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Rozhodněte, jak bude vypadat
poliklinika Opatovská
Čtěte a vybírejte v anketě na str. 3 a 14.
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Na Jižním
Městě bude
jezdit nový
autobus

Přijímací
zkoušky
na střední
a vysoké školy

12
Naše městská
část získala
další ﬁnanční
dotace

INZERCE

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

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

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

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

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

Horňáte

cká

po – čt:
pá:
so:
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TÉMA

Zapojte se s námi do výběru nového
vzhledu polikliniky Opatovská
Od loňského podzimu pronajímá městská část Praha 11 polikliniky
Opatovská a Šustova společnosti Mediﬁn s.r.o. Nový nájemce poliklinik
se smluvně zavázal k modernizaci těchto zařízení. Obnova polikliniky
v Opatovské ulici by měla v prvním kroku vést k postupné koncentraci
odborných ambulantních pracovišť na území Jižního Města. Stane se
tak z ní moderní zdravotnické zařízení a změní se i její vzhled.
Ve spolupráci se společností Mediﬁn s.r.o., která stojí za budoucí
rekonstrukcí objektu, přinášíme v dnešním čísle Klíče tři návrhy možného vzhledu objektu. Na vás čtenářích je, abyste formou anketního
lístku, který najdete na straně 14, vybrali návrh, který se vám nejvíce
líbí.
Hlasovat můžete prostřednictvím anketního lístku, který odešlete
nebo zanesete na adresu podatelny ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, či
odevzdáte v kterékoliv informační kanceláři městské části. Další možností je hlasování na internetových stránkách www.praha11.cz. Hlasování bude ukončeno 19. března a výsledky zveřejníme v Klíči číslo 8.
Anketní lístek vyplňte a vystřihněte na str. 14.
red

VARIANTA

A

VARIANTA

B

VARIANTA

C

Více informací naleznete na www.poliklinika-sustova.cz

Na prvním obrázku
vidíte aktuální stav budovy polikliniky
v Opatovské ulici. Na dalších třech jsou vizualizace
a záleží na vás, které dáte v anketě svůj hlas. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Slovo
starosty

NOVINKY VE ZDRAVOTNICTVÍ
Rád bych dnes obsah svého sloupku navázal
na hlavní článek a anketu s ním spojenou. To,
že polikliniky Šustova a Opatovská mají nového nájemce, není zas až tak žhavou novinkou.
Jsou už ale zřejmé první kroky smluvního plnění, a to modernizace těchto zařízení, zejména
potom polikliniky Opatovská, která se v brzké
době dočká nejen nového vzhledu, a na jejíž
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rekonstrukci se často dotazujete. Rádi bychom vám dali možnost vybrat si z několika
variant řešení nové fasády a věřím, že mnoho
z vás této možnosti využije a prostřednictvím
anketního lístku vyjádří svůj názor na její budoucí vzhled – rozhodnutí je na vás a my se
velice těšíme na vaše názory. Naším cílem je
také soustředit ambulantní specialisty „pod
jednu střechu“ tak, aby péče o vaše zdraví
byla maximálně komfortní. Další velkou novinkou je otevření lékařské služby první pomoci
a pohotovostní lékárny v budově polikliniky
Šustova, a to už na jaře tohoto roku. Reagujeme tak na vaší poptávku a žádosti o znovuzřízení pohotovosti na Jižním Městě. Zejména
pro seniory a imobilní občany je pohotovost
v
omayerově nemocnici špatně dostupná
a nepohodlná. V plném proudu je také rekon-

strukce budovy, ve které nově zřídíme Dům
zubní péče. Pokud bude vše probíhat podle
plánu, provoz zahájíme ve třetím čtvrtletí
tohoto roku. Když hovoříme o Domu zubní
péče, tento název není rozhodně přehnaný.
V tomto zdravotnickém zařízení najdete vše
– od ordinací, přes rentgen až po laboratoře. Servis od A až do Z. Chceme také znovu
uvézt do života preventivní prohlídky pro děti
ze škol naší městské části a připravit program také pro naše seniory. Na závěr bych
ještě rád zmínil, že jsme vybavili deﬁbrilátory
zdravotnická a sociální zařízení. Pro možnost
rychlého zásahu první pomoci jsme deﬁbrilátor darovali také městské
policii v Praze 11.
Váš Dalibor Mlejnský
starosta
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KALEDIOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
NOVÁ RESTAURACE. Další součástí Parku u Chodovské tvrze je nová restaurace
přímo v jeho areálu. Vedle dráhy pro in-line bruslení, minigolfového hřiště,
posilovny, dětského hřiště atd. je to další prvek, který zpříjemní
odpočinek a relaxaci v parku.

MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ.
Strážníci městské policie na Jižním
Městě zkoušejí od listopadu loňského roku
kamery upevněné na uniformě. Slouží jim k pořízení
záznamů a důkazních materiálů při výkonu služby.

HEZKÝ ZÁŽITEK
A PESTRÁ PODÍVANÁ. Obojí nabízel
Národní krojový ples, jehož spolupoředatelem
byla letos také Praha 11. Všechny sály, foyer, chodby a mnohá
zákoutí prozářili tanečníci, zpěváci a muziky z nejrůznějších koutů
naší republiky i ze zahraničí. Nezůstávalo přitom pouze při folkloru.

PROHLÍDKA.
Hasičská stanice 4-Chodov otevřela
své dveře 11. února, v rámci Dne jednotného
evropského čísla tísňového volání 112. Děti i dospělí
se přišli podívat na práci a vybavení záchranářů. Sem na chodovskou
stanici jich přišlo nejvíc z celé Prahy.

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

POŽEHNANÝ VĚK. Paní
Anna Schallmannová koncem ledna
oslavila již 104. narozeniny. Redakce se připojuje
ke gratulacím a přeje mnoho štěstí do dalších let.
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Mgr. Marta Bartoňová
Alice Grundová
RSDr. František Kovanda
Jitka Volková
Pavel Zach
Odbor Kancelář
starosty ÚMČ P11
Děkujeme.

STÉ NAROZENINY. V lednu
oslavila sté narozeniny paní Jiřina
Kubátová. Oslavenkyně žije v Domě seniorů
K Milíčovu, kde ji pravidelně navštěvují její dcery.

www.praha11.cz

INFORMACE ÚMČ

Výběr z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 11
29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11
dne 14. 12. 2009 mj.:
SCHVÁLILO:
Rozpočtové opatření č. 139/09 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 500 tis. Kč
z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt Bezpečné
Jižní Město – prevence kriminality 2009.
Rozpočtové opatření č. 140/09 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 600 tis. Kč
ze státního rozpočtu na rozvoj infrastruktury
obce – opravy přístupových chodníků.
Rozpočtové opatření č. 162/09 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2009 o investiční účelovou dotaci ve výši 10 mil. Kč ze
státního rozpočtu na výstavbu víceúčelové
sportovní haly u ZŠ Květnového vítězství.

Rada MČ Praha 11 dne 6. 1. 2010 na své
1. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
S vyhlášením Grantového programu MČ
Praha 11 pro rok 2010 na podporu projektů
v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11.
S vyhlášením Grantového programu MČ
Praha 11 pro rok 2010 na podporu projektů
v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro
občany MČ Praha 11.

Rada MČ Praha 11 dne 20. 1. 2010 na své
2. schůzi mj.:
SOUHLASILA:
S návrhem smlouvy o spolupráci mezi MČ
Praha 11 a městem Sabinov.
S rozpočtovým opatřením č. 1/10 – zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2010 o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 24,2 mil.
Kč ze státního rozpočtu na výplatu dávek
sociální péče pro těžce zdravotně postižené
a dávek pomoci v hmotné nouzi.

SCHVÁLILA:
Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi MČ
Praha 11 a SFŽP ČR na akci Energetická optimalizace a zateplení objektů ZŠ Mendelova
550.

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

Městská část mírní dopady krize
na drobné podnikatele
Pro nájemce nebytových prostor v bytových domech v majetku hl. m.
Prahy, svěřených městské části
Praha 11, máme dobré zprávy. Rada naší městské části
se na svém únorovém jednání
rozhodla nevyužít svého práva
navýšit nájemné.
Pronájem nebytových prostor v bytových domech se nezvýší o valorizaci ve výši míry inﬂa-

ce, která je dána platnými nájemními
smlouvami.
Tyto prostory užívají drobní podnikatelé, které nejvíce zasáhly
důsledky celosvětové ﬁnanční
krize. Městská část Praha 11
chce tímto rozhodnutím přispět ke zmírnění následků krize
na tyto nájemce.
Ladislav Hrůza,
vedoucí odboru majetkoprávního

Domov pro seniory Háje
přijme: pracovníka sociální péče – aktivizace klientů. Požadavek SŠ, bezúhonnost,
praxe vítána. Osobní jednání nutné. Nástup
možný ihned nebo dle dohody.
Informace na tel.: 271 198 409.
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 4. března
nedostali do schránek, nebo byl pohozen
na zemi, napište nám prosím do redakce
na e-mail: klic@praha11.cz a uveďte ulici
a číslo popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku 800 104 300.

Velkoobjemové kontejnery – březen 2010
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný
odpad (VOK) budou v březnu 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
Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové
Bachova 1593
Bachova–Mikulova
Blažimská–Klapálkova
Brandlova (za Startem)
Brodského 1671
Černockého (parkoviště)
Divišovská–Šternovská
Doubravická–Jažlovická
Hlavatého–Mejstříkova
Hněvkovského 1374
Chomutovická
Konstantinova–Metodějova
Kosmická–Anny Drabíkové
Kryštofova–Kazimírova
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17. 3.
16. 3.
2. 3.
16. 3.
9. 3.
9. 3.
24. 3.
2. 3.
3. 3.
10. 3., 24. 3.
2. 3.
3. 3.
10. 3.
24. 3.
24. 3.

odpad 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
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)
Valentova (parkoviště proti č. p. 1737)

3. 3., 17. 3.
16. 3.
23. 3.
16. 3.
9. 3.
3. 3., 17. 3.
10. 3.
2. 3.
10. 3.
24. 3.
9. 3.
23. 3.
2. 3.
17. 3.
17. 3.
9. 3.

mimo VOK. 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.
Ženíškova–Květnového vítězství

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova
Gregorova–Hrudičkova
Hráského–Šustova
Hrdličkova–Blatenská
K Dubu
Krejnická za OC Chrpa
Láskova–Malenická
Lažanského
Nechvílova 1826–29
Petýrkova 1953
Pod Vodojemem
Vojtíškova (za prodejnou potravin)

16. 3.

8. 3.
8. 3.
1. 3.
8. 3., 22. 3.
1. 3.
22. 3.
1. 3.
1. 3.
15. 3.
22. 3.
1. 3.
15. 3.
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AKTUALITY

Na Jižním Městě bude jezdit nový autobus
Naší městské části se podařilo vyjednat s vedením ROPIDu zřízení nové autobusové linky č. 293, která by měla zahájit svůj provoz
7. března tohoto roku. Nová linka bude v pracovních dnech obsluhovat trasu Háje – Bachova – Pod Chodovem – Petýrkova – Kunratická škola – Šeberák (později by linka měla
končit V Lískách). Vedení ROPIDu tak přistoupilo na požadavky a návrhy starosty Dalibora
Mlejnského, které se opíraly o stížnosti a podněty od občanů i vlastní zjištění radnice.
Počátkem ledna se starosta Dalibor
Mlejnský sešel se zástupci petičního výboru kvůli nespokojenosti občanů s dopravní
obslužností v lokalitě Hviezdoslavovy ulice
a okolí. Signatáři petice si stěžovali na zrušení
linky č. 197 a nespolehlivost linky č. 165. „Sepsání petice jsem uvítal, neboť městská část
dostala do rukou další z pádných argumentů
pro jednání s vedením ROPIDu o zlepšení dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou na Jižním Městě a také jsem podpořil
požadavky v petici obsažené,“ řekl Mlejnský.

