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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje 

Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-

ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. ledna 

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 bezplat-

nou linku 800 104 300.
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TÉMA

Jak bude vypadat kultura na Jižním Městě 
v roce 2011

 Festival Street For Art bude klást 

otázky a provokovat k odpovědím o ve-

řejném prostoru (nejen) Jižního Města 

i v květnu 2011. Letos se nebude sta-

vět třípatrová budova Dočasného cen-

tra současného umění, organizátoři ale 

slibují, že festival bude hravější a bude 

na více místech. Na první otázku můžete 

týmu organizátorů z obecně prospěšné 

společnosti Kulturní Jižní Město, pomoci 

odpovědět už teď: jaké je vaše nejoblíbe-

nější místo na Jižním Městě? Pro všech-

ny, kdo pošlou alespoň pět tipů na e-mail 

info@kczahrada.cz nebo je zavolají 

na telefon 271 910 246 anebo se o ně 

podělí na recepci Zahrady nebo Chodov-

ské tvrze, je připravena odměna v podo-

bě vstupenek na akce KC Zahrada nebo 

Chodovské tvrze.

 Na nový program se můžete těšit 

také na Chodovské tvrzi. Pro velký di-

vácký zájem je až do 24. ledna prodlou-

žena výstava kresleného humoru Ne-

prakty a Švandrlíka. Únorová vernisáž 

ale bude už plně v režii nové kurátor-

ky Chodovské tvrze Heleny Blaškové. 

Na první výstavě, která zahájí novou 

éru galerie Chodovské tvrze, se před-

staví malířka Denisa Krausová a sochař 

Tolar. Oba patří k předním představite-

lům své generace a mají za sebou řadu 

výstav. U Krausové zaujme moderní 

malba, která kombinuje městské i pří-

rodní motivy do napínavých kompozic, 

Tolar je pak živou ukázkou toho, jak by 

možná tvořil František Skála, kdyby mu 

bylo o dvacet let méně. Tolarův zvěři-

nec, který vznikne úpravou vysavače 

nebo konve na mléko, je řemeslně do-

konalý i vtipný. 

 V průběhu roku se pak na Chodov-

ské tvrzi můžete těšit nejen na bohatý 

výstavní program i s mezinárodní účastí, 

„MOC SE TO POVEDLO, DOUFÁM, ŽE SE BRZO S NĚČÍM PODOBNÝM NA JI-

ŽÁKU ZASE SETKÁM,“ NAPSAL JEDEN Z DIVÁKŮ DO NÁVŠTĚVNÍ KNIHY 

FESTIVALU STREET FOR ART 2010 A DALŠÍ POD NÍM DODAL: „HRŮZA, 

DĚLÁTE SI Z NÁS LEGRACI, TOHLE MODERNÍ UMĚNÍ JE HROZNÝ, NUTÍTE 

NÁS PŘEMÝŠLET!“

Prasátko (foto 
archiv Chodovské tvrze). Autor 

sochy tohoto prasátka Benedikt 

Tolar pracuje metodou ready-made: 

dává nový obsah starým věcem. 

Obraz Setkání (repro Denisa Krausová). 
Malířka velkoplošných pláten 

Denisa Krausová.
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obráceně. Který jiný národ s deseti milio-

ny obyvatel se může radovat z titulu mi-

stra světa v hokeji, stříbrné medaile bas-

ketbalistek, pyšnit se jmény jako Bauer, 

Záhrobská nebo Sáblíková? Jak je mož-

né, že například pavilon České republiky 

na EXPO 2010 navštívilo téměř devět 

milionů lidí a naše expozice se dočkala 

sedmi prestižních ocenění od odborné 

veřejnosti? Neměli bychom se také těšit 

z toho, že jsme se nedostali, do takové 

ekonomickou krize a problémů se který-

mi se potýká Řecko nebo Irsko? Vraťme 

se ale k nám na Jižní Město. Vedle vel-

kých úspěchů na sportovním i kulturním 

poli se nám daří i jinde. Vyrostl nový dům 

pro seniory, nová sportovní hala, hřiště, 

sportoviště, zvyšuje se počet míst v ma-

teřských školách, opravují se školy, ne-

zvyšovalo se nájemné a tak bych mohl 

dlouze pokračovat. 

 Ano, samozřejmě není vše ideální. 

Ale ideální není ani pocit, že je všechno 

špatně. Ideální není ani očekávání, že 

za nás všechno udělá někdo jiný, že ně-

kdo jiný za nás změní svět. 

 Uznávám, že i když se na Jižním Měs-

tě v posledních letech změnilo mnohé 

k lepšímu, pořád máme co dohánět a co 

vylepšovat. Určitě v oblasti zimní údržby 

chodníků či úklidu veřejných prostranství. 

Samozřejmě – v první řadě by se o údrž-

bu měl starat vlastník, ať už se jedná 

o městskou část, hlavní město Prahu 

nebo soukromého vlastníka... ale zapojit 

se může každý z nás. Tím, že nebudeme 

apatičtí, nevšímaví a neteční k tomu, co 

se děje kolem. Každý z nás může upozor-

nit kolemjdoucího, že odhodil nedopalek 

nebo neuklidil po svém psovi. Také dobré 

sousedské vztahy a sounáležitost elimi-

nují takové negativní jevy. Nechci tímto 

v žádném případě delegovat zodpověd-

nost na někoho jiného. Je mi ctí, že jsem 

byl opět zvolen starostou a svoji práci, 

mandát a zodpovědnost s ním spojenou 

beru velice vážně. Zvelebování a úklid ve-

řejného prostranství, více zeleně a ploch 

pro rekreaci a sport, bezpečnost, další 

rozvoj Jižního Města... To jsou témata, 

o kterých chci s vámi diskutovat a o kte-

rých vás budu v násle-

dujícím období informo-

vat i na stránkách Klíče.

Váš Dalibor Mlejnský
starosta

Slovo 

starosty

DÁMY A PÁNOVÉ, 
SOUSEDÉ Z JIŽNÍHO MĚSTA…

Svůj sloupek píši první neděli nového 

roku. Mnoho z nás si právě dává před-

sevzetí, která možná už v polovině ledna 

(kdy vyjde toto vydání Klíče) budou „za-

pomenuta“. Začíná nový rok, pro nás se 

symbolickou jedenáctkou na konci. 

 Pojďme si říci, že se zbavíme špatné 

nálady. „Špatná nálada“ – opět tolik omí-

lané sousloví... Je jí opravdu kolem nás 

tolik, nebo se na tolik necháváme ovliv-

ňovat titulky v novinách a pesimismem 

několika křiklounů kolem nás? Pojďme se 

dívat – a vidět také ty hezké věci a dobré 

lidi. 

 „To by se jinde nestalo… tohle je 

možné jenom v Česku… no jo, Čecháč-

ci“. To jsou oblíbené řečnické obraty, kte-

ré bychom si ale také mohli vyložit úplně 

Anketní otázka na zá-
věr: páteční koncerty 
v Zahradě by měly mít 
následující program:
a)  rockové koncerty pro ty, kdo 

pamatují zlatá šedesátá
b) revival bandy
c) country bály
Na odpovědi se těšíme na 

adrese hudba@kczahrada.cz. 

3 z odpovědí získají 2 vstupen-

ky na koncert dle vlastního vý-

běru.

Mistr a žák 
Jakub Prachař, Rosťa Novák, Martin 

Vraný a Jiří Kohout – herci představení Mistr a žák.

ale také na rozšířenou nabídku víkendo-

vých výtvarných dílen pro děti, komento-

vané prohlídky výstav a další doprovod-

ný program.

 Kulturní centrum Zahrada pak pro 

vás chystá řadu koncertů i divadelních 

představení. 22. února například Za-

hradu navštíví hvězdná čtveřice herců 

v představení Mistr a žák - Rostislav 

Novák, který je autorem fenomenálně 

úspěšného představení La Putyka a za-

hrál si hlavní roli ve fi lmu Piko, Jakub Pra-

chař, multitalentovaný herec a muzikant 

z kapely Nightwork, Petr Horníček, vítěz 

letošní série Česko-Slovensko má talent, 

kde ohromoval diváky i porotu svoji silo-

vou akrobacií a skvělý komik Jiří Kohout, 

kterého znáte nejen jako herce divadla 

DRAK, ale především a právě jako Hos-

podského z představení La Putyka. 

red
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

KAMENNÁ SVATBA. Šede-

sát pět let společného života 

oslavili manželé Gaunerovi. 

Blahopřejeme a přejeme další 

společná leta.

DIAMANTOVÁ SVATBA. 
Krásné jubileum oslavili 

manželé Staňkovi. Přejeme 

do dalších let pohodu a zdraví.

STOVKA. Paní Filomena 

Blehová oslavila 23. prosince 

2010 neuvěřitelné sté narozeni-

ny. Přidáváme se ke gratulantům 

a přejeme do dalších let jen to nejlepší.

POŽÁR. V prosinci došlo k požáru provozní haly 

v Praze 10 a při něm k poškození několika vozidel 

dobrovolných hasičů. Jedno z nich patří do Prahy 11, 

Chodova. Jedná se o cisternu CAS 32 T 815, ta zde byla 

na repasování nástavby, čerpadla a měla dostat nový lak. Vše mělo 

být hrazeno z dotace pražského magistrátu. Poškozená byla kabi-

na, pneumatiky, elektroinstalace a pravděpodobně i nádrž na vodu. 

Proto si na vozidlo počkají hasiči o něco déle než plánovali. 

STŘECHÝL. Víte co je střechýl? Tyčinkovitý kus ledu 

visící v podobě krápníku ze střech, stromů a podob-

ně. No prostě rampouch. Vypadají romanticky, připomí-

nají krápníky, ale je lépe, když se nacházejí – jako v našem 

případě – nad nedostupným místem. A rozhodně se místům, nad 

nimiž střechýly přímo visí, raději pár kroků vyhněte. 

JAKO 
NA HO-
RÁCH. Hez-

kou fotografi i 

nám do re-

dakce zaslal 

pan Vláďa 

a my musíme 

jen souhlasit. 

Díky letošní 

zimě to zde 

opravdu 

vypadá jak 

na horách :-) 

SLAVNOST. Poslední adventní trh byl spojený s hez-

kou slavností a ohňostrojem. Jako místo bylo tradičně 

zvoleno prostranství před Komunitním centrem Matky 

Terezy. Akce harmonicky navázala na úspěšné farmářské 

trhy, které byly pro rok 2010 ukončeny. Trhy budou, jak alespoň 

předpokládáme, na jaře opět pokračovat.
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Céčka, výtvory domácích kutilů nebo 

dětské hračky jsou součástí soudobé 

lidové kultury, kterou aktuálně předsta-

vuje výstava Nové pověsti české. Koná 

se v Musaionu Národopisném muzeu 

Národního muzea od 3. prosince 2010 

do 27. března 2011.

 Sbírali jste v dětství céčka? Psali spo-

lužačkám vzkazy do památníků? Vyráběli 

dětské hračky z papíru, dřeva a dalších 

jednoduchých materiálů? Jezdili na van-

dry a potlachy jako trampové? Chodili 

na koncerty punkové nebo metalové 

hudby? Vzpomínáte na rituály, které pro-

vázely vaši základní vojenskou službu? 

