, angličtina,
plavání

www.materska-skola.cz/
hroncova.cz

mshroncova@volny.cz

Marie Rákosníková

tel.: 271 911 870
detašované pracoviště
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám.
1782
tel.: 602 380 760

MŠ Janouchova 67

30 Kč

22. 2.–25. 2. 2010

23. 2. 2010
15.00 hod.

ano

keramika, výtvarný atelier,
ﬂétna, cvičení pro děti, joga,
kroužek indiáni, prožitkové učení,
angličtina, plavání

www.mssulanskeho.unas.cz

mssulanskeho@mybox.cz

Mgr. Renata Klíčová

tel.: 272 916 486
tel.: 272 953 218
tel.: 722 944 866

MŠ Sulanského 693

26 Kč

22. 2. a 23. 2. 2010 výdej žádostí
13.00–17.00 hod.
3. 3. a 4. 3. 2010 příjem žádostí
13.00–17.00 hod.

v době zápisu

ne

výtvarný, pěvecký, angličtina, němčina, keramika, hudebně-pohybový,
plavání, logopedie

www.msjanouchova.net

msjanouchova@seznam.cz

Kateřina Kočerová

tel.: 272 912 122

MŠ Jažlovická 2119

27 Kč

22. 2.–23. 2. 2010

18. 2. 2010
10.00–11.30 hod.
15.00–16.30 hod.

ne

hudebně-pohybový
keramika, taneční, ﬂétna,
angličtina, logopedie,
plavání

www.msbenatky.ic.cz

msbenatky@gmail.com

Irena Pechočová

tel.: 267 914 819

MŠ V Benátkách 1751

28Kč/32 Kč děti s OŠD

22. a 23. 2. 2010
13.00–17.00 hod.

v týdnu před zápisem
8.00–10.00 hod.

ne

výtvarný, keramika, ﬂétna,
angličtina

www.volweb.cz/ms_jazlovicka

msjazlovicka@seznam.cz

Zlata Svobodová

tel.: 272 916 869
detašované pracoviště
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
tel. 272 072 725

MŠ Konstantinova 1480

www.materskaskola-krejpskeho.cz

mskrejpskeho@mybox.cz

Věra Bokrová

tel.: 246 037 824
detašované pracoviště
Křejpského 1502

MŠ Křejpského 1503

27 Kč/31 Kč děti s OŠD

22. 2.–23. 2. 2010 výdej žádostí
8. 3. a 9. 3. 2010 příjem žádostí

17. 2. 2010
15.00–16.30 hod.

ne

výtvarný, dramatický, pěvecký,
taneční, ﬂétna, angličtina, plavání,
logopedie

www.msvejvanovskeho.cz

ms.vejvanovskeho@worldonline.cz

Helena Kaplanová

tel.: 272 916 080

MŠ Vejvanovského 1610

27 Kč

22. 2. a 23. 2.2010

22. 2. a 23. 2. 2010
13.00–17.00 hod.
a kdykoli po domluvě s ředitelkou
školy

ne
dieta dle potřeby

27 Kč

23. 2.–24. 2. 2010
8.00–16.00 hod. v budově ZŠ
9. 3. 2010
8.00–16.00 hod. v budově ZŠ

17. 2. 2010
14.00–16,00 hod.

ne

taneční, keramika, angličtina

www.zskv.cz

chodov@zskv.cz

RNDr. Jan Hovorka

tel.: 272 927 730
tel.: 272 923 510
MŠ Květnového vítězství 1738

ZŠ a MŠ Chodov
Květnového vítězství 57

27 Kč, 31 Kč děti s OŠD

22. 2. a 23. 2. 2010 výdej žádostí
13.00 – 17.00 hod.
8. 2. a 9. 2. 2010 příjem žádostí
13.00 – 17.00 hod.

v době zápisu a kdykoli po domluvě s ředitelkou školy

dle podmínek,
dieta dle potřeby

ﬂétna, angličtina, plavání, keramika, angličtina, ﬂétna, aerobik, sportovlogopedie
ní hry, keramika, „Školáček“, plavání