Starosta následně inicioval schůzku
s Pavlem Procházkou pověřeným vedením
organizace ROPID a předložil mu požadavky
a návrhy Prahy 11. Z jednání nakonec vyšla
ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Ve stanici metra Chodov
se buduje nový výtah
Od 8. února se ve stanici metra Chodov bujelikož bez proškoleného doprovodu nelze
duje nový osobní výtah z nástupiště stanice
nákladní výtah pro přepravu osob běžně podo jejího horního vestibulu. Kvůli stavebním
užívat. Výtahy z podchodu na uliční úroveň
pracím na novém zařízení je od tohoto data
budou po celou dobu výstavby v provozu bez
zastaven provoz jezdící plošiny zajišťující
jakýchkoli omezení.
po hlavních schodech bezbariérové spojení
red
s vestibulem. Toto omezení bude trvat
až do předpokládaného ukončení sta- Pohyblivá plošina ve stanici Chodov je mimo provoz.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
vebních prací v květnu tohoto roku, kdy
bude nový výtah uveden do provozu.
Do té doby bude dopravní podnik
zajišťovat spojení mezi nástupištěm
a vestibulem upraveným nákladním
výtahem ve stanici. V případě potřeby
nákladního výtahu pro dopravu osob
se tak mohou cestující obrátit na dozorčího stanice na nástupišti nebo
v horním vestibulu stanice metra. Ten
umožní a zajistí bezpečnou přepravu,

Upozorňujeme na změnu působiště

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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smlouva o zřízení nové linky č. 293, na jejímž
ﬁnancování se bude podílet i naše městská
část, a to částkou bezmála 698 tis. Kč pro
rok 2010.
Daniel Potocký

Informační kancelář městské části Praha 11
v Šustově ulici č. p. 1930 se přestěhovala
na začátku února z přízemí do 3. patra (místnost č. 4026, bývalá pokladna). Důvodem
změny je vznik nového pracoviště lékařské
služby první pomoci pro obyvatele Jižního
Města v prostorách bývalé informační kanceláře.
Upozorňujeme občany, že mohou na veškeré úkony spojené s ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti
podpisu využívat také novou informační kancelář Opatovská 964/18, v budově ﬁnančního úřadu, tel.: 272 661 122.
red

Projekt SISI získal
prestižní ocenění
Od roku 2007, kdy projekt SISI funguje, získal
již dvě prestižní ocenění mezi odborníky. První ocenění Bezpečnostní projekt roku 2008
udělované Českou pobočkou ASIS International dostal loni 19. května. Druhého ocenění – Bezpečnostní projekt roku 2009 se pak
dočkal letos, a to 12. ledna. Při příležitosti
prvního získaného ocenění byla o projektu
dokonce natočena reportáž ve studiu ČT24.
Oba tituly byly uděleny za systém integrované sociální intervence – SISI, který se
zaměřuje na prevenci sociálně-patologických
jevů na Jižním Městě. Mezi tyto jevy patří
například problematika osob bez přístřeší,
vandalismus, sprejerství, kriminalita mládeže
apod. Smyslem projektu je eliminace vzniku
těchto jevů a jejich včasné adekvátní řešení
pomocí terénní sociální práce, podporou škol,
sociálně-právním a psychologickým poradenstvím a dalšími preventivními aktivitami či
bezpečnostní částí projektu formou aktivního
monitoringu oblastí, které jsou vnímány jako
nebezpečné.
Markéta Hrodková

Cenu Bezpečnostní projekt
roku převzal jednatel společnosti
ABISpecial, s. r. o., Ing. Libor Svoboda.
FOTO: ARCHIV SISI
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Dostavba zemního
ochranného valu

Kronika městské části
Praha-Újezd
V roce 2007 městská část získala dvě kroniky, které vypravují o historii Újezdu. S první
pamětní knihou popisující roky 1922 až 1926
jsme vás seznamovali v minulých letech prostřednictvím Zpravodaje městské části.
Dále se nám do rukou dostal pamětní
sešit psaný jako rodinná kronika rodákem
panem Jaroslavem Smolíkem. Vzpomíná v ní
na své dětství (počínaje svým narozením
29. května 1890) a kronika je ukončena rokem
1937. Vnučka pana Smolíka, Hana Kovandová,
nám tyto vzpomínky zapůjčila a svolila k jejich
uveřejnění. S touto kronikou vás budeme seznamovat v letošním roce opět ve Zpravodaji
městské části. Obě kroniky, včetně dobových
fotograﬁí, jsou umístěné také na webových
stránkách naší městské části.
Dále bych chtěla poděkovat paní Aronové
a Černé. Místní rodačka paní Františka Aronová má ve svých 94 letech neuvěřitelnou paměť. Požádali jsme ji a zároveň i její dceru Jaroslavu Černou, zda by pro nás nezačaly psát
novou kroniku. Souhlasily a pomalu se dává
dohromady nová kronika, která bude začínat

rokem 1926 a končit rokem 1970. Věříme, že
do konce tohoto roku bude hotova a my vás
s ní budeme moci seznámit.
Julie Mikolášová, zástupce starosty
Titulní strana rodinné kroniky.
FOTO: PAVEL STANĚK

Na úpatí Milíčovského vrchu
bude obnoven rybníček
V prvním pololetí roku 2010 dojde na části pozemků č. parc. 265/146 a č. parc. 265/627
v k. ú. Újezd u Průhonic k výstavbě resp. obnovení rybníčku, odvodňovacích příkopů a terénních úprav včetně kácení zeleně v rámci
Takto vypadá místo budoucího rybníčku před
rekonstrukcí. FOTO: PAVEL STANĚK

stavby Obytného souboru Milíčovský háj jih
a východ.
Znečistěné dešťové vody z jízdních komunikací budou z Obytného souboru Milíčovský
háj jih a východ odvedeny dešťovou kanalizací do stávajícího sběrače dešťových
vod „G“. Neznečistěné dešťové vody
se svedou z výše uvedeného území
povrchovými zatravněnými příkopy
do obnoveného rybníčku na úpatí Milíčovského vrchu v blízkosti mokřadu.
Odtok vody z rybníčku bude řešen
přepadem do příkopu napojeného
do Milíčovského potoka. Toto řešení
zajistí zadržení dešťových vod a zachování mokřadu u obnoveného rybníčku a zároveň zajistí zachování stávajících odtokových poměrů v oblasti
Milíčovského potoka a Milíčovského
rybníka.
Pavel Staněk, odbor investiční

Přivítali jsme nové občánky Újezdu
Středa 27. ledna byla dnem, kdy se v letošním roce poprvé konalo vítání nově narozených občánků. Starosta městské části Václav
Drahorád společně se svou zástupkyní Julií
Mikolášovou přivítali v zasedací místnosti
úřadu městské části jedenáct malých spoluobčánků. Rodiče obdrželi dárkovou poukázku
v hodnotě 500 Kč na nákup dětského zboží, tričko se znakem městské části, květinu
a sadu fotograﬁí.
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Toho dne byli přivítáni mezi námi:
Lukáš Purkrábek, Andrea Skácelová, Tomáš Votava, Viktorie Urbanová, Patrik David,
Ondřej Jelínek, Lukáš Réba, Jakub Jirásek, Lukáš Hrubča, Alžběta Tauberová a Jakub Vopěnka.
Všem přejeme touto cestou ještě jednou
hodně štěstí, zdraví a lásky.
Pavla Pitrmanová,
kancelář starosty

Firma K-BAU, s. r. o., zahájila v lednu přípravné práce na dostavbě II. etapy ZOV – proluka
valu. I přes nepřízeň počasí se dalo pracovat
alespoň na budování zařízení staveniště.
Pavel Staněk, odbor investiční
Příprava staveniště pro stavbu protihlukové
zdi. FOTO: PAVEL STANĚK

V ulici Nad Statkem se
dokončuje vodovodní řad
Vybudování hlavního vodovodního řadu v ulici
Nad Statkem bylo realizováno ﬁrmou PRAGIS,
a. s., v prosinci roku 2009, dokončovací práce
a terénní úpravy by se měly završit v květnu
roku letošního.
Pavel Staněk, odbor investiční
Výstavba v ulici Nad Statkem.
FOTO: PAVEL STANĚK

Důležitá usnesení
Zastupitelstva
MČ Praha 4-Újezd
Zastupitelstvo dne 19. 1. 2010:
SCHVÁLILO:
Plán činnosti ﬁnančního a kontrolního
výboru na rok 2010.
Dodatky ke Smlouvám o údržbě zeleně
s ﬁrmou Petr Děkanovský.
Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední
desce, informačních vývěskách a na webových stránkách úřadu.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
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ŠKOLSTVÍ

Jak se hlásit na střední školu
Jako každoročně přichází období podávání přihlášek na střední školy, a proto vám přinášíme
přehled nabídky středních, vyšších odborných
a vysokých škol na území Prahy 11 (informace
jsou dostupné i na www.praha11.cz). V loňském roce se v přijímacím řízení objevily zásadní změny, a proto uvádíme některé bližší
informace.
Přihlašování: v prvním kole je možné podat až tři přihlášky (přihlášky lze
obstarat ve školách, v prodejnách SEVT
nebo na webu ministerstva školství
www.msmt.cz). Přihlášky je třeba vyplnit
a prospěch si nechat potvrdit na příslušné
základní škole. Přihlášky pro první kolo se
odevzdávají na požadované střední škole
do 15. března, ke stejnému datu je nutné vyzvednout si na své základní škole zápisový
lístek.

Přijímací řízení: pokud škola pořádá přijímací zkoušky, pozvánka ke zkoušce by měla
být uchazeči doručena nejpozději 14 dní
před určeným termínem. V případě, že se termíny zkoušek na školy kryjí, je nutné se rozhodnout pro jednu z nich. Pokud se uchazeč
nemůže z vážných důvodů zkoušky účastnit,
je třeba se omluvit nejpozději tři dny po termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního
termínu.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky je vydáno
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou). Rozhodnutí
je nutné vyzvednout co nejdříve – na poště je
uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedneli se, pak se považuje za doručené). V případě
přijetí je třeba do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový

lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě
škole doručen, je možné místo obsadit jiným
uchazečem. V případě nepřijetí je možné
do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
podat řediteli SŠ odvolání. Naskýtá se i možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích,
kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu
(nedoručili zápisový lístek). Nevyjde-li odvolání, doporučujeme podívat se na další možnosti ve 2. kole na webových stránkách krajského
úřadu nebo dalších škol.
Odpovědi na různé otázky můžete získat přímo na internetové adrese pražského školství
http://skoly.praha-mesto.cz nebo na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz.
Informace o počtu volných míst v dalších
kolech přijímacího řízení na pražských školách
naleznete na http://skoly.praha.eu/.
Ivana Guthová, odbor školství a kultury