S výstavou Nové pověsti české na ně 

můžete zavzpomínat. Netradičně pojatá 

výstava představuje lidovou kulturu sou-

časnosti a dokládá tím, že lidová tradice 

přežívá i dnes, ve věku televize, interne-

tu a mobilních telefonů. Cílem výstavy je 

představit lidové jevy 20. a 21. století, 

fenomény, které hrají v soudobé společ-

nosti podobnou roli, jakou hrály v tradiční 

společnosti lidové kroje, ručně malovaná 

keramika či ústně vyprávěné pohádky. 

Doprovodné akce
 Výstava je od ledna 2011 doplněna 

celou řadou doprovodných akcí zamě-

řených jak na rodiny s dětmi a školní 

kolektivy, tak na dospělé návštěvníky. 

Navštívit bude možné např. výtvarné díl-

ny a herní aktivity pro děti i pamětníky, 

přednáškové a prezentační cykly spoje-

né s promítáním fi lmů, věnované všem 

hlavním tematickým celkům výstavy. Při-

pravuje se také doprovodná publikace. 

Více na www.nm.cz
red

Nápisy na zdech a oblečení trampů jsou v muzeu

Správné odpovědi 
z Klíče 21: 
výtahová šachta na konci 

paneláku, dítě na svahu, tyč 

u druhého stromku, lavička 

vpředu, křoviny na zadním 

kopci

Výherci knihy:
Martin Šafránek

Petr Hrbek

Ivan Hanka

Tereza Syed

Romana Vančurová

Na fotografi i vlevo dole 

najděte 5 rozdílů, kterými 

se liší od fotografi e naho-

ře. Svoje postřehy posílejte 

emailem na klic@praha11.cz 

nebo pošlete poštou či za-

neste osobně na adresu re-

dakce Klíče, Ocelíkova 672, 

Praha 11, 149 41, nejpozdě-

ji do konce ledna. Pět úspěš-

ných a rychlých odměníme 

knihou Praha 11 obrazem. 

Dnes hledejte pěr rozdílů na 

fotografi i Komunitního cent-

ra Matky Terezy.

Vylosovaní výherci si mohou 

knihu vyzvednout po te-

lefonické domluvě (tel.: 

267 902 217) v redakci Klíče.

Soutěž 
o fotopublikaci 
Prahy 11

Najdi 5 rozdílů
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INFORMACE ÚMČ

Podnikáte v městské části Praha 11?
 Bydlíte na Jižním Městě?
   Chcete najít restauraci, opravnu obuvi, 

kadeřníka či nejbližšího lékaře ?

Právě pro Vás je určena internetová 
stránka www.katalog.praha11.cz.

Podnikatelé se zde mohou registrovat a prezentovat své služby ZDARMA.
Občané zde naleznou širokou nabídku obchodů, služeb, ale také zdravotních zařízení v Praze 11.
Součástí webové prezentace jsou také interaktivní mapy pro snadnější vyhledávání fi rem.
Podnikatelé, dotazy ohledně registrace nebo případné úpravy Vašich údajů na webové prezentaci 
můžete psát na email: podnikatele@praha11.cz.

Katalog podnikatelů a služeb byl na podzim distribuován do schránek na Jižním Městě. V případě 
zájmu si můžete katalog vyzvednout v jakékoli informační kanceláři městské části Praha 11.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinnou společ-

ností Prometheus, energetické služby, s.r.o. a ÚMČ Praha 11 

nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mo-

bilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající 

i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit 

záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy 

kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje následující služby:
•  zahájení, převod a ukončení odběru zemního 

plynu
•  změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasí-

lací adresy, jména atd.) 
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
•  informace k otázkám souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít 

i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tel. číslech 267 175 174 
a 267 175 202 

Mobilní obchodní kancelář Pražské 
plynárenské je na Jižním Městě pro vás

SISI 
poradna

Ledvinova 2, 
149 00 Praha 11 

Otevřené hodiny pro veřejnost:
úterý 

12.00 – 20.00 (sociální poradenství)

17.00 – 20.00 (právní poradenství 

po předchozím objednání na tel: 

724 759 216 nebo 800 212 218)

čtvrtek  

10.00 – 18.00 (sociální poradenství)

13.00 – 20.00 (psychologické poraden-

ství – po předchozím objednání, Mgr. 

Milena Nováková, tel: 602 641 571)

ZDARMA

Termíny přistavení :

 04.01.2011 od 9.00 do 13.00 hod.     
 23.01.2011 od 9.00 do 15.00 hod.
 20.02.2011 od 9.00 do 15.00 hod. 
 22.03.2011 od 13.00 do 17.00 hod.
 20.04.2011 od 11.00 do 17.00 hod.
 19.05.2011 od 11.00 do 17.00 hod.
 10.06.2011 od 9.00 do 15.00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném 
logem Pražské plynárenské,a.s., zaparkovaném na veřej-
ném parkovišti ulice Černockého (u Komunitního centra 
matky Terezy).  
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RELAX

4:3 – gratulujeme jihoměstskému fl orbalu

Sportovní a volnočasové akce konané od 16.1. do 31.1.2011
15. – 16.1.

 Jarní pohár v interkrosu pro žákov-
ské kategorie a dorost
ZŠ Mendelova od 8.00 hod.

Český svaz interkrosu

16.1.
 Evropská liga zápas SK Lacrosse JM 

– LC Slavia Praha
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 20.00 hod.

Svaz lacrossu + SJM o.p.s.

 Zimní liga na Hájích 
Hřiště K Jezeru 2 od 8.30 hod. 

FC Háje JM

22.1. 
 Zimní liga na Hájích

Hřiště K Jezeru 2 od 8.30 hod. 

FC Háje JM

 Volejbalové zápasy I. ligy starších 
žákyň 
ZŠ Mikulova

Školní sportovní klub Mikulova

 Kostkovaná – 5. ročník taneční sou-
těže
ZŠ Campanus

AT studio Domino

 Házená žákovská liga starších žáků
Hala TJ JM Chodov od 8.00 hod.

TJ JM Chodov

22. – 23.1.

 Jarní pohár v interkrosu pro žákov-

ské kategorie a dorost

ZŠ Mendelova od 8.00 hod.

Český svaz interkrosu

28.1.

 Futsalový zápas Bohemians 1905

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 20.00 hod.

Svaz futsalu + SJM o.p.s.

29.1. 

 Zimní liga a Hájích

Hřiště K Jezeru 2 od 13.00 hod.

FC Háje JM

 Florbal – Herbadent SJM – FBI ROP-

RO Bohemians 

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 14.30 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

 Florbal muži A TJ JM Chodov – 1. SC 

Vítkovice

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 18.00 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

30.1.

 Florbal junioři TJ JM Chodov – SSK 

Future

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 14.30 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

 Zimní liga na Hájích

Hřiště K Jezeru 2 od 13.00 hod.

FC Háje JM

 Florbal Herbadent SJM – TJ JM Cho-

dov

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 17.00 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

 Evropská liga zápas SK Lacrosse JM 

– LCC Wolves

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 20.00 hod.

Svaz lacrossu + SJM o.p.s.

 Florbalové turnaje přípravek

ZŠ Mendelova

101. Sportovní PS

Florbalisté Chodova porazili v lednovém dohrávaném duelu 11. kola extraligy v praž-

ském derby mistrovský Tatran Střešovice 4:3 a uštědřili lídrovi tabulky první porážku 

v sezoně.

FOTO: JIŘÍ TRČÍK



Začátek prosince je tradičně obdobím 

blížícího se shonu nadcházejících svát-

ků vánočních a také časem bilancování 

a zamyšlení před vstupem do nového 

roku. Je to také období pomáhání dru-

hým, kteří pomoc potřebují – nikdy totiž 

člověk neví, kdy bude sám pomocnou 

ruku potřebovat. Ani hráči a hráčky SK 

Lacrosse Jižní Město nejsou výjimkou, 

a tak v rámci II. ročníku akce Jižňácká 

krev nabídli své ruce transfuznímu oddě-

lení Fakultní nemocnice Královské Vino-

hrady k darování krve.

 V úterý 7. prosince se tak sešlo v brz-

kých ranních hodinách 12 členů klubu 

před zasněženou budovou transfúzního 

oddělení. Někteří již jako protřelí a zku-

šení dárci, někteří jako prvodárci. Nervo-

zita a nejistota z neznámého byla na ně-

kterých více než patrná. Jakékoli obavy 

ale byly brzy rozptýleny profesionálním 

a velmi příjemným personálem oddělení. 

Po absolvování nutných vstupních testů 

a pohovorů s lékaři nic nebránilo v daro-

vání a ztrátu 450 ml krve nesli všichni 

statečně, zejména prvodárci zaslouží 

velké uznání. Odměnou všem poté byl 

jedinečný a výjimečný pocit vykonané-

ho dobrého skutku a tak velmi častou 

otázkou bezprostředně po darování 

bylo, kdy bude možné přijít příště? Ženy 

mohou darovat krev 4x do roka, muži 5x, 

a tak bude nutné počkat několik měsíců 

do další návštěvy. 

 Pravidelné darování krve je velice 

důležité, neboť z hlediska mezinárodně 

platných předpisů je darovaná plazma, 

používaná například při léčbě popálených 

pacientů, podrobena karanténě. Plazma 

je tak uvolněna pro lékařské použití až 

po testech při dalším darování krve. Jed-

norázové darování by tak jen snižovalo 

efekt pomoci. Členové SK Lacrosse Jižní 

Město to ví a transfuzní oddělení během 

této pravidelné akce každoročně získá 

několik dalších dárců, kteří docházejí 

pomáhat pravidelně během roku, nejen 

v čase vánočním.

Radim Kopřiva, 
SK Lacrosse Jižní Město

Lacrosisti darovali krev již podruhé
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Rozhovor s Lukášem Procházkou – trenérem 
A-týmu, fl orbalového oddílu TJ JM Chodov
Florbalová sezóna, kterou rozdělily vá-

noční svátky, se překlápí do své druhé 

poloviny. Extraligoví fl orbalisté Chodova 

„přezimovali“ na 7. místě tabulky a vyhlí-

žejí účast v první čtyřce. O zhodnocení 

dosavadního průběhu sezóny a příprav 

na derby s Tatranem Střešovice jsme 

požádali osobu nejpovolanější – trenéra 

chodovských fl orbalistů Lukáše Pro-

cházku.

  

Lukáši, jak bys zhodnotil první po-
lovinu soutěže, po které Chodov 
drží 7. místo v tabulce Fortuna Ex-
traligy?
Určitě nebyla z našeho pohledu ide-

ální, je znát, že máme hodně nových 

hráčů a vše si teprve sedá, ale já 

věřím, že v novém roce už budou 

naše výsledky a výkony na patřičné 

úrovni.

Před sezónou přišlo do týmu ně-
kolik nových hráčů, jak hodnotíš jejich 
přínos pro tým?
Je to různé – někteří zapadli bezproblé-

mově a hned ukázali, že budou příno-

sem, někteří se s novým prostředím sží-

vají déle, a tak zatím neukázali, co v nich 

je. Taky se řada z nich potýkala se zdra-

votními problémy a neabsolvovala celou 

přípravu, což jejich výkony samozřejmě 

také ovlivňuje.