www.sweb.cz/ms.konstantinova

mskonstantinova@seznam.cz

Romana Schmidtová

tel.: 272 914 670

ROZHOVOR

Autorské čtení u vás si dám znova a rád
Narodil se v roce 1977. Oblíbený moderátor,
ti poprvé pořádně v Praze,“ vysvětluje „Šel
který si v práci s chutí vyhradil prostor i pro
jsem na přijímačky na hereckou školu a doma
seniory. Navíc má rád pamětnické ﬁlmy. Jase řádně připravil. U Vietnamců zakoupil bílou
koby i pro Aleše Cibulku byl „věk jenom čískošili s koženou kravatkou, oblékl džíny, k nim
lovka“…
bílé ponožky a černé mokasíny se zvonečky.
Rádio jako zjevení
A vlasy? Měl jsem deku téměř po ramena, jaNikdo v Alešově rodině se uměním nezakou nosíval Jarda Jágr. Když mě viděla má bubýval. Maminka, vyučená prodavačka, tatínek
doucí učitelka Veronika Žilková, šla do mdlob.
mistrem v nástrojárně, rodina šťastně žila
Později mi řekla, že jsem vypadal jako šlapka
v Chodově u Karlových Varů, kam za rodiči
z kolonády. A ona si hned říkala: Pane jo, tak
Aleš dodnes jezdí. „Opravdu v naší rodině,
toho musíme vzít. Z něho něco bude!“
pokud má paměť sahá, nikdo z předků ani
Počátky studií v Praze si protrpěl. Velký
nehrál ochotnické divadlo,“ usmívá se. „Ale já
svět ho děsil. Cítil se osamělý. Pokud měl
už na základní škole, ve druhé třídě, začal vyv Praze něco najít, vstával o dvě hodiny dřídávat časopis. Žádné počítače, kopírky, ťukal
ve. „Každou neděli odpoledne jsem odjížděl
jsem na stroji, množil své texty a ve třetí
z domova zpět do Prahy. A vůbec se netěšil.
třídě plynule přešel na deník. V době studia
Věděl jsem, že až skončí nedělní ﬁlm pro pana gymnáziu v Sokolově, těsně před revolucí,
mětníky, končí i mé domácí bezpečí. Vysílání
jsem na stránkách časopisu řešil věci, které
ﬁlmu pro mě znamenalo posledních devademě ve škole štvaly. Měli jsme zakázáno chosát pohodových víkendových minut. Zřejmě
dit na záchod během hodiny. Rozjel jsem se
z toho důvodu jsem si ﬁlmy zamiloval. A zaza primářkou urologie do nemocnice v Sokočal se zajímat i o osobnosti, které se v nich
lově. Vyzpovídal ji, co se může stát člověku,
objevovaly.“
který nuceně zadržuje moč? Článek
jsem okamžitě ve svém „periodiku“ FOTO: ZUZANA JIRÁSKOVÁ PRO ČASOPIS 55+
uveřejnil. A po týdnu? Změna! Důvody zákazu ze dne na den pominuly.“ V té době začíná v Karlových
Varech vysílat soukromé rádio Diana.
Na patnáctiletého gymnazistu, který přišel s nabídkou spolupráce, se
v prvním momentě dívali s nedůvěrou. „Ale vyzkoušeli mě a práci jsem
dostal,“ říká. „Od té doby jsem vysílal v dopoledních i odpoledních rozhlasových blocích.“
Pane jo, toho musíme vzít!
Po maturitě měl o budoucí profesi jasnou představu. Přál si moderovat. Podal přihlášku na DAMU,
obor výchovná dramatika a alternativní divaHrobník a demonstrant
dlo. Náhodou ale objevil, že v Praze je i Vyšší
Rok 2000 byl pro memoárovou literaturu
odborná škola herecká, kde se vyučuje práce
rokem nula. Téměř žádná neexistovala. A pos mikrofonem, hlasová výchova, moderování
kud už o nikom nebyla nikde zmínka, tak práa k nim navíc i divadlo. Ve škole působili skvělí
vě o Nataše Gollové. Aleše její osobnost faslidé, Veronika Žilková, Oldřich Vízner a další.
cinovala, začal pátrat. „Hledal jsem její hrob.
Cibulka vyrazil na přijímačky. „Pochopte, že
Kolegové, kamarádi chodili po škole na pivo
jako kluk z malého města jsem byl v osmnáca já se vymlouval, že zrovna něco mám,“ říká.