Přehled středních, vyšších odborných a vysokých škol na Jižním Městě
Gymnázium Budějovická, detašované
pracoviště Pošepného nám. 2022
Tel.: 261 260 094, detaš. prac. 267 910 894,
ředitel: PaedDr. Zdeňka Bednářová
E-mail: info@gybu.cz, www.gybu.cz
Zřizovatel: hl. m. Praha
Termín přijímacích zkoušek: 22. a 23. 4.
Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500
Tel.: 272 941 932, ředitel: RNDr. Jan Peřina
E-mail: mailbox@gymnazium-opatov.cz,
www.gymnazium-opatov.cz
Zřizovatel: hl. m. Praha
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: pro
8leté studium: 22. 4. a 26. 4., pro 4leté studium: 22. a 26. 4.
Střední škola – Waldorfské lyceum,
Křejpského 1501
Tel.: 272 770 378, ředitel: Ing. Ivan Smolka
E-mail: lyceum@wspj.cz, www.wspj.cz
Zřizovatel: hl. m. Praha
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole:
26. a 27. 4.
Základní škola a střední škola waldorfská,
Křejpského 1501
(obor Praktická škola dvouletá)
Tel.: 272 930 617, 272 915 619,
ředitel: Mgr. Magdalena Vančatová Spáčilová, zastupující ředitelka: Mgr. Eva Hlináková
E-mail: sssjak@volny.cz, www.sssjak.cz
Zřizovatel: hl. m. Praha
Termín přijímacího řízení: 22. 4.
Gymnasium Jižní Město, Tererova 2135/1
Tel.: 267 914 553,
ředitel: Mgr. Miroslav Hřebecký
E-mail: gjm@gjm.cz, www.gjm.cz
Zřizovatel: Gymnasium Jižní Město, s. r. o.
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole:
22., 23. a 26. 4.
EDUCAnet – Soukromé gymnázium Praha,
s. r. o., Jírovcovo nám. 1782
Tel.: 774 073 339, ředitel: RNDr. Jan Jirátko
E-mail: jan.jiratko@educanet.cz, www.praha.educanet.cz
Zřizovatel: EDUCAnet, a. s.
Termín podání přihlášky v 1. kole: do 15. 3.
(přijímací zkoušky se nekonají).
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Bolzanovo gymnázium, s. r. o.,
Donovalská 1684/40
Tel.: 271 751 459, 731 193 472,
ředitel: Mgr. Alena Zemková
E-mail: info@bgym.cz, www.bgym.cz
Zřizovatel: Bankovní institut vysoká škola, a. s.
Termín podání přihlášky v 1. kole: do
15. 3. (přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči přijímáni dle kritérií do naplnění kapacity).
Střední škola Podnikatelská akademie,
s. r. o., K Milíčovu 674
Tel.: 272 940 932, 272 653 762,
608 426 706, ředitelka: Mgr. Kateřina
Horáková, Ph.D.
E-mail: skola@podnikakademie.cz,
www.podnikakademie.cz
Zřizovatel: Doc. Ing. J. Zahradník, CSc.
Termín podání přihlášky: 1. 2. až 15. 3.
(přijímací zkoušky se nekonají).
Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s. r. o., Stříbrského 2139
Tel.: 267 915 120,
ředitel: Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.
E-mail: info@eduso.cz, www.eduso.cz
Zřizovatel: Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.
Termín přijímacího řízení v 1. kole:
22. a 23. 4.
MICHAEL, Soukromá střední škola
reklamní tvorby, Machkova 1646
Tel.: 267 910 638, 602 107 079,
ředitel: Ing. Monika Hrubešová
E-mail: info@skolamichael.cz,
www.skolamichael.cz
Zřizovatel: Michael Art School, s. r. o.
Termín přijímacího pohovoru v 1. kole
na obor Management a podnikání v umění
a reklamě: 22., 28. 4. a 6. 5.
Střední škola managementu a služeb, s. r. o.,
Schulhoﬀova 844
Tel.: 272 099 611,
ředitel: Ing. Tamara Krčmářová
E-mail: sousos@sousos.cz, www.sousos.cz
Zřizovatel: RNDr. J. Krčmář, Ing. T. Krčmářová
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole:
22. a 27. 4.

Střední škola zahradnická s. r. o.,
Jírovcovo nám. 1782
Tel.: 267 910 144,
ředitel: Mgr. Milena Harantová
E-mail: zahrad.skola@volny.cz,
www.zahradnickaskola.cz
Zřizovatel: JUDr. Lívia Kaněrová
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole:
do 15. 3. (přijímací zkoušky se nekonají).
CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ
ŠKOLA, spol. s r. o.,
Místo poskytovaného vzdělávání:
Květnového vítězství 1554
Tel.: 724 005 409, 267 227 563,
ředitel: Ing. Marta Dykovská
E-mail: ceduk-svos@volny.cz,
www.ceduk-svos.cz
Zřizovatel: CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ
ODBORNÁ ŠKOLA, spol. s r. o.
Termíny přijímacího řízení 1. termín:
2. a 3. 6. nebo dle telefonické dohody.
Soukromá vyšší odborná škola umění
a reklamy, s. r. o., Pošepného nám. 2022
Tel.: 272 921 332, 732 773 905,
731 503 959, ředitel: Mgr. Andrea Čapková
E-mail: info@orangefaktory.cz,
www.orangefaktory.cz
Zřizovatel: Mgr. A. Čapková
Termíny přijímacího řízení: 19. 6. a 12. 7.
Pražská vysoká škola psychosociálních
studií, Hekrova 805
Tel.: 267 913 634,
rektor: Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
E-mail: viap@viap.cz, www.pvsps.cz
Zřizovatel: Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.;
Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc.
Termíny přijímacího řízení 1. termín:
1. až 18. 6. Den otevřených dveří: 9. 4.
Vysoká škola aplikovaného práva,
Chomutovická 1443
Tel.: 272 931 435, 272 931 446 (i fax),
rektor: Prof. JUDr. Ing. Jan Večeř, CSc.
E-mail: studijni@vsap.cz, www.vsap.cz
Zřizovatel: Prof. JUDr. Ing. J. Večeř, CSc.
Termín podání přihlášky: přihlášky se
přijímají průběžně.
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Festival Jeden svět se vrací do Zahrady
Po obrovském úspěchu loňského pokusu
vyvézt část programu festivalu Jeden svět
i mimo centrum Prahy se letos od 15. do 19.
března vrací týden s dokumenty o lidských
právech a osudech z celého světa do Zahrady.
Zahajovacím ﬁlmem v Zahradě bude
český dokument Země snů režiséra Martina
Ryšavého. Film o vietnamské komunitě je
v mnoha ohledech objevný. Přesto, že dnes
skoro v každé třídě základních škol na Jižním
Městě jsou alespoň dvě vietnamské děti,
o důvodech, proč jejich rodiče do Česka přišli
a jak se jim tu žije, víme málo. Kdyby hladiny zavřené nad neprostupnou vietnamskou
komunitou nezčeřil nedávný literární skandál
s autorem románu Bílej kůň, žlutej drak Janem Cempírkem alias Lan Pham i, nevěděli
bychom možná vůbec nic. Režisér Martin Ryšavý se ve vietnamské komunitě těší důvěře,
která byla pro zpracování tohoto tématu klíčová. Snímek Země snů přináší pestrou mozaiku pohledů na problematiku jak ze strany
dělníků, tak od zástupců vietnamských starousedlíků, pracovníků státní správy i obyvatel
Hanoje.
Ve vietnamském duchu bude také připravený zahajovací večer v Zahradě. Můžete se
těšit jednak na vietnamskou specialitu Pho,

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

ŠUMAVA
POCTA MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI

PAVEL PIEKAR
Výstava barevných linorytů
2. 3.–27. 3. 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.

V Ý S TA V A

N A

RA DNIC I

Kouzelné vitráže
Helena Halová
2. 3.–1. 4. 2010
Po, st: 8.00–17.30 • út, čt:
8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00
Radnice ÚMČ Praha 11,
Ocelíkova 672, Praha 4.
Tel.: 267 902 323
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nudlovou polévku s čerstvými
bylinkami a opečenými kousky masa (kdo někdy navštívil
malá bistra v tržnici SAPA,
určitě potvrdí nepřekonatelné kouzlo tohoto jídla). A nesmí chybět ani nejoblíbenější
zábava všech vietnamských
večírků – karaoke.
Až do pátku 19. března
se pak můžete těšit na ﬁlm
o Barmě, ﬁlm o „ropné dietě“ jedné rodiny, ve které se
otec-dokumentarista snaží
dosáhnout života bez použití
ropných produktů, ﬁlm talentované italské Romky, která
se snaží kontaktovat Woodyho Allena, nebo Cenou
Pavla Kouteckého oceněný
dokument Nevítaní, který
o fyzicky postižených dětech
točil neuvěřitelných 20 let režisér Tomáš Škrdlant. Všechny večerní ﬁlmy se promítají
ve Velkém sále Zahrady
na velké plátno.
Jiří Sulženko

Future City Game – Jaké bude Jižní
Město v roce 2020?
Už 12. a 13. března se v Kulturním centru
Zahrada uskuteční dvoudenní týmová hra, při
které pět týmů občanů Prahy 11 bude hledat
nejzajímavější projekty na poli společenského
a kulturního života na Jižním Městě.
Cílem hry je najít nebo vymyslet akci, událost, program nebo projekt, který podpoří
tvůrčí život Jižního Města, a ověřit, zda je realizovatelný, prospěšný a originální. Dvoudenní klání přijde podpořit i britská velvyslankyně
Její Excelence Sian MacLeod a ředitel British
Council Nigel Bellingham. British
Council je totiž iniciátorem projektu Creative Cities (Kreativní
města), v jehož rámci hra Future
City Game probíhá.
Co všechno může být výstupem hry? V Hradci Králové
vznikl jednoduchý „sousedský
festival“ – několik dobrovolníků
připravilo piknik, malé koncerty
a bazar s výrobky jednotlivých
lidí. V Ostravě souhlasila radnice
s návrhem na vybudování cyklo-artových-stezek lemovaných
uměleckými díly. V Plzni, která
je jedním z kandidátů na titul
Evropské hlavní město kultury
v roce 2015, zvítězil rozsáhlý

projekt multifunkčního kulturního centra v bývalém pivovaru Světovar.
A jaký projekt zvítězí na Jižním Městě?
Přijďte se svým nápadem a zkuste ho prosadit! Jestli jsou ještě volná místa pro hru, zjistíte jednoduše – dotazem na e-mail: marketa.
jankova@kczahrada.cz. A pokud necítíte dost
odvahy do hry se zapojit (což by byla škoda), přijďte se podívat v sobotu 13. března
v 16.00 hod. do Zahrady na prezentaci vítězných návrhů!
red
FOTO: ARCHIV KC ZAHRADA
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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.
PROGRAM V BŘEZNU 2010:
2. 3., 17.30: Drum circle.
4. 3., 10.00: O Perníkové chaloupce, pohádka.
4. 3., 20.00: Goodfellas, akustický zvuk, rockové
songy, folkové písničkářství a chytlavé melodie.
6. 3., 15.00: O Dvou Maryčkách, lidová pohádka.
10. 3., 10.00: Jak se budí Země, pohádka.
11. 3., 19.00: Cestovatelská přednáška – Island.
11. 3., 20.00: ASPM a Jan Spálený, blues koncert
legendární kapely.
12. – 13. 3.: Praha 11 kreativní město (Future
City Games).
13. 3., 15.00: Starý Celer vypravuje, pohádka.
13. 3., 16.00: Sobotní kreativní dílna s Inkou
Jamrichovou.
Jeden svět, festival dokumentárních ﬁlmů o lidských právech v Zahradě 15.–19. března.
15. 3., 17.00: Senioři (nejen) v Africe – zapomenutá generace, vernisáž výstavy.
15. 3., 19.00: Země snů, Martin Ryšavý (2009)
Česká republika, po ﬁlmu festivalový večírek.
16. 3., 19.00: Z Barmy až na Mars, Mat Whitecross (2009), Velká Británie.
17. 3., 19.00: Rodinná dieta, John Webster
(2008), Finsko.
18. 3., 19.00: Já, moje romská rodina a Woody
Allen, Laura Halilovic (2009), Itálie.
19. 3., 19.00: Nevítaní, Tomáš Škrdlant (2009),
Česká republika.
17. 3., 10.00: Pověsti staré a české, pohádka.
20. 3., 15.00: Kuba a Kuba Kubikula, pohádka.
23. 3., 19.00: Cestovatelská přednáška – Kilimandžáro.
23. 3., 20.00: JAZZkárna, Fanfán Tulipán.
24. 3., 10.00: DlouŠiBi, pohádka.
24. 3., 19.00: Záhadná Irma, v hororové komedii
se představí Jana Paulová a Pavel Zedníček.
26. 3., 20.00: e Gangnails, koncert ve stylu
punk, psychobilly.
27. 3., 15.00: Vagabundi, pohádka.
27. 3., 15.00: Škola animace, další z řady úspěšných ﬁlmařských dílen.
31. 3., 10.00, 14.30: Špalíček pohádek, pohádkový speciál z Divadla Lampion Kladno.
PŘIPRAVUJEME:
8. 4.: Nezmaři, koncert.
21. 4.: Komedie dell Arte, divadlo.
15.–17. 4.: Země – město, festival.