 

Jak jste vyplnili reprezentační pau-
zu způsobenou Mistrovstvím světa 
a prakticky navazující na vánoční pau-
zu? Připravoval se tým na druhou polo-
vinu soutěže nějak speciálně?
Přes Vánoce jsme se věnovali hlavně 

kondici, i tam jsme měli rezervy, které 

jsme se snažili odstranit. Myslím, že Ti, 

kteří tuhle zimní fázi kompletně absol-

vovali, tak jsou na druhou část sezony 

připraveni velmi dobře!

S jakými cíli jde Chodov do druhé polo-
viny sezóny?
Jednoznačně zlepšit svůj herní projev, 

s čímž by mělo přijít i vylepšení postave-

ní v tabulce tak, abychom se zase poku-

sili zaútočit na první čtyřku!

 

V lednu přivítáme v hale na Podvinném 
Mlýnu úřadujícího mistra ze Střešovic. 
Probíhá zvláštní příprava na utkání? 
Samozřejmě takové derby je pro nás 

vždy speciální. Hrajeme s nejlepším čes-

kým týmem a je to pro nás ideální srov-

nání, jestli se podařilo přes zimu dobře 

připravit a jestli budeme v roce 2011 

konkurenceschopní české špičce. 

Z tohoto pohledu je ten zápas pro 

nás velmi důležitý!

Derby s Tatranem Střešovice jsou 
pro diváky vždy zajímavá. Loňský 
duel sledovala chodovská rekordní 
návštěva přes 1100 diváků. Dočká-
me se podobné atmosféry a jaký je 
tvůj tip na výsledek utkání?
Věřím, že si diváci na tenhle zápas 

znovu najdou cestu a poženou nás 

za ziskem bodů. Tatran jsme straš-

ně dlouho neporazili, ale věřím, že 

pokud se vše sejde jak má, tak 

máme na to dokázat to právě v tomhle 

utkání!

Lukáši, děkujeme za rozhovor a přeje-
me hodně štěstí v roce 2011. 
Díky, já bych rád jménem všech chodov-

ských fl orbalistů popřál našim fanouš-

kům také vše nejlepší v roce 2011, hod-

ně zdraví a pohody.

Karel Myšák

FOTO: ARCHIV

FOTO: ARCHIV
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Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí 

 –  dozvíte se, jak efektivně pečovat 

o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení 

 – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení 

 – make-up a denní líčení.

Vizážistika 

 – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,

KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

Z D A R M A

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ 

AKCE LEDEN-ÚNOR  
telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
48 MĚSÍCŮ

sleva 10 % na provedené 
práce a keramické obklady.

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

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

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 222 365 747 
Po–Pá   9,00–19,00 777 755 714

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50

B Y T O V Á  J Á D R A
S P E C I A L I S T É  N A  J I Ž N Í  M Ě S T O 

Z a j i s t í m e  v š e  –  p r á c e  n a  k l í č

SLEVA 20 % V ÚNORU A BŘEZNU 
tel: 602 244 255, 241 730 387       www.bytovejadro.cz
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Služby
• 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.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opa-

tov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory, 

smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, roz-

vody a právo rodinné, občanské, obchodní 

a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova 

1520, Praha 4, tel. 602 190 800.

• ADVOKÁTKA JUDr. S. Grivalská s kancelá-

ří u metra Háje. Řešení sporů a pohledávek, 

smlouvy a nemovitosti, byt. družstva a SVJ, 

rozvody a právo rodinné, občanské, ob-

chodní a pracovní. Tel.: 603 823 260, email: 

offi  ce@grivalska.cz, www.grivalska.cz.

• SERVIS POČÍTAČŮ na dosah ruky. Zavolejte, 

ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradíme, pro-

fesionálně opravíme, dodáme náplně do tiská-

ren, naučíme Vás s počítačem (senioři SLEVA), 

m: 775 677 101, www.improvisio.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.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem 

PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS 

PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, 

internetu, tiskáren. Doprava zdarma, m: 

604 806 516 (i SMS), www.daro.cz.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, 
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel.: 604 618 298, 222 364 018.

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNIC-
TVÍ, mezd, daní, zastupování na úřadech – 

www.ucetnictvikomplet.cz – pí. Malchrová, 

tel.: 603 451 870.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské 

práce. Bytová jádra a rekonstrukce bytů. KVA-

LITNĚ. Rakovec 267 913 922, 18.00-21.00, 

608 709 716 přes den, www.rakovec.cz.

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍ-
NĚ nová dvířka na vaši kuchyň a vest. skří-

ně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výmě-

na prac. desky. Vrba – tel.: 603 438 707, 

www.vrbakuchyne.cz.

• VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE, byt. i nebyt. 

prostory vč. bourání. Zděná byt. jádra, zed-

nické, obkladačské, štuky stěn, malířské aj. 

práce. Malé i větší zakázky za rozumné ceny. 

Praha a okolí, Ž.L. mám. Tel. 739 613 488, 

773 222 045, e-mail: jin60jir@seznam.cz. 

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvo-

rů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebiče 

atd. Bourání, řezání příček, byt. jader (5900 

Kč/jádro vč. odvozu) Tel.: 775 677 928.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 

www.stehovanibytu.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 
malířské práce, stropní kazety, levně, rych-

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

603 494 330, E-mail: ivan.lafek@email.cz.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-

keré zednické a obkladačské práce, malování, 

štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozum-

ná cena. Tel.: 720 391 187, email: skutchan@

seznam.cz. 

• REKONSTRUKCE BYTŮ, bytových jader, 

nebytových prostor. Obklady, dlažby, malová-

ní, štukování, plovoucí podlahy a další práce... 

Tel.: 739 990 814, 734 404 700.

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, plo-

voucí podlahy. Návštěva se vzorky, zaměření 

a cenová kalkulace zdarma. www.podlahy-

blaha.kvalitne.cz,  mob. 604 623 052, e-mail: 

blahapodlahy@seznam.cz.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské 

a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-

ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-

rů. Mob. 777 670 326.   

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-

fon: 222 982 922, 604 517 565. 

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - 

Kompletní malířské práce, štukování panelů, 

stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za ro-

zumné ceny. www.123malovani.cz, tel.: 

603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNI-
ČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678, 

261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej no-

vých a odvoz starých chladniček.

• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-

pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme 

v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. 

Telefon: 272 761 234, 602 366 328.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a podobně. Výměny 

rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 

603 344 485, email: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, 
voda, kanalizace, topení, montáže zámků – 

provádí i havárie v sobotu a neděli. J. Schima-

na, tel.: 223 000 393, mobil: 607 550 484.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. 

Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 

Škapa, tel. 728 386 419.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE-opravy a výmě-

ny baterií, WC, připojení praček, myček, vý-

měny dřezů i kuchyňských desek, montáže 

a opravy rozvodů. Tel.: 737 384 001, e-mail: 

fort.mirek@seznam.cz.

• KADEŘNICTVÍ- SALON JULIE: Dámské, pán-

ské, dětské, manikúra, masáže. Po-pá 8-20, so 

8-14. Kontakt: 773 217 771, P-4  Modletická 

1388/ 5, www.salonjulie.euweb.cz. Přijmeme 

pedikérku a kosmetičku.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

• KREJČOVSTVÍ – šití dámských oděvů, opra-

vy a úpravy oděvů, Na Babách 161, Praha 

4-Šeberov, tel: 602 838 703.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a středních plemen. Leopoldova 1681, 

Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.: 

608 760 762.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 
výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Již-

ní město, P4 a 10. Certifi kovaný realitní mak-

léř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, T: 

272 927 497, 607 636 784.

• HLEDÁME KE KOUPI VĚTŠÍ BYT na Jižním 

Městě o velikosti od 3+kk/L výše.  Družstevní 

nebo OV. Nejlépe v blízkosti zeleně a v dobré 

dostupnosti. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• KOUPÍM BYT 1+1 AŽ 2+KK v Praze 4, nej-

lépe na Jižním Městě. Lodžie vítána ale není 

podmínkou. Tel.: 607 686 460.

• KOUPÍM BYT 1+KK v lokalitě Háje, Opatov 

nebo Chodov. Tel.: 722 225 134.

• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středočes-

kém kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově! 

Tel.: 722 509 947.

• 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 apod. Nechám čas na vy-

stěhování, uhradím za Vás případné dluhy 

na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím 

i právně velmi komplikované případy, podílo-

vá spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, 

žalobu atd. Koupím i nemovitost neopráv-

něně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, 

příp. dám náhradní byt, či domeček mimo 

Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, 

záloha možná ihned. Tel: 222 941 032 nebo 

603 420 013.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, do 3 

mil. nejlépe v blízkosti Lesoparku nebo Milí-

čovského lesa. Platba v hotovosti. Tel.:777 

211 671. 

 

Ostatní
• SHÁNÍME NEBYTOVÝ PROSTOR v Praze 

11 na dlouhodobý pronájem. Nabídněte pro-

sím na tel.: 722 217 706.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bo-

jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-

lepším řešením soudní oddlužení, kde stačí 

uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší 

insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha 

4, 603 195 336.

• ANGLIČTINA - individuálně, u Vás doma 

nebo ve fi rmě, děti i dospělí, 300 Kč/60 min. 

Tel: 732 233 701.

• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodá-

váme: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace 

pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na uni-

versitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 

603 865 336, 274 779 716.
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Řádky z kroniky Hájů

Tajnosti dávných časů

Minulé pokračování řádků z kroniky Hájů 

končilo přípravou na odhalení pomníku 

obětí 2. světové války. V počátcích nové-

ho kalendářního roku si dovolme vyboče-

ní z vybírání zajímavých pasáží z pamět-

ní knihy starých Hájů, která ostatně není 

tak obsažná, jako u mnoha jiných obcí. 

Obec Háje (dlouho v minulosti se užívalo 

jednotného čísla Háj) byla totiž ustave-

na jako samosprávný celek až po vzniku 

československého státu v souvislosti se 

zřízením tzv. Velké Prahy. Zdejší katas-

tr vyčlenili z katastru Hostivaře. Vazba 

k této obci, vzdálené asi jeden a půl kilo-

metru, byla předtím velmi těsná. 

 V Hostivaři byla i škola, pošta, fara 

a hřbitov – a při něm pomník obětí 

1. světové války. Háje zdobila malá ná-

vesní kaplička z 19. století, která nyní 

obzvláštňuje prostředí okolní mladší 

zástavby, a původní zástavbě domino-

val hospodářský dvůr. Když byl 6. února 

1920 přijat zákon, který s novou „Velkou“ 

Prahou sloučil desítky sousedních obcí 

a osad, stala se součástí hlavního měs-

ta také Hostivař, avšak bez „Milíčova 

a Hájí“. Nařízením vlády z 19. prosince 

1921, které 1. ledna 1922 nabylo účin-

nosti současně se zmíněným zákonem, 

byla obě osídlení sloučena pod jmé-

nem Háje v novou samostatnou obec. 

Ve dvacátých letech pak začala vznikat 

v místech dnešní Kazimírovy ulice nová 

zástavba a ta se postupně rozšiřovala 

i jinam. Háje, stejně jako Chodov, Šebe-

rov s Hrnčíři i další obce, byly roku 1921 

přičleněny k politickému okresu Říča-

ny. Pomiňme dočasné proměny správy 

za vnuceného protektorátu, po němž 

byly ustaveny národní výbory. Příště se 

opět zahloubáme do řádků z této éry. 