„Hledal jsem na Olšanských i Vinohradských
hřbitovech. Když to na mě mezi spolužáky
prasklo, začali mi z legrace přezdívat „hrobník“! V zoufalství jsem nakonec obvolával
podle telefonního seznamu Hodáčovy, to bylo
původní jméno paní Gollové. Asi při desátém
pokusu telefon zvedla paní a říká: „Já jsem
Kateřina Hodáčová, švagrová.“ Manžel byl
Natašin bratr! A pozvala mě domů na kávu.“
V té době Aleš Cibulka začal v rozhlasu
pravidelně připravovat Okénko Nataši Gollové. Posluchači se ozývali se spoustou zajímavých informací. Nakladatelka Slávka Kopecká se mu posléze ozvala s tím, zda nechce
o Nataše napsat knížku? Připravil první díl.
Po dvou letech druhý. Jeho knihy o herečce,
která svou dobu přeskočila neuvěřitelně civilním herectvím – Život tropí hlouposti (2002)
a Černobílé vzpomínání (2003), patří dnes
k nejprodávanějším. Rád vystupoval s autorským čtením svých knih v KC Zahrada. Tady
mu bylo dobře a velice rád sem s kteroukoli
ze svých knih opět zamíří.
„Nebyl jsem jen autor, ale i regulérní
organizátor nepovolených demonstrací!,“ směje se. Nabídl jsem posluchačům, že jim ukážu hereččin hrob.
Její švagrová už před lety přemístila
rodinu z Olšan na Vyšehrad. Hrob
byl označen nápisem Rodina Topinkova. Proto ho nebylo možné najít.
Prohlásil jsem v rozhlase, že 29. října,
v den Natašina úmrtí, se na Vyšehradě před katedrálou sv. Petra a Pavla
v poledne sejdeme a já posluchačům
místo jejího posledního odpočinku
ukážu. Říkal jsem si, přijde třicet
babiček, položíme společně květiny
a půjdeme na kafe. V poledne jsem
dorazil na místo. Podle odhadů policie, kterou na nás zavolali, tam čekalo patnáct
set lidí! Považovali je za neohlášenou demonstraci! Snažil jsem se vysvětlit, že jsem si tu
pouze dal schůzku s několika přáteli. Další rok
už jsem demonstraci ohlásil. A 29. října se
kvůli Nataše na Vyšehradě scházíme dodnes.“
Redakce ve spolupráci
s časopisem 55+

Vyhlášení novoroční výtvarné soutěže
Nakresli dárek, který ti udělal radost
Rádi bychom poděkovali všem dětem, které nám do redakce zaslaly spousty hezkých obrázků. A my již známe vítěze jednotlivých kategorií.
Kategorie do 6. let: Kája Mlynářová, děti z MŠ v Benátkách, Anna Bílková, Alice Slámová, Radek Fišar.
Kategorie 6–10 let: prvňáčci z 1. C ZŠ Mikulova, Filip Skořepa MŠ Stachova, Honzík Andelt MŠ Stachova, děti z MŠ Stachova.
Kategorie 10–15 let: Martin Fiala, Lenka Drsková, Adam Pánt, Ela Floren, Radek Stach.

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Zastupitelstvo městské části schválilo
rozpočet na letošní rok
Dokončení ze str. 3
Na údržbu veřejné zeleně pak připadne
částka 41 mil. Kč, do níž se promítne opět
nárůst cen služeb a předpokládané svěření
pozemků předzahrádek do správy městské
části od hl. m. Prahy. Výsadbu stromů v Praze 11 pak představuje pro letošní rok suma
150 tis. Kč.
Na odstranění starých betonových prvků a na úpravy nevhodných terénních modelací se počítá s částkou 4 mil. Kč. Velkou
investicí v hodnotě 20,63 mil. Kč bude i vybudování kontejnerových stání na tříděný
komunální odpad po celém Jižním Městě.
I v tomto roce budou pokračovat rekonstrukce dětských hřišť za bezmála 11,1 mil. Kč.
Sociální péče a pomoc
V rozpočtové částce 1,8 mil. Kč jsou zahrnuty ﬁnanční prostředky na realizaci grantového programu v sociální oblasti a programu
primární prevence sociálně patologických jevů.
18,2 mil. Kč pak představuje částku určenou
na Systém integrované sociální intervence
(SISI) Jižního Města.
Na dostavbu Sociálně ošetřovatelského
zařízení Janouchova 670 rozpočet počítá se
sumou 40 mil. Kč, čímž by se měla uspokojit
zvýšená potřeba tzv. odlehčovacích služeb.

Bezpečnost a veřejný pořádek
V oblasti bezpečnosti připadá částka
1 mil. Kč na dokončení ředitelství a služebny
městské policie v Markušově ulici. Dále pak
rozpočet městské části obsahuje příspěvek
ve výši 500 tis. Kč pro magistrát na pokračování výstavby Městského kamerového
systému na území Prahy 11. Na provoz, činnost a vybavení SDH Praha 11-Chodov je pak
v rozpočtu vyčleněno 320 tis. Kč.
Při projednávání rozpočtu na rok 2010 se
na zasedání zastupitelstva objevily pozměňovací návrhy, se kterými se však zastupitelstvo
neztotožnilo a nebyly přijaty. Z řad opozičních
zastupitelů například vzešel návrh snížit, respektive zcela zrušit, položky na dopravu v klidu a na budování cyklistických stezek. Stejně
tak zastupitelstvo zamítlo obdobný návrh
neinstalovat bezpečnostní kamery na školy. Stejně nepřijatelné byly i návrhy na snížení rozpočtových položek na Vodní svět
a výstavbu multifunkční haly o 11 mil., resp.
42,1 mil. Kč. Další opoziční nepřijaté návrhy
se týkaly např. snížení položek na údržbu
zeleně (o 10 mil. Kč), rovněž na vybudování
kontejnerových stání (o 8 mil. Kč), rekonstrukci dětských hřišť (o 2 mil. Kč) a také údržbu komunikací (o 2 mil. Kč) nebo vybudování Domu
zubní péče (o 2 mil. Kč).
Daniel Potocký