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
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PROGRAM V BŘEZNU 2010:
KONCERTY:
4. 3., 19.00: Orbis Trio. P. Vilánková – housle,
P. Malíšek – violoncello, S. Gallin – klavír. Program:
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Josef Suk, Dmitrij
Šostakovič.
9. 3., 15.00: Patřím k tobě. Pořad pro seniory plný
povídání a písniček o Praze. Účinkují Rudolf Pellar,
Milan Jíra a Jan Petránek.
16. 3., 19.00: Šansonové setkání. Z cyklu Šanson,
věc veřejná. Účinkují Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan
Petránek, v alternaci Marta Balejová nebo Filip
Sychra a host pořadu.
23. 3., 19.00: Zdena Kloubová – recitál z cyklu
Umělci uvádějí mladé talenty.
30. 3., 19.00: Oldřich Janota. Recitál legendárního
českého básníka, hudebníka a překladatele.

a soutěže na zahradě. DDM JM, Šalounova.
27. 3., 9.00–16.00: Jarní pohár „Děti v akci“.
I. ročník taneční soutěže. ZŠ Květnového vítězství
1554.
28. 3., 14.00–16.00: VOSA. Otevřený volejbalový
turnaj. ZŠ Ke Kateřinkám.
Více na www.ddmjm.cz

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)
Velká galerie
5. 3.–4. 4.: Kresby a graﬁky ze sbírky Galerie
Zlatá husa 1918–1938.
Malá galerie
3. 3.–4. 4.: Zdeňka Holejšovská. V březnu bude
na tvrzi k vidění výběr z její poslední tvorby – krajiny, kytice, města, lodě, postavy…
Trvalé expozice
Tvrz a region v historii, stručně přibližuje starší
i nedávnou minulost městské části Praha 11.
Jižní Město na fotograﬁích současníků výstavby.

Z PROGRAMU V BŘEZNU 2010:
1. 3. 19.00: Tři na lavičce, K. Fialová, P. Nárožný
a L. Trojan, režie: P. Háša.
7. 3., 14.00: Tři čuníci, pohádka s písničkou J.
Nohavici.
9. 3., 19.00: Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka,
J. Ployhar, J. Szymik, J. Vlach, V. Gajerová, K. Jandová aj. režie: M. Schejbal.
19. 3., 19.00: Sunny Boys, K. Heřmánek, Z. Žák,
M. Kubačák, režie: B. Šcedrin.
21. 3., 14.00: Tři výlety do pohádky, pohádka.
26. 3., 19.00: Ohrožený druh Michala Horáčka,
živě, koncert.
Předprodej vstupenek v pokladně Divadla U 22,
K Sokolovně 201, Praha 22-Uhříněves: po-st-pá
16.00–20.00 a v den, kdy se koná divadelní představení nebo jakákoliv jiná akce 17.00–19.00 hod.
Více na www.praha22.cz

POHÁDKY: (vstupné 70/50 Kč)
7. 3., 15.00: Malá večerní snítka, vyrob si své
letadýlko.
14. 3., 15.00: Jabloňová pohádka, loutky bez
hranic.
16. 3., 10.00: Baba Jaga, Tomáš Běhal.
21. 3., 15.00: Beruška, Malé vinohradské divadlo.
28. 3., 15.00: Pohádky z kouzelného kabátu,
Anima Candida.
Více na www.chodovskatvrz.cz,
www.webticket.cz

Dům dětí a mládeže
Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4
tel.: 272 929 545, 272 917 077, sal@ddmjm.cz
pobočka: Květnového vítězství 2126, Praha 4
tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz
Z PROGRAMU NA BŘEZEN 2010:
1.–3. 3., 12.00–16.00: Jarňáky v klubu Beroun.
Stolní hry, kulečník, air hokej, aj. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
8., 15., 22. 3., 16.30: Sirkoklání. Turnaj – hrátky
se sirkami. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.
13. 3., 9.30–13.00: Průvan v domečku. Výtvarná
dílna, cvičení i vycházka. DDM JM, Květnového
vítězství.
13. 3., 19.00–22.00: Pokusme se společně.
Amatérské soubory DĚS a Mrsťa Prsťa představí
hry Autobus sebevrahů a Mrtvá nevěsta. Žižkovské
divadlo Járy Cimrmana.
19. 3., 16.30: Turnaj v Aktivitách. Turnaj dvoučlenných týmů ve společenské hře. DDM JM, Šalounova
– klub Beroun.
20. 3., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním tenisu
rodiče a děti. DDM JM, Šalounova.
20. 3., 9.30–12.30: Čekání na zajíčka s pohádkou.
Velikonoční dílna s pohádkou. DDM JM, Květnového vítězství.
24. 3., 8.00–14.00: Kop Cup 2010. Halový
fotbalový turnaj pro I. stupeň ZŠ. ZŠ Květnového
vítězství 1554.
27. 3., 10.00–12.00: Vítání jara I. Velikonoční
rukodělná dílna. DDM JM, Šalounova.
27. 3., 13.00–15.00: Vítání jara II. Velikonoční hry

Divadlo U 22
K Sokolovně 201, Praha 22-Uhříněves
tel.: 724 185 750
e-mail: japada@seznam.cz
Pokladna v divadle otevřená po, st, pá od 16.00
do 20.00 – informace, možnost rezervací.

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov
tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
Z PROGRAMU V BŘEZNU 2010:
2. 3., 19.00: Cesty čaje – mysl čaje s Jiřím Boháčem.
3. 3., 19.00: Duchovní odkaz manželů Tomášových. Osobní vyznání Richarda Holického.
5. 3., 19.00: Společné zpívání posvátných manter,
rytmických bhadžanů a písní z různých duchovních kultur.
9. 3., 19.00: Praxe učení Ramana Maháršiho – sebezkoumání. Přednáší ﬁlozof, jogín, PhMr. Rudolf
Skarnitzl.
11. 3., 19.00: Cesty čaje – mysl čaje s Jiřím
Boháčem.
12. 3., 19.00: Duchovní pomoc lidem I. Přednáší
Ing. Jaroslav Kalousek.
14. 3., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry.
Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem H.
Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem
doprovází Richard Holický.
16. 3., 19.00: Etikoterapie – cesta ke zdraví.
Multimediální přednáška etikoterapeutky Zdenky
Hoﬀmanové.
17. 3., 19.00: Obezita. Přednáší specialista na fytofarmaka Petr Kasabov.
18. 3., 19.00: Zářivé schody k poznání – 7.
vědomí a mysl. Vědomí z pohledu jógy. Poznatky
hlubinné psychologie. Přednáší Petr Dostál.
19. 3., 19.00: Setkání s Mgr.Tatianou Hanšutovou. Společná duchovní práce při setkáních
s léčitelkou Mgr. Tatianou Hanšutovou.
23. 3., 19.00: Dialog na cestě. Prezentace básnických sbírek Olgy Nytrové, Markéty Hlasivcové
a Pavla Skalského. Recitují Lenka Vlasáková,
Bořivoj Navrátil, Ivo Kubečka a autoři.
24. 3., 19.00: Sv. Jan od Kříže – člověk, básník,
řeholník, mystik, duchovní učitel, 1.část. Přednáší
Jan František Tichý.

www.praha11.cz
www.praha11.cz
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25. 3., 19.00: Úsvit duše. Přednáší Mgr. Alžběta
Šorfová.
26. 3., 19.00: Duchovní pomoc lidem II. Přednáší
Ing. Jaroslav Kalousek.
30. 3., 19.00: Strava vhodná pro tělo i duši. Přednášející Ing. Vít Syrový.
31. 3., 19.00: Tajemství velikonoc. Máří Magdalena a sv. Grál. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.
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.
Galerie – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA
Galerie a prodejna: út-ne 14.00–19.00.
Křišťálová čajovna: út-ne 14.00–19.00 a dle večer.
pořadů, so 19.00–22.00 vstup zdarma.
Více na www.cestykesvetlu.cz

Proxima Sociale
občanské sdružení
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany
tel.: 241 770 232,
e-mail: oﬃce@proximasociale.cz
Klub Jižní pól, Malenická 1784, 148 00 Praha 11.
Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00.
Z PROGRAMU V BŘEZNU 2010:
Téma měsíce: Mé místo v rodině, vandalismus.
3. 3.: Trénujeme na turnaj ve fotbálku.
4. 3.: Turnaj ve fotbálku.
9. 3.: Filmový klub.
16. 3.: Výroba šablon (umění vs. vandalismus).
25. 3.: Den stolních her.
30. 3.: Všude dobře, doma nejhůř?
Změna programu vyhrazena.
Více na www.proximasociale.cz

Mateřské centrum
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 1, Praha 11
tel.: 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.cz
www.mc-domecek.cz
Pozor nová adresa: Komunitní centrum Matky
Terezy, U Modré školy 1, Praha 11.
Z PROGRAMU V BŘEZNU 2010:
16. 3., 10.00: Zelené potraviny a děti. Přijďte si
poslechnout přednášku s Mirkou Slámovou a Ivanou Grmelovou – poradkyněmi v oblasti osobního
růstu, výživy a detoxikace těla.
20. 3., 14.00: Velikonoční tvoření. Zdobení kraslic
(découpage, nitěné, batikované, zdobené korálky
a drátkem). Dílnička pro malé šikuly od 3 let. S sebou dostatek vyfouklých vajíček, ostatní dekoraci
zajistíme. Nutno přihlásit předem do 17. 3. v MC
Domeček nebo na mcdomecek@seznam.cz.
Pozor novinka: Domeček otevřen ve středu odpoledne. Herna od 15.00 do 17.00, v 16.00 pohádka.
Pravidelný program:
Po 9.00–12.30: Otevřená herna pro děti.
Po 10.00–10.30: Zpívánky, hravé zpívání od peřinky do školky.
Út 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Út 15.30–17.30: Otevřená herna.
Út 15.30–16.00: Angličtina pro děti 3–4 roky.
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Út 16.00–17.00: Angličtina pro děti 5–7 let.
St 9.00–12.00: Otevřená herna.
St 10.00–10.30: Cvičeníčko rodičů a dětí, od cca
18 měsíců.
St 15.00–17.30: Otevřená herna.
St 16.00: Pohádkové odpoledne, minidivadélko
nebo čtení pohádek.
St 17.30–19.30: Poradna přirozeného plánování
rodičovství, nutno objednat na tel.: 777 200 431
nebo e-mail ppr.por@seznam.cz.
Čt 9.00–12.00: Herna pro děti od 0–2 let.
Čt 10.00–10.30: Cvičení pro dětí od 1 roku.
Pá 9.00–12.00: Otevřená herna.
Pá 10.00: Šikulové, tvořivá dílnička pro děti a rodiče. Doporučujeme vzít si s sebou zástěrku.
Více na www.mc-domecek.cz