 Připomeňme pouze, že k 1. lednu 

1968 byly katastry Hájů i Chodova při-

pojeny ku Praze. V létě 1971, tedy před 

čtyřiceti roky, byla právě na území Hájů 

zahájena výstavba sídlištního komplexu 

Jižní Město. Původní obec Háje se v sou-

vislosti s výstavbou a zřizováním linky 

metra prudce změnila. Také stará osada 

Milíčov, na začátku 20. století předsta-

vovaná dvorem, ve kterém žily asi tři 

desítky lidí, měnila a mění význam. Dnes 

rozsah zástavby Hájů a Milíčova a počet 

jejich obyvatel představují významný díl 

městské části Praha 11. (Pokračování.)

Jiří Bartoň

Kdo v minulých týdnech navštívil progra-

my v naší tvrzi, jen výjimečně ji obešel za-

sněženou cestou až k dřevěnému můst-

ku přes příkop. Odkryté torzo starého 

zdiva z dávných staletí si tam za zimních 

měsíců v nerušeném klidu dřímá svůj sen 

o dávných časech, jak by kdysi napsali ro-

mantizující autoři. Přitom právě ta místa 

jako jediná v novodobé zástavbě Prahy 

11 připomínají doby a události, na které 

nyní upozorňuje u nás i jinde v Evropě 

hned několik poutavých výstav: nástup 

dynastie Lucemburků na český trůn.

 Začalo to vlastně již v roce 1306, 

kdy rukou vraha zahynul Václav III., po-

slední král z domácího rodu Přemys-

lovců. „Český národ ocitl se pojednou 

v postavení, v jakém až dosud nebyl. 

Měl voliti si nového krále, měl zvoliti 

si nový rod panující“, napsal kdysi je-

den populární vykladač českých dějin. 

V zaskočené české vysoké společnosti, 

nezkušené z podobných situací, se ode-

hrávaly složité spory. Odrážely zájmy 

vlivných evropských rodů a zájmových 

skupin. Málokdo dnes už ví o násled-

ném epizodním panování krále Rudolfa, 

o snahách jeho bratra Fridricha Krásné-

ho získat trůn a zmatky se vyznačující 

vládě Jindřicha Korutanského. Tehdy 

možná i našim územím táhly nemilosrd-

né oddíly žoldnéřů z Korutan a Bavor. 

Roku 1310 ale vzešla hvězda princez-

ny Elišky Přemyslovny. Podařilo se jí 

uprchnout tajně z Prahy v přestrojení 

za „chudou ženu“. Na konci srpna se 

stala manželkou prince Jana Lucembur-

ského a ten získal práva na české země. 

Praha otevřela 3. prosince brány nové-

mu králi, zneuznaný Jindřich ji naopak 

za pár dnů tajně navždy opouštěl. Král 

Jan svolal sněm, na kterém vyšel vstříc 

mnoha přáním českých předáků a 7. 

února 1311 byl i s manželkou Eliškou 

slavně korunován. 

 Na té velké politické hře měl lví podíl 

opat kláštera ve Zbraslavi. Do sféry vli-

vu a moci kláštera náležela i část území 

správního obvodu 11 – obec Hrnčíře se 

starobylým kostelíkem. A za následné 

vlády Lucemburků u nás se již z šera 

dějin zřetelně objevují konkrétní držitelé 

chodovské tvrze – jeruzalémští křížovní-

ci z komendy na Zderazi. Za Lucemburka 

Karla IV. obklopilo Zderaz Nové Město 

pražské. Křižovníkům to jistě nevadilo, 

byli v dobrém vztahu k nové dynastii. 

A tak kdoví, koho všeho mohly za Lu-

cemburků spatřit kameny zdiva naší tvr-

ze…

Jiří Bartoň 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

U mostu do tvrze.

Kaplička 

v Hájích dnes.

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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Na herecké začátky vzpomínala u jihoměstských 
seniorů herečka Gabriela Vránová

Setkaly jsme se na prosincové akci v Do-

mově seniorů Háje. Je nepřehlédnutel-

ná. V tmavém klobouku, s nonšalancí 

a hereckou grácií vplula do sálu na vá-

noční setkání seniorů. Nešetřila úsměvy 

na všechny strany, zpívala, recitovala 

a s humorem sobě vlastním povídala 

o své rodině, nejbližších, o svých plá-

nech do budoucna i o svých hereckých 

zkušenostech. Ani na chvilku nevypadla 

ze své celoživotní role herecké legendy. 

Dáma a milovnice krásna, rodačka z No-

vého města nad Váhom herečka Gabri-

ela Vránová. 

 

Jaké byly vaše herecké začátky?
Studium brněnské JAMU jsem skončila 

v roce šedesát. Dva roky jsem pak pů-

sobila v Moravskoslezském národním 

divadle v Ostravě. Mojí další zastávkou 

a se stalo pražské Divadlo na Vinohra-

dech. Tomu jsem zůstala věrná celý svůj 

život, více jak čtyřicet sezón a jak s ob-

libou říkám je to součást mého života, 

„to sladké i hořké trápení“. 

Diváci vás znají vedle divadla i z úspěš-
ných televizních inscenací a seriálů 
vzpomeňte na nějaké? 
Určitě komedii Hledá se táta, tady jsem 

se poprvé setkala s Vladimírem Menší-

kem. Byl to úžasný člověk. Zahráli jsme 

si později ve slavných Chalupářích. Ráda 

vzpomínám na televizní role v seriálech 

F. L. Věk, Sňatky z rozumu, My všich-

ni školou povinní, Noc pastýřů, z fi lmů 

vzpomínám ráda na Hledá se táta a Po-

klad byzantského kupce.

Celý život se věnuje recitaci a mnozí 
vás bez nadsázky nazývají královnou 
české poezie. 
Díky, poezie je opravdu mojí velkou lás-

kou. Mám ji ráda odjakživa a nacházím 

v ní i životní smysl. Otec byl profesorem 

češtiny a francouzštiny, ale především 

lyrickým básníkem. Takže to mě hodně 

ovlivnilo. Mám radost z Křišťálové růže, 

což je nejvyšší ocenění v oblasti umě-

leckého přednesu. 

Váš nezaměnitelný hlas slyšeli rozhla-
soví posluchači v mnoha velikých rolích, 
které jste za rozhlasovým mikrofonem 
ztvárnila, vzpomínáte na nějakou ob-
zvlášť ráda? 
K mým oblíbeným patří komedie Pro-

spera Mérimée – Kočár nejsvětější 

svátosti. V rozhlasové adaptaci nestár-

noucí aktovky francouzského autora 

hraji prohnanou herečku Kamilu Peri-

cholovou, která půvabem a ženskou lstí 

vyzraje nad limským místokrálem i lim-

ským biskupem.

Narodila jste se se na Slovensku čes-
kému učiteli a slovensko-maďarské 
mamince, jak vzpomínáte na dětství? 
Moje dětství bylo poetické a ráda se 

do dětských let ve svých vzpomínkách 

vracím.

Kdybyste měla jmenovat tři nejvý-
znamnější divadelní role?
Maryša, Nora, Plajznerka. 

A nějaký svůj plán na rok 2011?
Určitě bych konečně ráda navštívila 

svou sestru Miriam v Americe. Neviděly 

jsme se spousty let…

Díky za milé povídání a přeji vám 

za sebe a určitě i za naše čtenáře hod-

ně profesních úspěchů….

Dana Foučková

Co o ní možná nevíte…
V rozhlase a v médiích (Supraphon, Audiostory...) natočila celou řadu pohádek, rozhlasových her, večerníčků. Přečetla stov-

ky veršů, tisíce stránek četby na pokračování – Bílé noci, Čarovné prstýnky, Polní žínka Evelýnka, Štuclinka a Zachumlánek, 

Co život dal a vzal... Spolupracuje s významnými umělci – výtvarníky, hudebníky, spisovateli atd. Získala prestižní cenu Prix 

Bohemia za herecký rozhlasový výkon a Křišťálovou růži – nejvyšší ocenění v oblasti 

uměleckého přednesu. 

 Neopomenutelná je i její práce v dabingu, kde „spolupracovala“ s M. Monroe, 

C. Deneuve, L. Taylor, J.Moraue. 

 Po svém otci podědila i talent spisovatelský. Uveřejnila desítky fejetonů, které se 

poté staly základem pro její knihu Magnetický vítr, která dosáhla už druhého vydání. 

 Již skoro tři desítky let učí na Pražské konzervatoři. Mezi její první žáky patří napří-

klad Vladimír Dlouhý či Zlata Adamovská. 

 Její syn Ondřej Kepka je herec a režisér, manžel Jiří Kepka je středoškolským pro-

fesorem matematiky. 
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Hasičská stanice 4 se představuje... (1. díl)

Velká část obyvatel Jižního Města ví, že 

na Chodově, v ulici Květnového vítězství, 

je dislokována jedna z deseti stanic Ha-

sičského záchranného sboru hlavního 

města Prahy. Málokdo už ale zná větší 

podrobnosti ze života hasičů a co se 

vlastně na této stanici děje. Následující 

řádky vám přiblíží profesionální hasičský 

život na Jižním Městě.

 Tedy od počátku. Samotná hasičská 

stanice vznikla přibližně v polovině 80. let 

minulého století jako jedna ze stanic teh-

dejšího Požarního útvaru Praha. Tehdy 

sídlila v objektu společně s požárníky také 

obvodní vojenská správa. Dnes už se po-

žárníkům říká hasiči a sídlí na stanici sami. 

Konkrétněji – o bezpečí a klidný spánek 

občanů (nejen) Jižního Města se zde sta-

rá 60 hasičů sloužících ve třech směnách. 

Směny jsou 24-hodinové a začínají vždy 

v 7 hodin ráno... Tuto skutečnost jistě 

znají obyvatelé nejbližších domů, neboť 

se začátkem směny přímo souvisí pře-

bíráni a kontrola výjezdové techniky, což 

mimo jiné znamená i zkoušku funkčnosti 

světelných a hlavně zvukových výstraž-

ných zařízení vozidel. Toto probíhá den 

co den včetně víkendů, svátků i ostatních 

dnů volna. To je ale daň za blízkou přítom-

nost záchranného sboru.

 Po přebrání techniky a kontroly 

výstroje a výzbroje následuje „čekání 

na výjezd“. Neznamená to ale, že by 

hasiči seděli, koukali na televizi a pouze 

čekali. Každý pracovní den hasiče má 

přesně daný program, do kterého patří 

mimo jiné teoretická příprava a školení, 

praktický výcvik, údržba techniky, hospo-

dářské práce na stanici, zdokonalování 

fyzické zdatnosti a další.

 A právě mezi tyto činnosti je „čas 

od času“ zařazen výjezd. Co se po-

čtu výjezdů týče, stanice na Chodově 

se v rámci hlavního města Prahy řadí 

mezi stanice s menším počtem výjez-

dů. Za rok 2010 bylo do dne, kdy byl 

psán tento článek přibližně 650 výjez-

dů, z toho na Praze 11 něco málo přes 

300. Konkrétnější informace týkající se 

výjezdů a přesné statistiky naleznete 

na www.hzspraha.cz.