Politika územního rozvoje

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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V
Markušově
ulici
č. 1555/18 je pro občany otevřeno nové
Obvodní ředitelství
městské policie pro
Prahu 11, které se
kompletně přestěhovalo z původní adresy U Přehrady 54/1. V moderních prostorech se
nachází nejen zázemí pro strážníky a jejich
vybavení a vozový park, ale jsou zde i operační středisko a přestupkové oddělení.
Veškeré záležitosti si tedy občané mohou
vyřizovat už pouze na nové adrese. V blízkosti nového obvodního ředitelství je autobusová zastávka Brechtova linek č. 154,
170 a 203. V areálu se nachází i výjezdové
stanoviště záchranné služby.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Od 29. 1. 2010 platí tato telefonní čísla:
Operační středisko: 267 913 055,
267 913 056 + fax
Přestupkové oddělení: 267 913 057

Seriál – územní plánování (8)

Je nejvyšším závazným nástrojem územního
plánování na území ČR. Politika územního
rozvoje byla schválena vládou ČR dne 20. 7.
2009 usnesením č. 929 ze dne 20. 7. 2009.
Politika územního rozvoje je na celém území
ČR závazná pro pořizování a vydávání územně plánovacích dokumentací všech typů, tj.
zásad územního rozvoje, územních plánů
a regulačních plánů. Politika územního rozvoje
obsahuje požadavky v oblasti územního plánování v republikových a mezinárodních souvislostech nebo v případech, kdy záměry přesahují svým významem území jednoho kraje.
Hlavním obsahem tohoto nejvyššího nástroje
územního plánování především je že:
• stanovuje republikové priority územního
plánování,
• vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky
na změny v území,

NOVÉ OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ
MĚSTSKÉ POLICIE PRO PRAHU 11

• vymezuje oblasti se speciﬁckými hodnotami a se speciﬁckými problémy,
• vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury,
• ve vymezených oblastech, plochách a koridorech stanoví kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území,
zejména s ohledem na jejich budoucí význam,
možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference
a rizika,
• stanovuje podklady pro vytvoření územních
rezerv nejvýznamnějších záměrů.
Součástí politiky územního rozvoje je
i vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj
a předpokládané vlivy na životní prostředí.
Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj a po příslušných
projednáních včetně projednání s veřejností ji
schvaluje vláda ČR svým usnesením.
Zprávu o uplatňování politiky územního
rozvoje, případně její aktualizaci projednává vláda České republiky nejpozději každé
4 roky.
Politika územního rozvoje řeší i problematiku hl. m. Prahy a je zpracována mimo podrobnost konkrétních území městských částí
hl. m. Prahy.
Čtenáři mohou své dotazy obecného charakteru směřovat i na odbor územního rozvoje
na e-mail: uzemniplan@praha11.cz.
Odbor územního rozvoje

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost
Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do
18. února nedostali do schránek, nebo byl
pohozen na zemi, napište nám do redakce
na e-mail: klic@praha11.cz a uveďte ulici
a číslo popisné. Volejte bezplatnou linku
800 104 300.
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8. Barevná plastika
Kousek od pobočky Domu dětí a mládeže Jižní Město, ve vnitrobloku Machkovy a Ženíškovy ulice, najdete zajímavou,
krásně barevnou plastiku stylizované postavy. Vytvořil ji výtvarník Antonín Bartoš.
Škoda, že ani ona neunikla sprayerům.

www.praha11.cz

INZERCE
B

Y

T

O

V Á

s p e c i a l i s t é

n a

Z A J I S T Í M E

C O

V Š E

J

Á

J i ž n í

D

R

A

M ě s t o

P O T Ř E B U J E T E :

p ro j e k t , z a m ě ř e n í v by t ě , p r á c e , m a t e r i á l , d o p r ava ,
r ev i z n í z p r á v y, j e d n á n í n a s t av e b n í m ú ř a d u , p l á n k y

JEN U NÁS
ZDARMA

REKO-INTER

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

projekt + vyřízení stavebních
náležitostí v ceně 5 000 Kč

ZÁRUKA
NA PROVEDENÉ
PRÁCE
48 MĚSÍCŮ

Praha 4, Horáčkova 19, tel.: 241 730 387, mobil: 602 244 255, www.bytovejadro.cz

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,
KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“
PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH
• RYC H LE • LEVN Ě • KVALIT N Ě •
zaměření a cenový rozpočet

ZDARMA

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ
Při realizaci koupelny a kuchyně SLEVA na kuchyň!
Obyvatelé P11 – 5% sleva na koupelnu po celý rok
telefon: 272 942 727
mobil: 606 620 945

CESTOVNÍ AGENTURA
Zájezdy od 150 českých a německých
cestovních kanceláří do celého světa.