Římskokatolická farnost
U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Na Sádce 18, 149 00 Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 934 261
e-mail: fara.chodov@volny.cz
KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje
731 625 970, info@kcmt.cz, www.kcmt.cz
Z PROGRAMu V BŘEZNU 2010:
8. 3., 16.00: Libor Gottfried: „Karel IV. - otec
vlasti ( 2. část )“ - přednáška v rámci Klubu křesťanských seniorů
17. 3., 17.00: „Evropské včelařství“ přednáší:
Ing. Petr Texl, Ing. František Texl, pražská včelařská setkávání na Jižním Městě
18. 3., 19.00: Filmový klub: „Magnolia“ – promítání ﬁlmu s následnou debatou
28. 3., 11.00: Prodej velikonočních výrobků
z chráněných a terapeutických dílen
28. 3., 16.00: Pašije podle Jana - hudba J. S. Bacha, představení Dramatické dílny KSK Praha
Více na http://chodovska.farnost.cz

Sbor CB Jižní Město
e-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto, tel.: 605 809 950
PRAVIDELNÉ PROGRAMY V BŘEZNU 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. V prostorech MC
Domeček.
Pá 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní zamyšlení, promítání ﬁlmů.
Pá 18.00: Setkání mládeže, program pro mladé.
Angličtina: úterý 9.00 pro pokročilé 2, úterý 9.00
pro středně pokročilé, úterý 17.00 pro středně
pokročilé, úterý 19.00 pro mírně pokročilé 2, čtvrtek 9.00 pro mírně pokročilé 1, čtvrtek 17.00 pro
začátečníky, čtvrtek 19.00 pro pokročilé 1.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Sbor ČCE Jižní Město
Donovalská 2331/53
e-mail: jizni-mesto@evangnet.cz
web: jizni-mesto.evangnet.cz
tel.: 272 659 259; 739 244 681
PRAVIDELNÉ PROGRAMY V BŘEZNU 2010:
Ne 9.30: Bohoslužby (a nedělní škola pro děti).

Út 19.00: Setkání nad Biblí.
Po, út 9.00–12.00: Mateřské centrum Pramínek,
herna pro maminky s dětmi.
Z PROGRAMU V BŘEZNU 2010:
20. 3., 19.00: Beneﬁční koncert pro Pomocné
tlapky.
24. 3., 18.30: Beneﬁční koncert Pražské organizace vozíčkářů.
25. 3., 19.00: Koncert Symfonického orchestru
ČVUT.
Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz

Základní umělecká škola
Jižní Město
Křtinská 673, Praha 4
tel.: 267 900 131, fax: 267 900 134
pobočka: J. Růžičky 1179, Praha 4
tel.: 271 070 231, fax: 271 070 245
ZUŠ KŘTINSKÁ
16. 3., 18.30: Koncert komorní hudby s dechovými nástroji.
24. 3., 19.00: Klavírní koncert, muzeum A. Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2.
25. 3., 18.30: Nejlepší žáci se představují, výběrový koncert.
30. 3., 18.30: Koncert žáků dechového oddělení.
ZUŠ J. RŮŽIČKY
22. 3., 18.30: Koncert žáků školy.

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje,
tel.: 272 912 124, 603 468 151
benjamin@cmail.cz
Z PROGRAMU NA BŘEZEN 2010:
12.–14. 3.: Kurz kreslení pravou hemisférou, tři
relaxační dny, které vás přesvědčí o tom, že působivé obrázky může nakreslit každý z nás.
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, pondělí 16.00, úterý 16.45 a 17.30.
Hrajeme a zpíváme si, pro děti 3–6 let, zpívání,
hraní na jednoduché nástroje, út 11.45.
Dětský aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, st,
čt odpol.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let,
čt 16.00.
Pískání na ﬂétnu pro děti od 3 let, po 15.30.
Hravá montessori školička, edukační program pro
zvídavé děti 3–7let, st 9.00–12.00.
Program hravé montessori učení, přirozené a hravé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím prvků
a pomůcek montessori pedagogiky pro děti od
18 měs.–3 let, čt 16.00, pá 9.45.
Novinka:
Cvičení pro těhotné, čt 17.00.
Gravidjóga, pohybové sestavy vycházející z jógy,
dechová cvičení a relaxace, s hlídáním dětí,
pá 11.00.
Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00.
Více na http://benjamin.webpark.cz
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INZERCE

REKO-INTER

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
AKCE: do konce března 2010 vana + umyvadlo ZDARMA nebo sleva 15 %
ze stavebních prací pro obyvatele Prahy 11 a v důchodovém věku
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.

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

ZÁRUKA
NA PROVEDENÉ
PRÁCE
48 MĚSÍCŮ

NOVĚ: ZÁRUKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 48 MĚSÍCŮ!

www.reno.wbs.cz

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

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH
• RYCHL E • L E V NĚ • KVAL I TNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

ZDARMA

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ
Při realizaci koupelny a kuchyně SLEVA na kuchyň!
Obyvatelé P11 – 5% sleva na koupelnu po celý rok
rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

PRODEJNA – tel. 272 916 506, Tatarkova 724, Praha 11-Háje nabízí:
péřové i umělé přikrývky a polštáře
(staré vyčistíme a předěláme na nové, výběr sypků)
šití lůžkovin na zakázku z donesených materiálů
(závěsy, záclony)
župany pánské, dámské, osušky, ručníky

MA
ZDRA

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
Dodání a montáž žaluzií, sušáků
na prádlo, malování balkonů. Kvalita,
100% servis. Slevy pro družstva.
Zaměření a kalkulace ZDARMA.

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově
PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO

www.bydlenijerabek.cz

po

Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu těchto
materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, PVC, koberce, linoleum, korek,
vlysy (i renovace), Flotex, čistící zóny

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •
Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

e-mail: gekr@volny¤Ùðĉ www.gekr.eurosignal.cz ĉ PO–ČT 10–12, 13–18; PÁ 9–16

va
DocepléraPraze

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

tel.: 272 937 482, 272 928 969, 731 208 823
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

www.bydlenijerabek.cz

telefon: 272 942 727
mobil: 606 620 945

Vzorkovna:
Petýrkova 9/1958
148 00 Praha 4

va
DocepléraPraze
po

MA
ZDRA

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

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

Stavební pozemky
pro výstavbu RD
Křenice Sluštice

ABÍDKA
AKČNÍ N ky od
pozem
č

846/67 846/48 846/47 846/46
971,9 m2

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

Metro „C“ Háje, Hviezdoslavova 519
Metro „C“ I. P. Pavlova, Balbínova 6
Metro „B“ Karlovo náměstí, Myslíkova 28

933,7 m 2

846/65

918,9 m2

900 m2

846/71

846/64

917,2 m2

856,5 m 2

846/43

846/45 846/44

1 051,9 m2

846/50

1000,3 m2

846/70

846/82

1 040,5 m2

1052,8 m2

1092,4 m2

950,3 m2

PRODÁNO

900,5 m2

846/62
656,8 m2

846/63
899,9 m2

PRODÁNO

0K
1 490 00
846/42

846/49

• 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

957,3 m2

846/30

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

992,4 m2

1 197,3 m2

846/51
934 m2

PRODÁNO

PRODÁNO
PRODÁNO

846/12
1 042,5 m2

PRODÁNO

PRODÁNO

846/13
1 038,1 m2

PRODÁNO

846/39

PRODÁNO

991,4 m

2

846/34

PRODÁNO

1 198,3 m2

846/60 PRODÁNO
903 m2

846/75
957,3 m2

846/57
900 m2

846/38

PRODÁNO

1 048,3 m2

PRODÁNO

846/59
929,1 m2

846/58
901,7 m2

PRODÁNO

PRODÁNO

Výhledy Sluštice

PRODÁNO

PRODÁNO

t"LDFǏBTPWǔ
PNF[FOB
EP
t,PNQMFUOÓ
JOäFOâSTLÏTÓUǔ
EPLPOǏFOZ
WǏUFMMJOFL 
BWDFOǔ
QP[FNLV
t/BCÓELBQMBUÓ
OBWZCSBOÏ
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846/15

938,7 m 2

QP[FNLZ 846/24 846/23
t,MJEOÈ EPCǲF
EPTUVQOÈ
MPLBMJUB
LNPEƲÓǏBO
t,PNQMFUOÓTFSWJT
QǲJ[BKJÝUǔOÓ
IZQPUÏǏOÓIP
ÞWǔSV
1 056,6 m2

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO

1 054,2 m2

Úvaly

Sluštice
Říčany

www.praha11.cz

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
Seriál – územní plánování (9)

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy
Pro celé území hl. m. Prahy v současné době
platí Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/5 dne 9. 9. 1999
a nabyl účinnosti 1. 1. 2000. Podle nového
stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.
v platném znění) může mít tento územní plán
účinnost do 31. 12. 2015. Od nabytí účinnosti byl modiﬁkován celou řadou změn.
Pořizovatelem územního plánu, včetně
jeho změn a úprav, je odbor územního plánu
Magistrátu hl. m. Prahy (www.magistrat.praha-mesto.cz). Zpracovatelem územního plánu
je Útvar rozvoje hl. m. Prahy (www.urm.cz).
Územní plán má závaznou a směrnou část.
Závaznou část územního plánu stanovuje
vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m.
Prahy (dále jen vyhláška). Prvky závazné čásILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

ti územního plánu jsou uvedeny v usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/5 ze dne
9. března 1999 a rovněž jsou uvedeny
v usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1774 ze dne
22. 10. 2002 známém jako Metodický pokyn
k Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, v Části I. bodu 1.1.1. Směrná část územního plánu je uvedena v textu územního plánu
a v metodickém pokynu Části I. bodu 1.1.1.
Nejdůležitějším prvkem závazné části
územního plánu je funkční využití území. Tento prvek je uplatněn na celém území hl. m.
Prahy. Jednotlivá funkční využití území jsou
barevně a zkratkou znázorněna ve výkresu
č. 4 – Plán využití ploch. Ke každé barevné
ploše a zkratce je ve vyhlášce uveden text
regulativu. V textu je uvedeno jaké funkce
jsou v území přípustné, jaké doplňkové a jaké
výjimečně přípustné. To znamená, že všechny
ostatní neuvedené funkce jsou v území nepřípustné.

Řádky z kroniky Chodova
Přehled dobových cen z roku 1922 připomíná také „luštěniny“, které stály 4.50 Kč, 1 kg
tvarohu za 10 Kč, kávy za 44 Kč a pokračuje
třiadvaceti dalšími položkami, často ale zobecněnými na „prádlo“, „šaty“, „obuv“ apod.
Následuje text:
Ceny nájmů velké změny nenabyly, jelikož
vydán byl zákon na ochranu nájemníků. Pohybovaly se v naší obci u 1 světnice kol 80
– 90 Kč ročně u 2 svět. kol 200 – 250 Kč ročně.
Hospodářství obecní vykazovalo v roce 1922
tento rozpočet:
Příjem: (nevyplněno) Vydání: (nevyplněno,
pozn. red)
Schodek obnášel 11650 Kč 10 h.
K jeho krytí byly učiněny přirážky obecní a to
přirážka ku dani všeobecné 150% a ke dani
činžovní 40%.
Daně tohoto roku činily: Daň všeobecná
7.583 Kč, daň činžovní: 689 Kč.
Jmění obce t.r. bylo: Obligace: 200 + 200 +

KLÍČ 5/2010

Závaznou část územního plánu je možné
měnit pouze formou změny územního plánu.
Pořízení změny územního plánu je tzv. přeneseným výkonem státní správy, pro který
je platnou legislativou stanoven předepsaný
postup. Změnu územního plánu schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
Směrnou část územního plánu je možné
měnit formou úpravy územního plánu, kterou
schvaluje pořizovatel, tj. odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy.
S platnou verzí územního plánu včetně
jeho schválených změn a úprav se můžete
seznámit na adrese www.magistrat.prahamesto.cz v části Územní plánování a rozvoj
– Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Čtenáři mohou své dotazy obecného charakteru směřovat i na odbor územního rozvoje
na e-mail: uzemniplan@praha11.cz.
Odbor územního rozvoje

Základní škola Chodov v dnešní podobě a souvislostech.
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ.