Hasičská stanice 

několikrát do roka otvírá své 

dveře pro veřejnost a pokaždé je na co se dívat.

FOTO: ARCHIV

Novým seriálem ze zákulisí práce a života hasičů z Chodov-
ské stanice vás bude provázet Npor. Mgr. Tomáš Horský, 
který je velitelem stanice HS 4 – Chodov od roku 2009
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Dětské hřiště – ověřeno
Začnu ofi ciálně „Společnou tiskovou 

zprávou“ tří subjektů: Sdružení českých 

spotřebitelů (SČS), Komory „SOTKVO“ 

a Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. 

V úvodu poměrně dlouhého textu se 

praví:

První značky pro bezpečná dětská hřiš-
tě přiděleny

 Tři první dětská hřiště v Praze zís-

kala v těchto dnech právo nosit značku 

kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična 

- ověřený provoz“. Podstatou pro udě-

lení licence k držení Značky Vlastníkem 

Značky je ověřená a posléze průběžně 

ověřovaná kvalita a bezpečnost provo-

zu….“ 

 Zpočátku jsem na Zprávu hleděl 

stejně nechápavě jako možná nyní lec-

který čtenář. Pak se mi dostalo do ruky 

„osvědčení, že Městská část v Praze 11 

jako zřizovatel/provozovatel sportov-

ního/herního zařízení obdržel licenci 

na používání značky Hřiště-sportoviště-

tělocvična – ověřený provoz pro Dětské 

hřiště Dědinova-Petýrkova, Praha 11“ 

od zmíněných subjektů.

 Nakonec jsem otevřel příručku“ Bez-

pečné provozování dětských a spor-

tovních hřišť, sportovišť a tělocvičen“ 

s podtitulem „Základní informace pro 

provozovatele dle požadavků předpisů 

a technických norem“ opět vydaných 

společně všemi výše jmenovanými 

v úvodu článku a byl jsem doma.

 Ne nikoliv, problematika není tak 

jednoduchá, týká se jí řada zákonů, vy-

hlášek a norem. V podstatě však jde 

o jedno, lidsky řečeno o bezpečnost 

uživatelů hřišť, tedy o děti. 

 Když jsem příručkou listoval, zhrozil 

jsem se, co potenciálních nebezpečí ne-

bohému dítěti hrozí při příchodu na hřiš-

tě, ať již uvíznutím hlavy v konstrukcích 

počínaje, poranění rukou či nohou a kon-

če zachycením za oblečení. Sám se di-

vím, že jsem jako malý prošel všemi ná-

strahami bez větších problémů, stejně 

jako mí tehdejší kolegové z pískovišť či 

hřišť. Aby nedošlo k mýlce, jsem všemi 

deseti pro, aby tato zařízení podléha-

la kontrole bezpečnosti. Malér se však 

může stát kdykoliv, přes veškerá zabez-

pečení stačí jedna „zapomenutá“ injekč-

ní jehla.

   Provozovatel, resp. správce hřiště 

musí vypracovat poměrně komplexní 

Provozní řád a kontrolovat jeho plnění 

včetně údržby areálu. Ukázky takového 

Řádu jsou ve zmíněné příručce. 

   Zde jsme však u dalšího potenciálního 

problému. Obecně se dají (velmi zjedno-

dušeně) rozdělit aktivity kolem zřizová-

ní podobných zařízení do tří kroků:

1.  Získání fi nančních prostředků na vy-

budování zařízení.

2.  Vytvoření bezpečného zařízení a za-

jištění certifi kace „bezpečnosti“.

3.  Dlouhodobé řešení údržby – tedy 

stálého zdroje fi nancí pro trvalou 

údržbu a opravy.

 Lze konstatovat, že první bod již 

leckde byl vyřešen a nyní např. podle, 

v úvodu zmíněné, tiskové zprávy již 

došlo i na druhý krok, tedy že na více 

místech proběhla certifi kace a garance 

bezpečnosti daného zařízení. 

 Již jsem však hovořil se zaintere-

sovanými lidmi ohledně problematiky 

třetího kroku. Troufám si proto říci, že 

zde může být velký problém v budouc-

nosti. Řadu zařízení (zdaleka se nejedná 

pouze o hřiště), která byla spolufi nan-

cována z fondů EU, bude nutné pečlivě 

udržovat na vysoké úrovni kvality a to 

i po letech. To však může být problém 

pro rozpočty obcí obecně.

 Zde jsem se ale značně vzdálil 

od původní myšleny a tématu dětských 

hřišť. Závěrem bych si proto přál, aby 

další hřiště následovala zmíněné hřiště 

Dědinova-Petýrkova ve získání značky 

kvality ověřený provoz.

Petr Kefurt

Před rekonstrukcí...

Po rekonstrukci 1.

Po rekonstrukci 2. Po rekonstrukci 3.

FOTO: PETR HAVEL
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Darování plasmy
– byznys nebo pomoc bližnímu?
Již delší dobu se občas objevuje ve sdělovacích pro-

středcích polemika o prospěšnosti či škodlivosti opa-

kovaného darování krevní plasmy, a zda je morální 

darovat krevní plasmu za peníze. 

V první řadě bychom měli vědět, že plasma odebí-

raná v Dárcovském centru Chodov je používána 

výhradně k výrobě léků. 

Výroba těchto léků (krevních derivátů) je v Evropě 

stále ještě částečně závislá na dovozu plasmy z USA. 

V Evropě ji zajišťuje jen několik farmaceutických 

firem – v Česku dokonce nikdo tyto léky z plasmy 

vyrobit nedokáže. 

Dostatek všech krevních derivátů, o kterých si naši 

lékaři v minulosti často jen mohli číst v odborné 

literatuře, je v našich nemocnicích zajištěn kromě 

jiných i díky Dárcovskému centru Chodov.

Mnozí dárci mají pochybnosti, jestli jim odběry 

krevní plasmy nemohou uškodit. Pokud zájemce spl-

ní všechny podmínky pro registraci a následné od-

běry, je jejich vliv na jeho organismus zanedbatelný. 

Problematika škodlivosti opakovaných odběrů 
je často zveličována – spíše z neznalosti. Každý 
stát má problematiku odběrů plasmy upravenou 
legislativně na základě zkušeností, znalostí a do-
stupných věděckých studií. Například v USA je 

již dlouhodobě schválen odběr až 50 litrů plasmy 
od jednoho dárce ročně. V Rakousku mají limit 
35 litrů plasmy nebo 50 odběrů ročně, což může 
vycházet na 3 odběry za dva týdny. Český limit 25 
litrů plasmy odebrané za 12 měsíců je podstatně 
nižší a v žádném případě nemůže ohrozit zdraví 
dárce.  

Samozřejmě – vedle fyzických předpokladů zde hra-

je roli i psychika – mnozí dárci, pro které by odběr 

byl po fyzické stránce bez problémů, se nedostaví 

právě kvůli psychickému bloku. Toho si jsme v na-
šem centru vědomi a snažíme se proto dárcům 
pobyt u nás co nejvíce zpříjemnit.

Otázka dárcovství v komerčních odběrových cent-

rech je také opakovaně kritizována a účelově zkres-

lována. V Dárcovském centru Chodov vyplácíme 

400 Kč za úspěšný odběr. Nejedná se však o úhradu 

za plasmu, jak to bývá prezentováno. Plasma není 

zboží, které dárce prodává. Těchto 400 korun sotva 

pokryje náklady dárců na cestovné a čas. Vždyť v sa-

motném centru stráví až hodinu a cestou tam a zpět 

možná druhou.  

Z důvodu bezpečnosti plasmy podporujeme stá-

lé dárce a opakované odběry. Pokud by dárce tuto 

kompenzaci nedostal, byl by ochoten obětovat svůj 

čas, nechat si napíchnout žílu jehlou a trávit téměř 

hodinu v odběrovém křesle? I proto si našich dárců 
a jejich vztahu k darování vážíme.

Darování plasmy v Dárcovském centru Chodov 

je stejně důstojné a záslužné jako darování krve na 

nemocničních transfuzních odděleních. Život za-

chraňují jak transfuze krve či plasmy, tak i aplikace 

krevních derivátů. Moderní zdravotnictví se již bez 

moderních léků vyrobených z plasmy neobejde. 

Díky nim je ročně zachráněn život tisíců lidí.  

Příště – CO JE KREVNÍ PLASMA A K ČEMU 
SLOUŽÍ LÉKY Z NÍ VYROBENÉ

VÝHODY PRO VÁS:
Za jeden odběr obdržíte jako náhradu Vašeho času  

a nákladů na dopravu 400 Kč.

Při registraci bezplatná lékařská prohlídka.

Pravidelné krevní testy při každém odběru – i na vy-

brané infekční nemoci.

Dobrý pocit z pomoci druhým.

Krátká čekací doba.

Vstřícná otevírací doba – v pracovní dny od 7.00  

do 19.00, v sobotu od 8.00 do 13.30.

Strategické umístění v nákupním centru (dobré par-

kování, možnost nákupu v supermarketu Albert).

Při odběru  -  komfort na evropské úrovni

 -  možnost sledovat televizní program

 - populární tiskoviny k dispozici

 - špičkově vyškolený personál

 -  fyziologický roztok zahřátý na těles-

nou teplotu

 -  výběr nápojů – minerální voda, džus 

GRANINI (různé příchutě) nebo neal-

koholické pivo

 Po odběru  -  káva, čaj, čokoláda nebo polévka  

+ něco sladkého na zub

 -  při objednání dalšího termínu sladká 

odměna

Možnost dalších finančních prémií v rámci akce 

„Dárce získává dárce“.

Při jedenáctém odběru od nás dostanete Měsíčkovou 

mast 30 ml, při jedenadvacátém odběru Měsíčkovou 

mast 50 ml, při jedenatřicátém multivitaminy.

Jednorázové akce jako např. zvýhodněné očkování 

proti klíšťové encefalitidě, Den krásy s Mary Kay 

nebo Vitaminový den s Dr. Vitamin. 

Dárcovské centrum Chodov
Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4

Otevírací doba:  Po – Pá 7.00 – 19.00

 So 8.00 – 13.30

Tel.: 27 207 55 55, e-mail: dcch@dcch.cz

Dovolujeme si upozornit naše dárce, že vzhledem  

k legislativním změnám, které vstoupily v platnost  

k 01. 01. 2011 a omezily možnost darování na jed-

nou za 14 dní, máme zatím volné termíny v sudých 

týdnech – i odpoledne (např. od 24. do 29. 01. 2011). 

Termín návštěvy doporučujeme domluvit  

telefonicky.

O našich aktuálních akcích se informujte na  

www.dcch.cz

Centrum 
Chodov
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Suavinex je jednou z nejpokrokovějších 
značek produktů péče o miminka, 
co do technologie a především 
překrásného designu.

Široká škála vysoce kvalitních 
a spolehlivých výrobků stávajících se 
dokonalým módním doplňkem miminek 
určujících poslední módní trendy. 
Klinicky testované výrobky. 

Dudlíčky Suavinex

Miminko a dudlíček Fusion -2-4 měsíců 

Nová řada

www.suavinex.cz

Exkluzivní dovozce produktů značky Suavinex a Joolz do ČR a SR Baby Group s.r.o.  /  tel: 573 506 416  /  www.babygroup.cz

Joolz Day je více než jen kočárek!
Užívej si každý den!