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR

www.nubis.cz

Tel.: 222 365 747
777 755 714

Metro C – Háje – vedle Alberta
Po–Pá 9,00–19,00

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

AKCE: do konce února 2010 vana + umyvadlo ZDARMA nebo sleva 5 % ze stavebních prací

Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malování,
sádrokarton, kuchyňské linky, revizní zprávy. Spolehlivě, rychle, kvalitně.
Již přes 250 realizovaných koupelen na Praze 11. Nízká cena. Jádro do 7 dnů od 88 000 Kč.

NOVĚ: ZÁRUKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 30 MĚSÍCŮ!

www.reno.wbs.cz

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

KOJENECKÉ PLAVÁNÍ NA JIŽNÍM MĚSTĚ
Nubis.indd 1

13.11.2009 9:23:50

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

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

AMBULANCE

Čerstvé maso a uzeniny
denně přímo od výrobce!
Jelení klobása
Anglická slanina
Vepřová pečeně s kostí
Vepřová plec
Hovězí kýta kráva

154 Kč 129,90 Kč
105 Kč 89,90 Kč
105 Kč 89,90 Kč
89 Kč 79,90 Kč
149 Kč 129,90 Kč

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

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

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

Ceny za 1 kg jsou uvedeny vèetnì DPH.
Cenová nabídka je platná od 10. 2. - 28. 2. 2010.

Podniková prodejna
Køejpského 1530, Praha - Chodov,
naproti supermarketu BILLA

KUPÓN NA DÁREK
Chutný dárek dostanete
po odevzdání tohoto kupónu
a jednorázovém nákupu
nad 200,- Kè.
Kupón platí pouze pro naši podnikovou
prodejnu Køejpského 1530, Praha - Chodov.

KLÍČ 4/2010
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Řádky z kroniky Hájů
Při obecních volbách v květnu 1938 byli za sociálně demokratickou stranu zvoleni do obecního zastupitelstva Jan Novák a Jaroslav Chudomel, za KSČ Jan Mácha, Josef Čada, František
Víšek a Josef Klokočka, za lidovou stranu
Václav Voženílek, za národně social. stranu
Rud. Bervic 80, Bohumil Čížek, Rudolf Zajel
a František Chvátal a za skupinu poplatníků,
blíže charakterizovanou jako „agrární odnož“,
Jaroslav Trnka. „Politická situace a hrozby ze
sousedního zfašisovaného Německa,“ praví
dále kronika, „naznačují nám jen samou nedobrou předvěsť. Dne 23. září 1938 byla vyhlášena mobilisace. V ulicích naší obce nastal
čilý ruch, hloučky občanů debatují o stávající
situaci a vojáci, na které se vztahuje mobilizační vyhláška, loučí se se svými známými a se
zápalem v srdci odcházejí chrániti Republiku.
Krátká nervosita našich občanů je náhle přerušena další zprávou. Demobilizace naší armády.

Zrada západních kapitalistů je tím dovršena.
A tak již se nám kolem patnáctého října začínají vracet naši vojáci zpět ke svým rodinám
a skleslí na mysli, vyprávějí o zážitcích a nedobrovolném odchodu ze svých pozic. Ačkoliv
mobilizace byla vyhlášena 23. září, nedostaly
rodiny narukovavších vojínů vyživovací příspěvky až v druhé polovině prosince, takže
byly úplně ﬁnančně vyčerpány.
Jest to tím závažnější, že se převážně jednalo o rodiny dělníků a z nich někteří byli jen
částečně zaměstnáni.“ Kronikářský zápis, provedený v roce 1946, sděluje dále: „Šestnáctého března 1939, den po vpádu německých
vetřelců, máme již možnost si udělati úsudek
o tak zvaných „ochráncích“. Zatčen byl Josef
Čada, Josef Klokočka a Jan Mácha, všichni
tři členi obecního zastupitelstva za KSČ. Asi
po třínedělním vyšetřování byli propuštěny
na svobodu a ponechány pod četnických do-

zorem. Do obecního zastupitelstva se žádný
z nich nevrátil, protože byla již komunistická
strana úředně rozpuštěna a čtyři zástupci
kom. strany v našem obecním zástupitelstvu
zbaveni práv…“
Vybral Jiří Bartoň
Asi první motocyklista v Hájích.
Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11.