3750 + 3750 = 7900 Kč. Kmenové jmění: 1 728 Kč, Chodovci z potr. čáry přiděleno: 4080 Kč, běžné jmění 29 252 Kč.
(Dále jsou uváděny složené pokuty
v souhrnné výši 9000 Kč.)
Chudinský fond vykazoval hotovost
9599 Kč 25 h.
Při sdělávání rozpočtu pamatováno velkou položkou na školu, neb tato
za války dosti utrpěla, neb v ní soustřeďovala se veškerá aprov. činnost obce,
ba i v ní jistý čas zásoby byly vydávány
neb přechovávány. Z důvodů těch obec.
zast. ve schůzi dne 23. 9. 1922 konané
usneslo se, by ½ výtěžku aprovisace,
který obnášel 24.000 Kč byla věnována pro
účely školské a ½ pro chudinský fond.
V roce 1922 vykonalo obecní zast. celkem 8 schůzí, obecní rada 8 schůzí a ﬁnanční
komise 3 schůze.
Lepší výživa a větší zaměstnanost obča-

nů než v let. válečných vykazují i po stránce
zdravotní i populační větší plus proti rokům
minulým. V roce 1922 narodilo se v obci
chlapců 19, děvčat 20, celkem 39 dětí. V roce
1922 zemřelo zde celkem 15 osob.
(Pokračování.)
Jiří Bartoň
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Proti toku času (18)

Stojí hruška… a hodně pamatuje
Vyjímá se ve svém okolí, malebně rozložitá
a osamělá hrušeň. Tyčí se v sousedství jihoměstské ulice U Kunratického lesa a Obchodního centra Chodov. Nejvíc poutá pozornost
v době květu. Znalec – dendrolog by jistě
odhadl její věk přesněji, sedmdesáté a možná
i osmdesáté narozeniny však už má zřejmě
za sebou. Proti dubu za vozovkou, který se
pyšní štítem se státním znakem, bude samozřejmě vždy mladice. Říkávali mu prý Žižkův
(i když s ústní pamětí to někdy bývá trochu
ošidné), husity ovšem určitě nepamatuje,
přesto se dá jeho věk i stáří jeho kamarádů
za okrajem lesa počítat na staletí. Hrušeň ale
také ledacos pamatuje. Určitě si o tom povídají stromovou řečí, plnou šelestů a šumění,
někdy i hučení a skřípotu větví.
Dávno pryč jsou časy, kdy se mezi lesem
a obcí Chodov rozkládal lán velkostatku. Podle navyklého řádu se na něm střídaly různé zemědělské plodiny, až jednou za čtyři roky doStará hruška u Obchodního centra Chodov.
FOTO JIŘÍ BARTOŇ.

šlo na skutečně hlubokou orbu. K cestě před
lesem dorazila dýmající lokomobila, mohutný
stroj připomínající staré parní lokomotivy
nebo parní silniční vály. Druhá se objevila poblíž dnešní Zakouřilovy ulice. Říkalo se jim parní voračky. Z bubnů – válců na nich byla poté
mezi nimi vedena ocelová lana a na nich byla
tažena soustava radlic s obsluhou. Po „přetažení“ na druhý konec muži radlice překlopili
a oralo se nazpět, pak strojníci s parními stroji
popojeli o šíři záběru radlic…
Na samém konci války, když byla hruška ještě
štíhlou krasavicí, možná hodnou dceruškou
někde nedaleko stojící matky, tady 7. května 1945 hvízdaly kulky a rachotily výstřely.
U lesa a v poli umírali obránci i útočníci.
Po několika letech se v polích objevily
traktory a další stroje. Za nějakých dvacet
roků ale přišly ke slovu těžké zemní stroje. Stavěl se vodovod ze Želivky pro Prahu,
dálnice a pak metro. Mezitím vznikal kolem
okraje lesa široký pás pro moderní komunikaci, dnešní ulici
U Kunratického lesa. Mezi ní
a dálnicí rostly od jihu k severu panelové domy. Měnily se
od šedých skeletů až do dnešní podoby. Když už se zdálo,
že bude všemu konec, vyrostl
nedaleko stárnoucí hrušky les
jeřábů. V jámách v zemi a brzy
i nad zemí začal vyrůstat komplex obchodního areálu.
Stará hruška všechno tohle v dobrém přečkala a dobře
si pamatuje. Škoda, že si povídá jen se sobě rovnými a nám
nic neprozradí.
Jiří Bartoň

Nové náměstí ponese
jméno Miloslava Švandrlíka
Takto vypadá Švandrlíkovo náměstí v zimním
hávu. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Dosud bezejmenný klidný relaxační prostor
mezi ulicemi Skřivanova, Lažanského, Švabinského a 7. května dostal začátkem února rozhodnutím Rady hl. m. Prahy jméno
Švandrlíkovo náměstí. Spisovatel a humorista Miloslav Švandrlík, autor Černých baronů, ale také příběhů žáků Kopyta a Mňouka,
množství vtipných textů a vtipů v časopise
Dikobraz, dalších knih a scénářů, prožil většinu života v rodinném domě v ulici 7. května. Na podzim minulého roku, nedlouho před
jeho smrtí, mu městská část Praha 11 udělila
čestné občanství.
Starosta Dalibor Mlejnský na základě
usnesení rady městské části zaslal počátkem
prosince minulého roku dopis členům Rady
hl. m. Prahy s žádostí, aby zmíněné prostranství mohlo nést jméno tohoto významného
českého spisovatele. „Jsem velmi ráda, že se
Miloslavu Švadrlíkovi dostalo takového ocenění. Vedle udělení čestného občanství Prahy
11 je to další důkaz, že si jeho odkazu i díla
na Jižním Městě lidé váží,“ řekla Švandrlíkova
spolupracovnice Jarmila Růžičková, která mu
v poslední fázi jeho života byla nejblíže.
red

Praha 11 nabídne bezplatné zpracování odštěpků
Naše městská část prostřednictvím společnosti Jihoměstská majetková, a. s., umožní
obyvatelům bezplatné zpracování dřevní
hmoty z větví stromů pomocí štěpkování.
Štěpkovač bude přistaven v neděli 7. března

od 13 do 17 hodin na parkovišti u Výstavní
ulice mezi fotbalovým hřištěm TJ Háje a benzinovou pumpou Shell, v neděli 14. března od 13 do 17 hodin na parkovišti poblíž
ulic Starochodovská a Na Sádce a v neděli

21. března od 13 do 17 hodin na ploše u křižovatky ulic Donovalská–Vycpálkova–Rujanská.
Ten, kdo si nebude chtít zpracované štěpky odvézt, může je zanechat na místě a společnost zajistí jejich likvidaci.
red

PARKOVIŠTĚ U VÝSTAVNÍ ULICE

STAROCHODOVSKÁ–NA SÁDCE

DONOVALSKÁ–VYCPÁLKOVA–RUJANSKÁ
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INZERCE

„Oáza pro Vaše tělo“

POHÁDKOVÉ
Centrum
Chodov

KOSMETICKÝ SALON
NEHTOVÉ STUDIO

Výstava
originálních
kostýmĤ
z þeských ¿lmových pohádek
6.–23. 3. 2010

HLAVNÍ SLUŽBY
Beauty Body Studia
• Turbo SOLÁRIUM Model
Ergoline 600 (50 trubic)

• CHEMICKÝ PEELING
• MANIKÚRA/PEDIKÚRA

• MASÁŽE

• ZÁBALY

• LYMFODRENÁŽNÍ

• HUBNUTÍ

TĜi oĜíšky pro Popelku / Byl jednou jeden král
Pyšná princezna / Princezna se zlatou hvČzdou
NejkrásnČjší hádanka a mnoho dalších...

• INFRA SAUNA ZDARMA

NOHAVICE
• VACUPRESS

• VIZÁŽISTIKA

• ELEKTRO STIMULACE

• PERMANENTNÍ MAKE-UP

• LASER

• TRVALÁ DEPILACE

• KOSMETIKA

• MEZOTERAPIE

KOSMETICKÝ SALON
Kosmická 745
Praha 4 Háje

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 6. 3. od 14.00
7
7
7
7

NEHTOVÉ STUDIO
Emilie Hyblerové 524
Praha 4 Háje

Moderátorka Yvetta Blanaroviþová
TvĤrþí dílniþky, pohádková fotokostymérna
Promítání pohádek
Autogramiáda - D. Morávková, V. Vorlíþek, M. Táborský

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

Tel: 777 957 458 / 272 657 133
Web: www.bbstudio.cz • mail: info@bbstudio.cz

Více na www.centrumchodov.cz

MASO – UZENINY KK

MILOŠ KŘEČEK

Ať je léto nebo zima u Křečka je stále prima!
Mráz a sníh nám nevadí – u Křečka ceny padají!
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 272950281

Akční ceny BŘEZEN
Párky Vídeňské
129,90 89,90 Kč
Šunkový salám speciál 114,90 89,90 Kč
Tlačenka a-lá Drobek 129,90 99,90 Kč
Královský játrový salám 99,90 79,90 Kč
Bok s kmínem pečený 139,90 119,90 Kč

Slanina bez kůže
Domácí sekaná
Vinná klobása.
Metský salám, čajovka
Vepřová plec s.k.
Vepřové kousky na čínu

99,90
95,00
89,90
109,90
89,90
86,90

39,90 Kč
75,00 Kč
69,90 Kč
79,90 Kč
74,90 Kč
79,90 Kč

O t e v í r a c í d o b a : p o n d ě l í – p á t e k 7 00 – 1 8 00 h o d .

Trvale snížená cena
Huspenina
Párky libové

59,90 Kč
44,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy
do vyprodání zásob.

NIC NENÍ PROBLÉM...!