Luxusní kočárek Joolz Day 
si svým jedinečným vzhledem 

a kvalitou zakládá na vytříbeném 
holandském designu, který se 

vyznačuje mimořádnou lehkostí, 
vznešeností a praktičností. 

Madla kočárku jsou potažena 
luxusní kůží s delikátním štepováním.

Kočárek je určen pro děti 
až do věku 4 let. Reverzibilní 
otočné sedátko zajistí neustálý 
kontakt s dítětem. 

Joolz Day si můžete vybrat ve dvou 
provedeních  barevných rámů: 
Jasná Stříbrná nebo nádherná Černá.

Vysoce luxusní a odolné textilní 
materiály vybírejte ze šesti barev nabídky: 
Stříbrná, Černá, Červená, Antracitová, 
Písková, Jeansová a Bílá. 

www.joolz.cz
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Zimní tábor s Koltem

Týmy FC Háje JM dokážou porážet prvoligová mužstva

Přerušení provozu sběrného dvora pro odkládání rostlinných zbytků
Městská část Praha 11 oznamuje, že v období do 15.3.2011 je přerušen provoz sběrného dvora pro odkládání rostlinných 

zbytků v ulici K Dubu (u lávky přes D1), který provozovala společnost Jihoměstská majetková a.s.

 Občanské sdružení KOLT pořádá již 

tradičně zimní dětský tábor pro všechny 

kluky a holky ve věku od 6ti do 15ti let 

ve Velké Úpě v Krkonoších. 

 Můžete se těšit na lyžování na sva-

zích Portášek, na malou celotáborovou 

hru, na bobování a spoustu legrace 

na sněhu, stavění sněhuláků, hokej na te-

rase, den v bazénu a spoustu dalších za-

jímavých věcí. V závislosti na sněhových 

podmínkách upravujeme program pro 

děti a rozhodně se snažíme, aby nezů-

stalo jen u klasického lyžařského výcviku. 

Děti si s sebou mohou vzít kromě lyží 

i sáňky, boby, lopaty, hokejky a podobně. 

Nebudeme se ale věnovat jen zimním 

sportům; čekají nás i deskové a jiné hry, 

soutěže či diskotéka.

 Ubytováni budeme již popáté na hor-

ské chatě VKUS, což umožňuje bezpro-

blémový přístup hned k několika vle-

kům včetně lanovky na Portášky. Tábor 

je však určen všem dětem bez ohledu 

na jejich lyžařské schopnosti a i o nely-

žaře bude náležitě postaráno. 

 O děti se bude starat tým zkušených 

táborových vedoucí, kteří společně pořá-

dají zimní i letní dětské tábory již od roku 

1993. Samozřejmostí je zkušený zdra-

votník a kuchařka. 

 Celková cena zimního tábora je 

2.820 Kč za osobu, v ceně je doprava, 

ubytování, strava 5x denně, pitný režim, 

vstupné do bazénu, dozor a program 

po dobu trvání celého tábora. Dětem 

je nutné v závislosti na jejich lyžařských 

schopnostech dát i přiměřené množství 

peněz na vleky.

 V případě zájmu nebo jakýchkoliv 

dotazů kontaktujte prosím pana Luká-

še Bezděka na telefonním čísle +420 

604 604 604 nebo na emailové adrese 

lukmen@kolt.cz; podrobnější informa-

ce o všech našich akcích získáte také 

na www.kolt.cz. Těšíme se na vás!

V neděli 12.12.2010 se ročník 2001 

zúčastnil fotbalového halového turnaje 

v Neratovicích. Kluci se radovali ze zla-

tých medailí!!!

 Obsazení turnaje bylo téměř prvoli-

gové, účastníky byla tato mužstva: Most, 

Příbram, Viktorka, FC Háje, Neratovice, 

Čelákovice, Roudnice, Byškovice.

 Dobře organizačně zvládnutý turnaj 

přinesl mnoho napínavých utkání. Probo-

jovali jsme se až do fi nále, kde jsme se 

střetli s Příbramí, která nás ve skupině 

porazila 3:0. Finále jsme však lépe zvlád-

li my, po konci normální hrací doby svítil 

na tabuli stav 1:1, rozhodly až penalty, 

ve kterých jsme byli úspěšnější v pomě-

ru 3:2. Rovněž jsme obdrželi trofej pro 

nejlepšího hráče – získal ji Pepa. Hez-

ký předvánoční dárek pro kluky, rodiče 

a trenéra. 

 Úspěšný nový rok všem „ hájeckým“ 

přeje ročník 2001, trenéři a Renata Klí-

čová.

FOTO: ARCHIV O. S. KOLT

FOTO: ARCHIV KLUBU

termíny: 
5. – 12.2.2010 
(jarní prázdniny Prahy 6-10)
12.3. – 19.3.2010 
(jarní prázdniny Prahy 1-5)

Ubytováni budeme již popáté na horské chatě 

VKUS, což umožňuje bezproblémový

 přístup hned k několika vlekům 

včetně lanovky na 

Portášky.
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Expresní autobusová linka 125 jezdí 
od 3. ledna častěji

ADRA organizuje sběr autolékárniček
MČ Praha 11 pomůže do nemocnice v keňském Itibo sbírat 
vysloužilé autolékárničky

Autobusová linka 125 jezdí od 1. října 

2010 v trase Smíchovské nádraží – Již-

ní Město a využívá pro rychlé spojení 

mezi těmito oblastmi Jižní spojku, která 

se uvolnila od kamionové dopravy díky 

zprovoznění jihozápadní části Pražské-

ho okruhu.

 Bezkonkurenčně nejrychlejší spojení 

Jižního Města s oblastí Prahy 5 (jízd-

ní doba mezi Smíchovským nádražím 

a stanicí metra Háje je 20 minut) si velmi 

rychle získalo nové cestující a již v měsí-

ci listopadu bylo zaznamenáno na části 

spojů ve špičkách pracovního dne pře-

kračování standardů obsazenosti. Proto 

bylo po dohodě s Dopravním podnikem 

hlavního města Prahy přikročeno k po-

sílení provozu této linky od 3. ledna 

2011.

 V ranní špičce pracovního dne bude 

interval mezi jednotlivými spoji zkrácen 

ze 7,5 na 6 minut, odpoledne bude in-

terval 7,5 minuty namísto původních 10 

minut. Tím dojde ke zvýšení kapacity lin-

ky ve špičkách o 25 procent. V ostatních 

obdobích pracovního dne a o víkendu 

je zachován původní interval 15 minut. 

V současné době přepraví linka 125 

za jeden pracovní den přibližně 8500 

cestujících. red

Již koncem listo-

padu minulého 

roku proběhla 

médii zpráva 

o nápadu využít 

staré autolékár-

ničky v případě, 

kdy si motoris-

té kvůli nové 

vyhlášce a ná-

sledně upravené 

povinné výbavě raději kupují zcela nové. 

Mnohdy je škoda vyhodit starou autolé-

kárničku, když není prošlá záruka na jed-

notlivé materiály, které by tak mohly ješ-

tě posloužit potřebným.

 Jedním z organizátorů takové pomo-

ci je mezinárodní humanitární organiza-

ce ADRA. Byla založena v USA před více 

jak padesáti lety a dnes má zastoupení 

již ve 125 zemích světa. V roce 1997 

jí byl od Ekonomické a sociální rady 

OSN udělen statut vrchního poradce. 

Další info o organizaci jsou na adrese 

http://www.adra.cz/adra/cz/kdo-jsme/.

 Česká pobočka zorganizovala síť 

sběren autolékárniček. Vybraná část ob-

sahu (viz níže) z nepoužitelných lékárni-

ček bude věnována na podporu zdravot-

nického zařízení v keňském Itibo. Každý 

tak může darovat užitečný zdravotnický 

materiál této nemocnici. 

 Kampaň organizace ADRA byla zahá-

jena ve spolupráci se ZŠ Osecká v Lip-

níku nad Bečvou, kde jsou prostory pro 

skladování náplní autolékárniček. V pří-

padě většího množství lékárniček je tře-

ba kontaktovat právě ZŠ Osecká.

 Aby to měli zájemci jednodušší, roz-

hodla se MČ Praha 11 pomoci se sbě-

rem autolékárniček.

 Na adrese http://www.adra.cz/

adra/cz/sber-autolekarnicek/ je tabulka 

s kontakty na Sběrná místa. V případě 

MČ Praha 11 jsou to její informační kan-

celáře a informační centrum.

 Do nemocnice v Keni se zasílá pou-

ze následující materiál: chirurgické ru-

kavice a neotevřený obvazový materiál 

(obinadla, fáče, gázové čtverce, náplas-

ti a trojcípé šátky). Léky, desinfekce, 

nůžky, obaly, roušky, zaškrcovadla ne-

lze použít. 

 Proto je, v případě odevzdání celé 

lékarničky, akce plánována do konce led-

na. Pokud však zájemce materiál roztřídí, 

může jej odevzdat do konce února.

Lékárničky lze odevzdat:
v Informačním centru na Hájích, Opa-
tovská 964/18 (v budově fi nančního úřa-

du pro Jižní Město), tel.: 272 661 122, 

272 661 123, 272 661 124 

v Informační kanceláři Šustova 
na Chodově (v budově polikliniky), tel.: 

271 913 423, 271 913 422 

v Informační kanceláři MČ Praha 11, 
Ocelíkova 672/1, tel.: 267 902 209

red

FOTO: ARCHIV



Poradíme vám, kam na lednovou vycházku

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁ-
ZEK V LEDNU 2011 
❄ 15. so. Trochu zimní přírody. Vycházka 

z Klukovic do Holyně nás provede i částí 

Prokopského údolí. Začátek akce na ko-

nečné stanici aut. č.120 „Klukovice“ (aut. 

odjíždí ze stanice „Na Knížecí“ v 9.30 - 

příjezd do Klukovic v 9.49). S pěší trasou 

cca 4 km. Cena 100/70 Kč. 

Rudolfi num – dnes sídlo České fi lhar-
monie. Prohlídka vybraných prostor 

významné novorenesanční budovy kon-

ce 19. století. Pořádáno u příležitosti 

115. výročí založení České fi lharmonie. 

Začátek akce ve 14.00 před vchodem 

do Rudolfi na z Alšova nábřeží. Cena 

100/70 Kč.

❄ 16. ne. Národní divadlo. Celková pro-

hlídka vybraných prostor Národního di-

vadla nás zavede k základním kamenům, 

do hlediště a hlavního foyeru, kde může-

me obdivovat díla Mikoláše Alše, Fran-

tiška Ženíška a dalších umělců generace 

Národního divadla. Začátek akce každou 

půlhodinu od 8.30 do 11.00 před vcho-

dem do historické budovy. Objednané 

skupiny mají přednost (objednáváme sku-

piny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč .

Co vyprávějí múzy v Národním divadle. 
Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti, 
poznejte Prahu!“. Povídání o historii 

stavby Národního divadla spojené s pro-

hlídkou vybraných prostor divadla nás 

zavede k základním kamenům, do hle-

diště a hlavního foyeru. Vhodné pro děti 

od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 

Na závěr čeká děti malý vědomostní kvíz 

se sladkou odměnou. POZOR – omeze-

ný počet účastníků na 2 x 40 osob. Do-

poručujeme využít předprodeje vychá-

zek! Začátek akce v 10.00 před hlavním 

vchodem do historické budovy Národ-

ního divadla z Národní třídy. Jednotná 

cena 100 Kč. 