Křížovka z čísla 2
Výherci knihy z nakladatelství Slovart
Marián Hanzel, Jana Luciová, Marek Stohl, Petr Olejný, Markéta Bergová
Kniha o Praze 11: Aleš Klemák, Lubor Svoboda, Martin Kavka, Ilona
Jelínková, Lenka Doskočilová
Správné znění tajenky: …LEDEN JASNÝ ROČEK KRÁSNÝ
V dnešní tajence na vás čeká únorová pranostika.

www.metafora.cz
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Pro výherce máme knihu z nakladatelství Metafora: Mýty a báje od A do Z
a Kameny od A do Z.
Své odpovědi zasílejte na adresu redakce Klíč, Ocelíkova 672,
e-mail: klic@praha11.cz nebo osobně. Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí
v redakci Klíče.

www.praha11.cz
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Služby
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE,
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy,
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech.
Tel. 604618298, 222364018.
• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ,
malířské práce, stropní kazety. Levně, rychle, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.:
603 494 330, email: ivan.lafek@email.cz.
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678,
261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých chladniček.
• PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ
I LAKÝRNICKÉ práce + štukování, stěrkování
tel. 606227390, emil-jsaifrt@seznam.cz.
• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodáváme: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace
pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na universitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.:
603 865 336, 274 779 716.
• 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.
• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stěhování bytů čeští pracovníci SO+NE stejné
ceny km po Praze zdarma TEL.: 723 809 137
www.stehovanibytu.cz.
• INSTALATÉR u Chodovské tvrze, V. Škapa
TEL.: 728 386 419.
• 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.
• 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.
• 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.
• Opravy praček a myček: AEG, ARISTON,
CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, PHILCO,
WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. p. Podlipný
tel.: 603 276 606
• ANGLIČTINA PRO MAMINKY s hlídáním
dětí na Chodově v KC Zahrada, 4 úrovně,
www.agentura-hermes.cz, Zuzana@agentura-hermes.cz, tel.: 605461494.

Angličtina–Praha

Specialista na individuální výuku

Jazyková anglická víkendová škola
•
•
•
•

1 x v měsíci SO+NE
12 vyučovacích hodin
doba výuky 9.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30
9 měsíců

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek.
Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.
• 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.
• DANĚ-ÚČETNICTVÍ OD CERTIFIKOVANÉHO DAŇOVÉHO PORADCE ZA NÍZKÉ CENY,
přiznání, závěrky, jednorázové rady, žádosti,
odvolání (žádost o prominutí penále aj.) Tel:
775 280 632 - jsme na Praze 11.
• BYTOVÁ JÁDRA, kompletní rekonstrukce
bytů i drobné zednické, obkladačské práce.
Malování, štukování, plovoucí podlahy, voda,elektro. Kvalita a rozumná cena. emailskutchan@seznam.cz, tel.: 720 391 187,
František Škutchan.

Bydlení
• KOUPÍM MENŠÍ BYT V PRAZE 4. Mám
zájem o byt do 50m2 o dispozici 1+kk, 1+1
nebo 2+kk. Může být i družstevní. Tel.:
607 686 460.
• HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+kk až 4+1/L.
Pouze na Jižním Městě. V osobním nebo
družstevním vlastnictví. Stav bytu může
být původní nebo po rekonstrukci. Tel.:
721 606 214.

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

• 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.

• TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – okna, dveře, kuchyňské linky, výroba nábytku, drobné truhlářské práce. Tel.: 604 871 327.

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

• BOURÁNÍ, ŘEZÁNÍ BYTOVÝCH PŘÍČEK,
likvidace a odvoz bytových jader. Nabízíme
i odvoz odpadu (stavebních sutí, elektrospotřebičů atd.) do Sběrných dvorů. Dále
nabízíme kácení stromů, prořezávku Vašich
porostů, popř. rozvoz krbového dřeva. Tel.
775 677 928.

• KOUPÍM BYT, nebo rod. dům kdekoliv
v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani
vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva,
služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím
i právně velmi komplikované případy, podílová
spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně
obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp.
dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu
a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. TEL: 222 941 032, nebo
603 420 013.

• INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA NĚMČINY. Nabízím
výuku němčiny pro začátečníky i pokročilé.
Mám 30 let praxi z Německa a zkušenosti
s výukou. Připravuji též na maturitu a práci
v zahraničí. Tel.723 949 174.
• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na vaši kuch. a vest. skříně,
šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna
prac. desky. Vrba 603 438 707. www.vrbakuchyne.cz.
• LÉČEBNÁ METODA autologní kondiciovanou plasmou. Léčba sportovních úrazů a artrózy! Nový revoluční způsob léčby využívající
vlastní krev. MUDr. Procházka, Ortopedická
ambulance, Poliklinika Šustova 1930, Praha
4, tel. 296 506 296.
• ELEKTROINSTALAČNÍ, ZEDNICKÉ, vodoinstalatérské i obkladačské práce - kvalitně
a levně. Dále nabízíme kácení stromů, prořezávku Vašich porostů, popř. rozvoz krbového
dřeva z našich zdrojů. Tel. 775 677 928.