Prodej a správu inzerce nově zajišťuje:
Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o.
Opletalova 59, 110 00 Praha 1, www.motm.cz
IČ: 63 666 987, DIČ: CZ63 666 987
Kontaktní údaje – prodej inzerce:
Tel.: +420 725 843 421, Fax: +420 224 228 935
E-mail: info@inzerceklic.cz
Další informace o časopisu, jakož i aktuální ceník a harmonogram
realizace příštích 6 čísel naleznete na www.praha11.cz v sekci věnované
časopisu Klíč. Pevně věříme, že přínosy plynoucí z inzerce v časopisu Klíč
oceníte i v roce 2010 a těšíme se na spolupráci s vámi.
Za celý tým Men on the Moon,
Jiří Landa
ředitel společnosti

KLÍČ 5/2010
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Praha 11 získala další dotace
na projekty šetřící energii
Energie, jedno z nejčastěji používaných slov posledních let. Ať už máte
na současné dění týkající
se globálních změn klimatu a s tím související
využívání energií jakýkoli
názor, předpokládám, že
na jednom se shodneme.
Ceny energií až na výjimky
rostou a minimálně pár let
růst budou. Nikdy v historii
nebyla spotřeba energií tak
enormní, jako je tomu dnes.
Každá mince má dvě strany. Zde je jedna příjmová
a druhá je výdajová. Téma
výstavby nových elektráren
ponechme stranou. Faktem totiž je, že když
uvidíte, že vám v rodinném rozpočtu schází
peníze, nepůjdete si hned hledat druhé či třetí
zaměstnání, ale nejprve se zamyslíte nad tím,
kde můžete ušetřit. Evropská unie si uvědomuje, jak obrovský potenciál v oblasti úspor
je, stala se světovým tahounem v této ob-

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

lasti a není tedy divu, že i dotační nástroje
zaměřuje tímto směrem.
Městská část Praha 11 byla v posledních dvou letech velmi úspěšným žadatelem
o dotace v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů a naštěstí tomu nebude jinak
ani v roce 2010. Nejprve na konci minulého
roku přišlo rozhodnutí o přidělení dvou dotací na projekty Governee a EnerCity
Naše městská část získala dotace na zateplení (oba zaměřené na větší využívání
ZŠ Campanus a Pošepného náměstí. obnovitelných zdrojů a energetické
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
úspory) z mezinárodního operačního
programu Central Europe v celkové
výši přesahující deset milionů korun.
Následně na počátku nového roku
byly úspěšně vyhodnoceny naše
žádosti na zateplení ZŠ Campanus
a ZŠ Pošepného náměstí v celkové výši přesahující padesát milionů
korun, a to z Operačního programu
Životní prostředí, který je ﬁnancován evropským Fondem soudržnosti.
Pevně věřím, že přísloví „jak na Nový
rok, tak po celý rok“ bude platit
i v tomto případě.
Jakub Ježek, předseda
komise pro podporu regenerace

Pravidelná deratizace čeká
Prahu i v letošním roce
Rada hl. m. Prahy začátkem února schválila
plán deratizace na rok 2010 a hlavní město
tak na ni vyčlenilo částku 3,7 mil. Kč. Své
povinnosti mají v rámci cyklické deratizace též soukromí vlastníci, městské části a správce kanalizace,
odborný dozor a hodnocení má
na starosti Hygienická stanice
hl. m. Prahy.
Loňská cyklická deratizace se uskutečnila od
1. dubna do 30. listopadu.
I letos před zahájením deratizačních prací vyzvou pobočky Hygienické stanice
hl. m. Prahy průmyslová, potravinářská, škol-
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ská, administrativní a další zařízení k plnění
povinnosti podle zákona o ochraně veřejného
zdraví. Při deratizačních pracích se nejčastěji
používají granulové a voskové nástrahy
v deratizačních staničkách opatřených varovnými štítky. Pro
mnohé soukromé majitele může
být překvapující, že i oni zodpovídají za deratizaci, a to ve svých
objektech a na prostranstvích.
Pokud by si nevěděli rady, stačí
kontaktovat Hygienickou stanici,
která poskytne informace jak postupovat.
O deratizaci na Jižním Městě se dozvíte více
v příštím čísle Klíče.
red

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
RUŠIL NOČNÍ KLID. Pozdě večer 2. února
bylo oznámeno na operační středisko, že
v Hněvkovského ulici někdo ruší noční
klid hlasitou hudbou.
Po příjezdu na místo
strážníci kontaktovali oznamovatele, který
označil byt, ze kterého vycházela hlasitá
hudba. Strážníci majitele bytu upozornili,
že se svým konáním dopouštějí přestupku.
Jelikož dotyční odmítli přestupek vyřešit
na místě, byla celá záležitost podstoupena ke správnímu řízení na ÚMČ Praha 11.
ZNEČIŠŤOVAL VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ. Na linku 156 bylo večer 6. února
oznámeno, že v Demoliční ulici někdo vysypal neznámou látku na příjezdovou komunikaci. Hlídka strážníků posléze zjistila,
že ve dvou pruzích vozovky je vysypán
popel z briket a uhlí. Šetřením na místě
strážníci zjistili, že majitel jednoho z rodinných domů v okolí s tímto materiálem
v onen den manipuloval. Strážníci celou
věc předali na ÚMČ Praha 11, jelikož dotyčný odmítl záležitost vyřešit na místě.
CHYTILI ZLODĚJKU. V provozovně Albert
v Arkalycké ulici byla 12. února ve večerních hodinách zadržena pachatelka krádeže. Jelikož u sebe neměla žádné doklady,
kterými by hodnověrně prokázala svoji totožnost, strážníci provedli lustraci, díky níž
zjistili, že se jedná o celostátně hledanou
osobu. Proto dotyčnou předvedli na Policii
ČR, kde ji předali k dalšímu šetření.
KRADL A PORUŠIL ZÁKAZ. Večer
13. února byl v OC Chodov zadržen pachatel krádeže. Strážníci kontrolou zjistili, že
se jedná o osobu, která má soudně zakázán pobyt na území hl. města Prahy. Proto
muže omezili na osobní svobodě a předali
k dalšímu šetření Policii ČR.

Na jaká témata
reportáží se můžete těšit ve vydáních TV Praha
11 vysílaných
v první polovině
března?
1. března
Přestěhování informační kanceláře MČ
Praha 11 v rámci polikliniky Šustova
Jak postupuje stavba sportovní haly v ulici Květnového vítězství
Jak naložili vítězové soutěže Regenerace
Jižního Města s výhrou
Evropský den 112 v Hasičské stanici
Chodov
Osobnosti Jižního Města: Ludmila
Schlemmerová

www.praha11.cz

INZERCE

• 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.
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Telefon: 222 982 922, 604 517 565.
• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe.
Telefon: 272 761 234, 602 366 328.
• MALOVÁNÍ, 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: 603835609, 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
• BYTOVÁ JÁDRA, kompletní rekonstrukce
bytů i drobné zednické, obkladačské práce.
Malování, štukování, plovoucí podlahy, voda,
elektro.Kvalita a rozumná cena. email-skutchan@seznam.cz,tel.: 720 391 187, František Škutchan.
• MYTÍ OKEN (plast. 3+1 cca 300,- Kč), čištění koberců a čalounění. Tel: 606 148 453
nebo 222 955 295 - Fa Šilha.
• 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.
• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14,Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC,koberce,plovoucí podlahy.Návštěva se vzorky,zaměření
a cenová kalkulace zdarma. www.podlahyblaha.kvalitne.cz mob.604623052.
• OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ a malířské
práce. Bytová jádra – kvalitně. Rakovec Tel:
267913922, 18:00-21:00., mob: 608709716
přes den. www.zednictvi-praha4.cz.
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ-šití na míru, úpravy,
opravy. J.Majerová-Chodov, ulice Zakouřilova
94, tel: 272 929 597.
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• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
• ZKUŠENÁ LEKTORKA AJ a ČJ nabízí individuální výuku v soukromé učebně u stanice
metra Chodov (nebo přes Skype). Vítáni jsou
i úplní začátečníci. Možnost platby fakturou.
Tel.: 721 343 142.
• ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ - účetnictví, daňová přiznání, služby daňového poradce. Více na www.ucetnictvi-online.cz nebo
info@ucetnictvi-online.cz, Tel.: 604 734 175,
Benkova 32, Praha 4.
• MALOVÁNÍ - Novotný - Tel.: 606 556 547,
malování, lakování, tapetování, štukování,
fasády, zaměření zdarma, práce i o víkendu,
www.amalnov.cz, e-mail: amalnov@atlas.cz.
• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opatov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory,
smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní
a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Praha 4 tel.
602190800.

• BD Doubravická 1305-1307 PRODÁ byt
4+1, vyšší patro, před rekonstrukcí. Dům po
celkové rekonstrukci a zateplení. Kontakt Š.
Skopový, 72402588.

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.
• KOUPÍM KNIHY, časopisy, pohlednice
i celé knižní pozůstalosti . Nabídněte. Telefon
603247819, e-mail – centrums.t@post.cz.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stěhování bytů čeští pracovníci SO+NE stejné
ceny km po Praze zdarma TEL.: 723 809 137
www.stehovanibytu.cz.
• PROVÁDÍM STAVEBNÍ opravy a úpravy byt. a nebyt. prostor. SLEVA až 10%
do konce března. Řemesl. práce např. bytová
jádra, obklady, voda, elektro, atd. Praha
i okolí. Tel.: 739613488 (773222045), e-mail:
jin60jir@seznam.cz.
• ANGLIČTINA - individuální výuka + překlady
v blízkosti metra Háje. Výuka 45min – 350 Kč,
60min – 400 Kč. Překlady 300 Kč za 1NS
(1NS=1800 úhozů), tel.: 607906256, e-mail:soukrangl@centrum.cz.
• PEDIKÚRA od 160 Kč, Manikúra 140 Kč,
Kadeřnictví-pánské stříhání od 80 Kč, Dámské kompletní stříhání 250 Kč, Kosmetika
od 350 Kč, Studio IVETA, Modletická 1389,
Praha 4, obj. na tel:777586848.
• ÚČASTNÍKŮM NEZAVINĚNÉ DOPRAVNÍ
NEHODY z let 2006-2010 pomáháme získat
podstatně vyšší bolestné a náhradu mzdy.
Naši klienti hradí právní zastoupení až ze získaného odškodnění. Tel.723203036, www.
nahradaskody.net.

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

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

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

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

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

OTEVÍRACÍ DOBA
po – čt:
pá:
so:

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

cká

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE,
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy,
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech.
Tel. 604618298, 222364018.

• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo
Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově! Tel.: 722 509 947.
• HLEDÁM BYT ke koupi 1+1 a větší max.
však 70 m2. Požaduji dobrou dostupnost
na metro. Tel. 731 618 397.
• HLEDÁM MENŠÍ BYT k pronájmu pro 2
osoby, Garsonka – 2+1 do 12.000 Kč včetně
poplatků. Zařízení na dohodě. Nekuřáci bez
zvířat. Děkuji za nabídky. Tel.: 605 845 088,
220 806 245.

Bydlení

Horňáte

Služby

• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ práce,
voda, kanalizace, topení, montáže zámků
provádí J. Schimana; tel. 223000393, mobil:
607550484, E-mail: j.schimana@email.cz.

• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ a výměn bytů. Dlouhodobá specializace
na Jižní Město, Prahu 4 a 10. Právní servis
zajištěn. RK Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.:
272 927 497, 607 636 784.
• KOUPÍM BYT 2+KK NEBO 2+KK/L V PRAZE 11. Mohu také nabídnout výměnu za větší
byt v Praze 11. Vše pouze družstevní nebo
OV. Bližší informace na tel. 607 686 460.
• 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.
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RELAX

Zúčastněte se fotograﬁcké soutěže
Kulturní komise RMČ Praha 11 a OŠK ÚMČ
Praha 11 vyhlásily fotosoutěž s názvem a tematickým zaměřením Jižní Město jak je neznáme (soutěž netradičních pohledů na Prahu 11).
Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:
Amatérská fotograﬁe
a) žáci základních škol a odpovídajících
ročníků gymnázií
b) středoškoláci a dospělí
Profesionální fotograﬁe
Termín uzávěrky: 30. 6. 2010.
Vyhodnocení soutěže: září 2010, výstava
na radnici v listopadu 2010.
Soutěžní fotograﬁe zasílejte v digitální podobě, velikost každé fotograﬁe max. 3 MB,
v počtu nejvýše 5 kusů od jednoho autora.
Soutěžní fotograﬁe lze zaslat buď na horakovam@p11.mepnet.cz (velikost jednoho e-mai-

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
DO ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY JIŽNÍ MĚSTO
Termíny přijímacích zkoušek
ZUŠ Křtinská 673, Praha 4:
19. a 20. dubna, od 14 do 17.30 hod.
ZUŠ J. Růžičky 1176, Praha 4:
21. a 22. dubna, od 14 do 17.30 hod.
Dodatečné zkoušky: 7.–10. června.