Za renesančními šlechtickými sídly 
Hradčan a Malé Strany. Na vycházce 

z cyklu „Prahou tisíciletou“ si prohlédne-

me interiéry Martinického paláce, zasta-

víme se u paláců Schwarzenberských, 

pánů z Hradce, Metychů z Čečova aj. 

Začátek ve 14.00 před vchodem do Mar-

tinického paláce. Cena 100/70 Kč + jed-

notné snížené vstupné do paláce 50 Kč. 

❄ 18. út. Malostranská beseda. Pro-

hlídka vybraných prostor bývalé Ma-

lostranské radnice, nově otevřené 

po rekonstrukci v letošním roce. PO-

ZOR – omezený počet účastníků na 25 

osob. Doporučujeme využít předprodeje 

vycházek! Začátek akce v 16.00 před 

vchodem do Malostranské besedy, Ma-

lostranské náměstí 21, Praha 1 – Malá 

Strana. Cena 100/70 Kč. 

❄ 21. pá. Lichtenštejnský palác na Malé 
Straně. Prohlídka vybraných prostor pa-

láce, dnes sídla Hudební fakulty AMU. 

POZOR – omezený počet účastníků 

na 40 osob. Doporučujeme využít před-

prodeje vycházek! Začátek akce ve 14.00 

před vchodem do paláce (Malostranské 

náměstí 13, Praha 1 – Malá Strana, sta-

nice tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské 

náměstí“). Cena 100/70 Kč. 

❄ 22. so. Národní divadlo. Celková pro-

hlídka vybraných prostor Národního di-

vadla nás zavede k základním kamenům, 

do hlediště a hlavního foyeru, kde může-

me obdivovat díla Mikoláše Alše, Fran-

tiška Ženíška a dalších umělců generace 

Národního divadla. Začátek akce každou 

půlhodinu od 8.30 do 11.00 před vcho-

dem do historické budovy. Objednané 

skupiny mají přednost (objednáváme 

skupiny nad 15 osob). Cena 140/100 Kč.

Přes Okrouhlici k Malovanému lisu. Ces-

tou si připomeneme historii horní Libně 

a jejich usedlostí. Začátek akce ve 14.00 

na stanici tram 1, 24, 25 „Okrouhlická“. 

Cena 100/70 Kč. 

Prohlídka Profesorského domu s pod-
zemní kaplí sv. Mikuláše. Vycházka z cyk-

lu „Pražské svatyně východních obřadů“. 

Spojeno s procházkou po okolí. Začátek 

akce ve 14.30 před vchodem do objektu 

(Rooseveltova 27-29, Praha 6, stanice 

metra A „Dejvická“). Cena 100/70 Kč. 

❄ 23. ne. Renesance na Starém Městě. 
Na vycházce z cyklu „Prahou tisíciletou“ se 

zastavíme u domu U Dvou zlatých med-

vědů, u tematicky bohatých sgrafi t domu 

U Minuty, u kostela Salvátora, u chia-

roscurové výzdoby domu Granovských 

v Ungeltu a v dalších domech s arkádový-

mi dvory. Začátek akce ve 14.00 na Uhel-

ném trhu u kašny. Cena 100/70 Kč. 

Kostel sv. Gabriela na Smíchově. Prohlíd-

ka interiéru kostela sv. Gabriela a bývalé-

ho kostela i kláštera Sacré Coeur včetně 

detailního seznámení se s beuronským 

uměním u nás. Začátek akce ve 14.00 

před vchodem do kostela sv. Gabriela 

(Holečkova 10/106, Praha 5, stanice aut. 

č. 176 „Holečkova“, aut. odjíždí z Karlo-

va náměstí). Cena 100/70 Kč + vstupné 

do kostela 50/20 Kč. 

Pinkasova synagoga, Starý židovský 
hřbitov, Chevra kadiša – budova praž-
ského Pohřebního bratrstva. Prohlíd-

ka památek židovského ghetta v rámci 

cyklu „Poznávejte Židovské město“. 

Začátek akce ve 14.00 u Pinkasovy sy-

nagogy v Široké ulici, Praha 1. POZOR 

– omezený počet účastníků na 30 osob. 

Doporučujeme využít předprodeje vychá-

zek! Cena100/70 Kč + jednotné snížené 

vstupné do objektů 75 Kč. 

❄ 25. út. Rožmberský palác na Praž-
ském hradě. Prohlídka paláce, bývalého 

Ústavu šlechtičen, s obnovenými rene-

sančními a barokními interiéry a novou 

stálou expozicí. POZOR! – vstupenky 

na tuto akci lze zakoupit pouze v před-

prodeji. Omezený počet účastníků na 40 

osob. Začátek akce v 15.30 před objek-

tem (Jiřská ul. 3). Jednotná cena 140 Kč. 

❄ 27. čt. Kostel sv. Šimona a Judy. 
Prohlídka kostela s výkladem o historii 

řádu milosrdných bratří. Začátek akce 

ve 14.30 před kostelem sv. Šimona 

a Judy (ulice U Milosrdných, Praha 1). 

Cena 100/70 Kč. 

❄ 29. so. Za historií Uhříněvsi. Pro-

cházka Uhříněvsí nás zavede do kostela 

Všech svatých, do Legionářskému domu 

a Uhříněveského muzea. V centru staré-

ho osídlení si připomeneme další stavby – 

bývalou synagogu a starý mlýn. Začátek 

akce v 10.00 na stanici aut. č. 267, 382, 

383 „Uhříněves – Nové náměstí“ (jedou 

od metra C „Háje“). Cena 100/70 Kč. 

Státní opera – prohlídka budovy, která je 

sídlem jedné z nejvýznamnějších hudeb-

ních scén Evropy. Začátek akce v 10.00 

před vstupem do historické budovy (Wil-

sonova 4, Praha 2). Cena 100/70 Kč. 

Pražská informační služba, oddělení vlastivědných vycházek, nabízí možnost 

zakoupení vstupenek na vlastivědné vycházky 
v předprodeji v turistických informačních centrech PIS 

ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici 31, Praha 1 a na Letišti Praha.

Předprodej na jednotlivé akce končí 
ve všední den na TIC v 18 hodin předchozího dne

a v případě víkendových akcí v pátek v 18 hodin.

Vyprodané akce budou avizovány na www.praguewelcome.cz

Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání akce.
Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme předprodej vstupenek na následující měsíc.

www.praha11.cz22

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU



23KLÍČ 2/2011

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Petrská čtvrť. Procházka jednou z nej-

starobylejších částí Prahy mezi kostely 

sv. Petra a sv. Klimenta. Prohlédneme si 

interiér kostela sv. Klimenta, který prošel 

od svého založení v 11. století gotickou 

a renesanční přestavbou. Začátek akce 

ve 14.00 na stanici tram. č. 3 „Těšnov“. 

Cena 100/70 Kč. 

❄ 30. ne. Z Roztyl k Hamerskému ryb-
níku. Procházka zajímavým územím 

na rozhraní Prahy 4, 10 a 11. Začátek 

akce ve 13.00 u východu z metra C „Roz-

tyly“. S pěší trasou cca 4,5 km. 

Cena 100/70 Kč. 

Muzeum Antonína Dvořáka v letohrád-
ku Amerika. Prohlídka expozice muzea 

s výstavou „Antonín Dvořák 1841 - 1904“ 

spojená s vycházkou po okolí. Začátek 

akce ve 14.00 před Lékařským domem 

na nám. I. P. Pavlova. Cena 100/70 Kč + 

vstupné do objektu 50/25 Kč. 

Vycházky se konají, sejde-li se nejmé-
ně deset účastníků. Maximální počet je 
70 účastníků ve skupině (není-li uvede-
no jinak nebo neurčí-li průvodce jinak). 
Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. Vstupné 
do objektu si hradí účastníci sami. Dě-
tem do patnácti let, studující mládeži, 
seniorům a invalidům poskytujeme sle-
vu. Maximální kapacita sálu PIS je 30 
osob.
Uvedená dopravní spojení jsou platná 
v době uzávěrky programu. Případné 
aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na http://
www.dpp.cz.
Studijní oddělení ÚVL PIS 
Další informace naleznete na www.pra-
guewelcome.cz. 

PRAVIDELNĚ PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY 
VE SPRÁVĚ PIS
Staroměstská radnice – Prohlídkový 

okruh (románsko-gotické podzemí, histo-

rické sály a radniční kaple) po 11 – 18, 

út. – ne 9 – 18, gotická věž po 11 – 22, 

út – ne 9 – 22. 

Staroměstská mostecká věž – denně 

10 – 18 s promítáním fi lmu „Karlův most 

– paprsek staletími“. 

Malostranská mostecká věž – denně 10 

– 18  s expozicí „Na mostě o mostě“.

Prašná brána – denně 10 – 18 s expozi-

cí o husitství.

Věž kostela sv. Mikuláše (Malá Strana) – 

denně 10 – 18  s expozicí „Pražské zvo-

ny“. 

Bludiště na Petříně – denně 10 – 18

Rozhledna na Petříně – denně 10 – 18 

s výstavou „Jára Cimrman – genius, kte-

rý se neproslavil“.

Více na: www.praguewelcome.cz, www.

prazskeveze.cz, www.zamekctenice.cz.

XIII. Národní krojový 
ples opět v Praze 11
Stejně jako loni, i letos je Městská část 

Praha 11 jedním z pořadatelů Národního 

krojového plesu, který se koná v sobotu 

5. února 2011 od 18 hodin ve všech sá-

lech TOP HOTELU Praha. Nad reprezen-

tativní přehlídkou českého, moravského 

a slezského folkloru již převzali záštitu 

předseda vlády ČR Petr Nečas, před-

sedkyně Poslanecké sněmovny PČR Mi-

roslava Němcová a předseda Asociace 

krajů ČR Michal Hašek.

 Již XIII. Národní krojový ples, který se 

pokaždé profi luje některou z národopis-

ných oblastí ČR, bude tentokrát „v režii“ 

regionu Haná. Jak jsou hanácké soubory 

připraveny na reprezentaci svého kra-

je, přibližuje předsedkyně Hanáckého 

folklorního sdružení Hana Pospišilíko-

vá: „Náš program jsme připravovali již 

od jara loňského roku. Rozhodování, jaké 

bude jeho téma a dramaturgie, nebylo 

příliš složité – ukážeme především to, 

co je pro naši krásnou, úrodnou Hanou 

typické, a to jsou dožínky. Ač je to neu-

věřitelné, společné vystoupení nacvičilo 

na 200 krojovaných Hanáků a Hanaček. 

Na plese je však neuvidíme pouze v za-

hajovacím bloku hlavního sálu, soubory 

budou tančit střídavě ve všech prosto-

rách a jejich muziky hrát k tanci a posle-

chu účastníkům plesu. Věříme, že naše 

bohaté hanácké kroje a tance budou pro 

ně nevšední podívanou.“

 Potěšeni z této nevšední a málokdy 

vídané nádhery budou určitě i občané 

11. pražského obvodu. Navíc Hanáci ne-

budou jediní, kteří předvedou své umě-

ní a budou bavit plesové hosty. Tančit, 

zpívat a hrát ve čtyřech kongresových 

sálech budou další účinkující: soubory 

z Plzeňska, středních Čech, Vojenský 

umělecký soubor Ondráš MO ČR, Br-

něnský rozhlasový orchestr lidových 

nástrojů i několik zahraničních souborů. 