Metro „C“ Háje, Hviezdoslavova 519
Metro „C“ I. P. Pavlova, Balbínova 6
Metro „B“ Karlovo náměstí, Myslíkova 28
• platba po 3 měsích
• cena 1.490,– za víkend
• zahájení 3. dubna začátečníci
10. dubna středně pokročilí
• max 10 lidí ve skupině

telefon: +420 602 857 321, e-mail: info@anglictina-praha.cz
www.anglictina-praha.cz
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• PEDIKÚRA od 160Kč, Manikúra 140Kč,
Kadeřnictví-pánské stříhání od 80Kč, Dámské kompletní stříhání 250Kč,Kosmetika
od 350Kč, Studio IVETA, Modletická 1389,
Praha 4, obj. na tel: 777 586 848.

Ostatní
• PRODEJ GARÁŽOVÉHO STÁNÍ u metra
Háje V novostavbě. Posledních 5 parkovacích stání. Cena 269.000,- Kč vč. DPH. Te|.
737 262 114 www.mao.cz.
• PŘENECHÁM PRONÁJEM nebytových
prostor -manikúra, pedikúra, solárium i s klientelou. Využití i na jiné účely, cena dohodou.
Praha 4 -Háje, Matúškova 831, areál Blankyt,
tel. 724 148 864.
• PRONAJMU TRAFIKU, ulice Květnového
vítězství u MHD. V okolí je základní a střední škola. Případně možnost prodeje. Tel.:
604 517 565.
• VLASTNÍTE NEVYUŽÍVANOU ZAHRADU
v klidné části Prahy? Máte u domu velký pozemek, jehož část nepotřebujete? Jsou vhodné ke stavbě domu? Nabídněte nám je. E-mail
info@topmax.cz, tel. 777 286 044.
• PROD. SAMOST. UZAVŘENOU GARÁŽ
v O.V.v garáž.domě v Holušické ul. 2253/1,
Praha 4. Cena garáže činí 295 000Kč. V příp.
zájmu pište na: pospisilpremysl@seznam.cztel 603 546 998 pouze SMS. Zavolám.
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RELAX
Tajnosti za humny (19)

Bergwerk na mapě z časů monarchie
Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11.

Hornictví a starý Chodov
Na starých mapách je mezi Záběhlicemi, Roztyly a Chodovem vyznačeno místo s několika
domky – počet záleží na tom, jak stará mapa
je – označené jako Bergwerk. Německé slovo znamená důl a jako jiná podstatná jména začíná velkým písmenem. Nemusí tedy
samo o sobě představovat zvláštní místní
název, i když ho tak někteří lidé asi vnímali. Mezi zmíněnými obcemi se těžil kamenec.
Kamence, podvojné sírany, mají v hospodářství svoje uplatnění a docela slušné využití.
Kamenec hlinito-draselný například v barvířství jako mořidlo.
Horní dílo již dávno zaniklo. Pokus nebyl dostatečně úspěšný. Pražskými doly se
v minulosti zabýval archivář Jiří Čarek. Zjistil,
že kniha o dějinách českého a moravského
hornictví vydaná v roce 1780 ve Vídni (její
dlouhý nadpis ústí do slov Geschichte der
böhmischen und mährischen Bergwerke),

ještě náš důl nezná. Teprve 29. září 1787
požádala Maria Josefa, hraběnka Golzová,
majitelka kunratického panství, ke kterému
náležel i Chodov, o povolení těžby. Důl podle popisu ležel za Chodovem v sousedství
dnešního Spořilova. Hraběnčina žádost byla
„již“ v prosinci roku 1790 kladně vyřízena. Vyměřili jí dvě horní míry v místech „rokle sv.
Karla Boromejského, zvané Chodovec, ležící proti Záběhlicím, proti panské pastvině,
a odtud k severu“.
Podle tradice když těžba ustala, „z pozůstalých bud vystavěli havíři domky“ a později
vznikly další. Pro ně nakonec zvítězilo skutečné české pojmenování Chodovec, které
z rokle přešlo na osídlení.
Historie tedy vysvětluje, proč je severní
část dnešní zástavby Chodovce tak zaklíněna do okolního Spořilova. Zůstává však
zatím neověřeno, kdy vlastně na Chodov-