Anketní lístek
Nová podoba polikliniky Opatovská
Budova polikliniky Opatovská bude mít
novou tvář. Jak bude vypadat, můžete rozhodnout i vy. Zaškrtněte křížkem variantu
ze strany 3, která se vám nejvíce líbí.
Anketní lístek můžete odevzdat v jakékoliv informační kanceláři Prahy 11
(Opatovská, Šustova, Ocelíkova), dále
na podatelně ÚMČ Praha 11, Ocelíkova
672 nebo poslat na tutéž adresu v obálce
označené POLIKLINIKA. Nezapomeňte
uvést jméno a kontakt na vás. Z došlých
lístků vylosujeme 3 výherce, které odměníme.
Varianta A
Varianta B
Varianta C
Jméno: ...........................................................
Adresa: ..........................................................

lu s přílohou nesmí přesáhnout 4 MB); nebo
na CD nosiči v zalepené obálce označené
heslem „FOTOSOUTĚŽ – neotvírat“ na adresu: ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41
Praha 4, (lze odevzdat přímo v podatelně
na uvedené adrese); nebo na základě telefonické domluvy (tel.: 267 902 323) osobně
na odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11,
Vidimova 1324–5, kancelář č. 409.
K přihlášeným fotograﬁím uvádějte vždy:
soutěžní kategorii, jméno, adresu bydliště,
věk, telefonický (případně e-mailový) kontakt,
u žáků a studentů i adresu školy.
Autor fotograﬁckého díla poskytuje vyhlašovateli soutěže nevýhradní bezplatnou licenci k užití fotograﬁckého díla, zejména jeho
užívání ke komerčním i nekomerčním účelům
v rozsahu podle autorského zákona. Přihlášené fotograﬁe budou zveřejněny na internetových stránkách www.praha11.cz.
red

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Kam za sportem v březnu
1.–5. 3.
Příměstské jednodenní tábory o jarních
prázdninách
Sběrná místa: tělocvičny ZŠ Mikulova a ZŠ
K Milíčovu, určeno pro děti od 6 do 15 let.
Více informací na www.praha11.cz.

21. 3.
Turnaj Pražské juniorské tour – squash
Akce je určena pro děti a mládež od
10 do 16 let. Více na www.squashpoint.
cz. SQUASHPOINT, Květnového vítězství
938/79.

3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3.
Open turnaje v Rapid šachu
Pro všechny věkové kategorie (vždy
od 17.00 do 19.00 hod.), Farnost u kostela sv. Fr. z Assisi, Na Sádce 1296/18, kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 738 644 691,
m.benes@volny.cz

21. 3.
Turnaj mladšího dorostu v házené
TJ JM Chodov – ČZ HBC Strakonice, sportovní hala TJ JM Chodov od 12.30 hod.
Turnaj staršího dorostu v házené
TJ JM Chodov – TJ Sokol Chrudim, sportovní
hala TJ JM Chodov od 14.30 hod.
Turnaj mužů v házené
TJ JM Chodov – TJ Bystřice, sportovní hala
TJ JM Chodov od 16.30 hod.
Přebor Prahy ve volejbalu – juniorky
Tělocvična ZŠ Mikulova.

6.–7. 3.
Mistrovský turnaj juniorů kategorie
A – squash
SQUASHPOINT, Květnového
vítězství 938//79.
7. 3.
Turnaje mladšího, staršího dorostu a mužů
v házené
TJ JM Chodov – HC TJ Náchod, sportovní hala TJ JM
Chodov od 12.30, 14.30
a 16.30 hod.
17. 3.
Kop Cup JM 2010
Akce je určena pro děti z 1. stupně ZŠ, které
nehrají za žádný fotbalový klub. ZŠ Květnového vítězství 1554.
20.–21. 3., 27.–28. 3.
Jarní pohár v interkrosu
Série 8 turnajů v kategoriích od 9, 11, 13,
15 a 18 let. Pro interkrosové oddíly a školní
kroužky z Jižního Města. ZŠ Mendelova.

27. 3.
Jarní pohár
Soutěžní přehlídka tanečních a sportovních formací. Akce je pro děti z DDM,
MŠ, ZUŠ i další skupiny,
které se věnují pohybovým
aktivitám. ZŠ Květnového vítězství 1554 od 8.00 do 16.00
hod.
Jarní běhání Kunratickým lesem
2. ročník běhu, Hrabákova–Pošepného–Kunratický les. Sportovní Jižní Město, o. p. s.
V březnu se budou rovněž konat ﬂorbalové turnaje přípravek v ZŠ Mendelova a o víkendech na hřišti FC Háje JM se uskuteční
zápasy Zimní ligy Royal Cup pro registrované fotbalisty.
red
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INZERCE

Darováním plasmy mohu zachránit
Ïivot i nûkomu z mé rodiny.
Krevní plasma je nenahraditelná surovina pro v˘robu lékÛ.
ProtoÏe je jí celosvûtovû nedostatek, vznikají dárcovské
centra krevní plasmy. Jedno takové vzniklo v poslední dobû
i v Praze - na Chodovû.

Va‰e darování plasmy chrání zdraví a Ïivot.
KaÏd˘ to mÛÏe potﬁebovat – Va‰e rodina,
Va‰i pﬁátelé i Vy sami.
Dva ze tﬁí lidí jsou nûkdy bûhem
svého Ïivota odkázáni na v˘robky
z plasmy, které jim zachrání Ïivot.

Krevní plasma je nenahraditelná pro v˘robu Ïivotnû
dÛleÏit˘ch lékÛ. BohuÏel je jí stále nedostatek. KaÏd˘m
odbûrem podporujete v˘robu tûchto nenahraditeln˘ch
lékÛ. ZachraÀujete tím nejen zdraví, ale mnohdy i Ïivot.

Pﬁi kaÏdém odbûru plasmy získáte:
• Náhradu ve v˘‰i 400,-Kã
• Bezplatné vy‰etﬁení (provûﬁení
na virová onemocnûní)
• Dobr˘ pocit z pomoci ostatním

A za jeden
odbûr obdrÏím

náhradu
400 Kã!

Co je plasma?

Proces, pﬁi kterém se plasma
získává, se naz˘vá plazmaferéza. V prÛbûhu plazmaferézy se
z krve oddûluje tekutá plasma
a dárce dostává zpût své ãervené
a bílé krvinky a krevní destiãky.
Plasma tvoﬁí 55% objemu na‰í
krve a sama je tvoﬁena z 91% vodou. Obsahuje více neÏ 120 rÛzn˘ch proteinÛ, které plní Ïivotnû
dÛleÏité funkce jako napﬁ. ochrana proti infekcím nebo sráÏení
krve pﬁi poranûních.

Pﬁi darování plasmy vedle
bezplatného lékaﬁského vy‰etﬁení a úhrady Va‰ich nákladÛ
a ãasu ve v˘‰i 400,-Kã za jeden odbûr nabízí DCCH dal‰í
v˘hody:
• Optimální poloha v Praze
v obchodním centru
Chodov
• Parkování u DCCH
3 hodiny zdarma
• Pﬁíjemné moderní
prostﬁedí v interiéru
i exteriéru
• MoÏnost odbûru kaÏd˘
t˘den, coÏ znamená
aÏ 1 600,-Kã za mûsíc

Tipy pro dárce
Pﬁed kaÏd˘m odbûrem:
Dostateãnû pít
Dostateãnû jíst
Dostateãnû spát

Jak se stanete dárcem plasmy: Je potﬁebná vstupní lékaﬁská prohlídka, kterou provádí bezplatnû na místû na‰i lékaﬁi. Po obdrÏení negativních v˘sledkÛ krevních testÛ mÛÏete darovat krevní plasmu pravidelnû jednou t˘dnû.
KaÏd˘ odbûr plasmy trvá pﬁibliÏnû 45 minut. Za tento ãas a osobní nepohodlí se Vám odmûníme ãástkou 400,-Kã
jako kompenzace za kaÏd˘ odbûr.

Dárce získává dárce

Darování plasmy

Jste-li ná‰ registrovan˘ dárce a získáte pro na‰e centrum dal‰ího dárce, mÛÏete obdrÏet finanãní prémie. Pokud nov˘ dárce pﬁijde na Va‰e doporuãení a uvede tuto informaci pﬁi registraci, dostanete po jeho tﬁetím úspû‰ném odbûru plazmy pﬁi Va‰em následujícím odbûru prémii 400 Kã. POâET VÁMI ZÍSKAN¯CH DÁRCÒ NENÍ OMEZEN, ZÁLEÎÍ JEN NA VÁS, KOLIKRÁT VÁM BUDE
PRÉMIE VYPLACENA

Pﬁi odbûru plasmy je od dárce plasma získávána z plné krve v plasmaferetickém pﬁístroji pomocí jednorázového odbûrového setu. Pevné souãásti krve (ãervené a bílé
krvinky, krevní destiãky) se vrací bûhem odbûru zpût dárci. Tento proces trvá ca. 45 minut. ProtoÏe je z krve odebrána pouze tekutá sloÏka, která je plnû nahrazena do
48 hodin, je moÏné darovat plasmu kaÏd˘ t˘den. Celkové mnoÏství odebrané plasmy nesmí za 12 mûsícÛ pﬁekroãit 25 litrÛ, coÏ odpovídá pﬁibliÏnû 35 odbûrÛm.

Kdo mÛÏe darovat plasmu?
KaÏd˘ zdrav˘ dospûl˘ ãlovûk od 18 do 60 let. V pﬁípadû, Ïe se jiÏ jedná o dárce plasmy nebo krve, aÏ do 65 let.
Jak bezpeãn˘ je odbûr plasmy? Hygiena je pﬁi darování plasmy základní poÏadavek. Pﬁi odbûru se pracuje v˘luãnû se sterilními jednorázov˘mi pomÛckami. Dárce, ani jeho krev se nikdy nedostane do styku s krví jiného dárce. Tím je vylouãen eventuelní pﬁenos choroboplodn˘ch zárodkÛ.
Jak ãasto mohu darovat plasmu? Plasmu mÛÏete darovat témûﬁ kaÏd˘ t˘den - v tûle je rychle doplnûna.
Jak dlouho trvá odbûr plasmy? KaÏd˘ odbûr cca. 45 minut. K tomu krátké vy‰etﬁení pﬁed kaÏd˘m odbûrem.
Co bych si mûl vzít s sebou k prvnímu odbûru? Platn˘ obãansk˘ prÛkaz ãi jin˘ úﬁední doklad s fotografií
a platn˘ prÛkaz zdravotního poji‰tûní.

V sobotu 6. 3. 2010 od 10.00 do 16.00 pořádáme Den otevřených dveří v DCCH. Přijďte si nechat bezplatně změřit krevní tlak a seznamte se s provozem
našeho dárcovského centra krevní plasmy. Současně pro Vás bude připraveno malé občerstvení, které je pravidelně poskytováno našim dárcům.
V každou celou půlhodinu se Vám bude věnovat zdravotník našeho týmu.
Otevírací doba: Po - Pá: 7:30 - 19:00 • So: 8:30 - 17:00 • Tel.: 27 207 55 55 • E-mail: dcch@dcch.cz • www.dcch.cz
Roztylská 2321/19, Obchodní centrum Chodov - střecha. Na Vaši návštěvu se těší tým Dárcovského centra Chodov
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ZDRAVÍ PRO VAŠE DĚTI!

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

Bez
lepku
Aktivní
Bifido
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Méně
než 4 %
tuku

www.praha11.cz