Užij si jarní prázdniny s námi

Loňské příměstské tábory
ocenili také nadšení lyžaři. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Jak zaplníte čas vašemu potomkovi o jarních
prázdninách? Využijte Příměstské jednodenní
tábory Prahy 11, která dětem z jedenáctky
na pobyt přispívá, takže rodiče zaplatí za celý
den prázdnin včetně jídla a pitného režimu jen
stokorunu. Za dobu, co Praha 11 tábory provozuje, jimi prošlo více jak 4 500 dětí, které
si místo sezení u televize užily sport a zábavu. Příměstské tábory jsou určeny dětem od
6 let do 15 let. Připraven je pestrý program
vždy od 7 do 18 hodin, hry v přírodě, koulování, lanové aktivity, výlet s výukou lyžování
a snowboardingu, a spousta dalšího.
Přihlásit se můžete na webu:
www.primestske-tabory-praha11.cz
info na: info@sportlines.cz
tel.: 725 849 399 Bc. Kateřina Dlouhá
tel.: 602 245 755 Kristýna Pulcová
red

Nakresli obrázek z výletu
Dům dětí a mládeže Jižní Město, Květnového
vítězství, vyhlašuje výtvarnou soutěž JEDEME NA VÝLET. Soutěž je určena pro jednotlivce ze školek, škol a zájmových útvarů i samostatné tvůrce. Motivací soutěže je poznávání
svého okolí, vlasti i celé Evropy.
Kategorie předškolní do 6 let , mladší školní
6–12 let, starší 12–16 let, středoškoláci od
16 let. Práce označené jménem, věkem autora, kontaktní adresou s telefonem a e-mailem
zasílejte na adresu:

DDM JM, Květnového vítězství 2126,
149 00 Praha 4, nejpozději do 29. dubna.
Informace:
tel.: 272 911 520
Mgr.Jana Šipková,
e-mail:
sipkova@ddmjm.cz,
Eva Mašková, e-mail:
maskova@ddmjm.cz

Přijďte aranžovat
do Zahrady
Od března se pro začátečníky i pokročilé otvírají v KC Zahrada nové jarní kurzy v aranžování květin. Kurz obsahuje 6 lekcí. Přihlášky a informace na tel.: 603 791 603 nebo
www.kvetinybabeta.cz
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ci dolování zaniklo a vznikly první obytné
domky. Když totiž kunratická vrchnost důlní
práce přerušila, našli se jiní zájemci, kterým
se lokalita zdála vhodnou. Podle J. Čarka
nepochybně na stejném místě nechali kutat
ještě v roce 1817 Jan Václav Tuskany, Šalomon Luka a Julie Hirschmannová. A dokonce
ještě v roce 1863 dostal Antonín Schuster
povolení dolovat na blízké parcele č. 45.
Jiří Bartoň

Sportujeme,
přijďte také!
20.–21. 2.
Jarní pohár v interkrosu pro žákovské
kategorie a dorost
Místo konání: tělocvična ZŠ Mendelova
od 8.30 hod.
Pořadatel: Český svaz interkrosu
21. 2.
1. liga házené mladší dorost
TJ JM Chodov – TJ AŠ Ml. Boleslav
od 12.30 hod.
2. liga házené starší dorost
TJ JM Chodov – TJ AŠ Ml. Boleslav
od 14.30 hod.
1. liga házené muži
TJ JM Chodov – Sokol Ostrava
od 16.30 hod.
Místo konání: SH TJ JM Chodov
Pořadatel: TJ JM Chodov
21. 2.
Fotbalový zápas mladších žáků, zimní liga
6. kolo, SK Sparta Krč – TJ JM Chodov
Místo konání: Háje – umělá tráva
od 9.00 hod.
Pořadatel: FC Háje JM

Tip na jarní prázdniny
Nemáte hlídání pro děti
na jarní prázdniny?
27. 2.–6. 3.
Lyžařský zájezd pro děti z Prahy 11
Místo konání: Medvědí bouda – Špindlerův
Mlýn
Pořadatel: ck-sport ve spolupráci
s MČ Praha 11
více info na: www.ck-sport.cz
tel.: 776 424 262 – Mgr. Svatopluk Čech
web: www.ck-sport.cz

www.praha11.cz

INZERCE

HAKO
PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ

DALŠÍ SLUŽBY

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

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

Horňáte

cká

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

OTEVÍRACÍ DOBA
po – čt:
pá:
so:

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

VIP KARTA

FITNESS
NA CELÝ ROK

vč. SAUN ZA 14 990 KČ
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více na: www.aquapalace.cz
180x122mm_CMYK.indd 1
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INZERCE

ZDRAVÍ PRO VAŠE DĚTI!

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

Bez
lepku
Aktivní
Bifido
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Méně
než 4 %
tuku

www.praha11.cz