V jiném rytmu než lidovém si účastníci 

zatančí při Orchestru Gustava Broma. 

Novinkou a zpestřením programu je 

také vystoupení dvojnásobné bronzo-

vé Slavice Ewy Farne, která je hrdá po-

kračovatelka folkloru z rodné Vendryně 

na Třinecku.    

 V předsálí určitě zaujmou zajímavé 

výstavy Sdružení historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska, Klubu českých turistů, 

Asociace krajů ČR, Nadace BESIP a dal-

ších partnerů; HANFoS se bude prezen-

tovat stánky lidových řemesel. Samotný 

hotel nabídne regionální speciality, mezi 

nimiž nebudou chybět pověstné hanác-

ké koláče. 

 Zveme vás na výjimečnou podívanou 

a dobrou zábavu slovy Hany Pospišilí-

kové: „Pokud si někdo myslí, že Hanáci 

jsou pomalí a neohrabaní, nevěřte tomu 

a přijďte se sami přesvědčit na XIII. Ná-

rodní krojový ples.“ 

 I když celková kapacita TOP HOTEL 

Praha – jednoho z největších hotelových 

komplexů v Evropě – je pro účely plesu 

téměř 3000 míst, není důvod váhat se 

zakoupením plesového lístku. Po zkuše-

nostech z loňska, kdy byla kapacita vy-

čerpána do posledního místečka, je velký 

předpoklad, že ani letos to nebude jiné… 

Lístky s místenkou v ceně 399 Kč lze ob-

jednat pouze v sekretariátu Folklorního 

sdružení ČR na tel. 234 621 218. 

 (kjk)

XIII. Národní krojový ples
Folklorního sdružení ČR 2011

FOTO: ARCHIV



Únor – červen 2011

Kurzy a dílny 
v zahradě
Prostudujte si nabídku zahradních 
kurzů a dílen, které budou otevřeny 
od února 2011.

Nabídka pro děti do 11 let:

PONDĚL Í 15:30 – 17 :00

Ateliér kreativního 
pohybu
Rozvíjení pohybové kreativity 
a motorických dovedností v rámci dílny 
mladé herečky a tanečnice.
Vede: Ivana Čonková
cena za pololetí: 1700,- Kč

ÚTERÝ 16:00- 17 :30

Škola animace
Seznámení dětí s animačními technikami, 
jež rozvíjejí dětskou hravost, fantazii, 
kreativitu, učí je vnímání prostoru a pohybu 
v čase, výtvarnému umění a jiným 
dovednostem. Pořádáme ve spolupráci 
s Anifestem, Institutem animované tvorby 
a sdružením Ultrafun.
Vede: Klára Marešová
Cena za pololetí: 1700,- Kč

Sobotní škola animace
Termíny v aktuálním měsíčním programu 
KC Zahrada.
1x za měsíc, cena 150,- Kč

Workshopping 
a zahradní kurzy a dílny 
ve druhém pololetí

Z A HR A D A K C

M A L E NI C K Á 178 4 ,  P R A H A 11
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Skupinové bubnování – Petr Šušor. Foto: Radka Dohnalová

škola animace.

Od února 2011 začíná v Zahradě druhé 
pololetí všech kurzů a dílen. Přihlásit se 
mohou nejen ty děti a teenageři, kteří 
do kurzů chodili už od září, ale vítáme 
i nové zájemce. Na druhé pololetí jsme 
připravili dvě žhavé novinky: Beatboxovou 
dílnu s Jaro Cossigou pro teenagery 
a pro děti Ateliér kreativního pohybu 
s Ivanou Čonkovou.
Pokud jste zatím do Zahrady na žádné 
kurzy nechodili a nevíte, co od nich čekat, 
přijďte se v pondělí 31. ledna v 17 hodin 
podívat na tradiční Workshopping – 
přehlídku, na níž vystoupí účastníci všech 
zahradních kurzů a dílen.

Pondělí 31. 1. 2011
Workshopping
Workshopping je už tradiční akcí, kterou zakončujeme každé pololetí. 
Jde o prezentaci kurzů a dílen, které pořádá KC Zahrada. Děti a teenageři zde 
na velkém pódiu ve velkém sále představí divákům pomocí svých choreografií, 
divadelních etud, nebo krátkých filmů co nového ze v uplynulém půl roce naučili. 
Workshopping v lednu 2011 začne vystoupením nejmenších dětí – představí se 
cirkusová školka Cirqueonu, divadelní dílna a dětské stepařské kurzy. Po nich pak 
vystoupí starší děti a teenageři a diváci uvidí streetdance a breakdance, moderní 
yoyování, žonglování a na závěr dva krátké filmy, kteří připravili účastníci 
animační dílny a filmové dílny. 
Vstup na Workshopping je volný, podívat se může přijít každý a věřte, že děti 
i jejich lektoři vám nabídnou opravdu rozmanitou, zábavnou a velmi zajímavou 
podívanou.

NOVINKA



ÚTERÝ 15:30 – 17 :00

Divadelní dílna
Každý z nás má v sobě možnosti, o jejichž 
velikosti málokdo tuší! Divadelní dílna 
rozvine fantazijní schopnosti a schopnost 
přirozeně si hrát, asociovat a improvizovat. 
Hledáme zakuklené herce, hledáme 
režiséry.
Vede: Jakub Folvarčný
Cena za pololetí: 1700,- Kč

ČTVRTEK 15:00 – 16:30

Cirkusová školka
Celoroční výuka a rozvoj základních 
cirkusových dovedností – žonglování, 
základy gymnastiky, akrobacie 
a ekvilibristiky, jízdy na jednokolce, 
klaunerie a další pohybové průpravy 
pod vedením zkušených lektorů. Výuka 
cirkusových disciplín může výrazně 
přispět k psychomotorickému rozvoji dětí, 
koordinace pohybů, orientaci v prostoru, 
umění soustředit se a ke zlepšení fyzické 
dovednosti.
Vede: Petra Jančová
Cena za pololetí: 1700,- Kč

K AŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI ,  

DĚTI S RODIČI 17 :30 / OSTATNÍ 18:30

Skupinové bubnování
Vede: Petr Šušor
Cena za 1 hod.: 100,- Kč / 200,- Kč rodinné vstupné 
50,- Kč děti, studenti, senioři

Nejen radost z vytváření hudby, rozvoj 
rytmických a improvizačních schopností, 
intenzívní společný prožitek, ale i relaxaci 
a redukci stresu. Jedním z efektů je i posila 
imunitního systému. Aktivita je vhodná 
nejen pro rodiče s dětmi, ale i pro všechny 
ostatní bez rozdílu věku a zkušeností.

Nabídka pro teenagery: 
 

DEN A ČAS BUDE UPŘESNĚN V PRŮBĚHU 

LEDNA 2011

Beatboxová dílna
Naučte se vytvořit celou kapelu pouze 
pomocí své pusy a mikrofonu. Povede vás 
při tom jeden z nejuznávanějších českých 
beatboxerů a zakladatel Beatbureger 
Bandu Jaro Cossiga!
Vede: Jaro Cossiga a jeho hosté
Cena za pololetí: 1900,- Kč

PONDĚL Í 16:00 – 17 :30

Moderní yoyování
Naučte se super triky s malou hračkou na 
provázku! Povede vás při tom mistr Evropy 
v YoYování, který objíždí mezinárodní 
soutěže pod hlavičkou americké 
YoYofactory.
Vede: Vašek Kroutil
Cena za pololetí: 1700,- Kč

PONDĚLÍ 16-17.30H, ÚTERÝ 17-18.30H 

A ČTVRTEK 16.30-18H

Streetdance / breakdance
Hip hop, breakdance, new style, free 
style, locking, popping, boogaloo, electric 
boogie, house dance a další. Kurzy 
vedou mladí profesionální tanečníci 
a choreografové působící na scéně 
současného českého R´n´B a Hip hopu.
Vede: Mariana Lahodná, Mario EM:PE Kubec, 
breakdance: Lenka Pekárková
Cena 1 kurzu za pololetí: 1700,- Kč

STŘEDA 17 :15 – 18:45

Žonglování
Žonglování je naprosto jedinečná činnost, 
která zapojuje obě mozkové hemisféry a je 
zároveň relaxací, soustředěním, kreativní 
zábavou i jednou ze základních disciplín 
cirkusového a pouličního umění.
Vede: Adam Jarchovský
Cena za pololetí: 1700,-

ČTVRTEK 16:00 – 18:00

Filmová dílna
Vymýšlení příběhů, tvorba scénáře, 
kreslení záběrů, hraní, natáčení, účast na 
filmové soutěži a hlavně legrace a realizace 
vlastních snů a nápadů.
Vede: Eliška Vrbová
Cena za pololetí: 1700,- Kč

Podrobnější informace o jednotlivých kurzech a dílnách včetně přihlášek najdete na www.kczahrada.cz 
nebo je obdržíte v recepci v KC Zahrada

Kulturní Jižní Město, o.p.s. a  ZahraduKC 
a podporuje MČ Praha 11 a její starosta 
Mgr. Dalibor Mlejnský.

zahradaKC

Malenická 1784
Praha 11

T: 271 910 246
E: pokladna@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz

Kurz žonglování.

Jaro Cossiga vede Beatboxovou dílnu. Streetdance.

NOVINKA



www.praha11.cz26

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

LEŽÍCÍ MUŽ NA ZEMI. Při běžné 

hlídkové činnosti si strážníci na kon-

ci listopadu povšimli 

v  u l i c i  Mí rového 

hnutí na zemi leží-

cího muže. Jelikož 

muž nebyl při vě-

domí a měl silně 

zakrvácený obličej, 

strážníci muži poskyt-

li první pomoc a neprodleně přivolali 

rychlou záchrannou službu, která 

dotyčného převezla do nemocnice 

k dalšímu vyšetření.

DALŠÍ CELOSTÁTNĚ ZADRŽENÝ 
MUŽ. V pozdních nočních hodinách 

3. prosince si strážníci znovu při běž-

né hlídkové činnosti povšimli v ulici 

Květnového vítězství dalšího muže, 

který odpovídal popisu osoby celo-

státně hledané Policií ČR. Následnou 

lustrací se podezření strážníků potvr-

dilo, proto z tohoto důvodu byl muž 

strážníky předveden na Policii ČR, 

kde byl předán k dalšímu šetření.

KONZUMACE ALKOHOLU MLA-
DISTVÝM SE NEVYPLATILA. Večer 

5. prosince si strážníci v ul. Kosmická 

povšimli skupiny mladistvých, kteří 

jevili známky opilosti. Následnou 

kontrolou bylo zjištěno, že mladíci 

požili alkohol, kdy jim strážníci na-

měřili přístrojem kolem 1‰. Jelikož 

se zdravotní stav jednoho z mladíků 

zhoršoval, byla dotyčnému poskyt-

nuta první pomoc a přivolána rychlá 

záchranná služba, která mladíka pře-

vezla k dalšímu vyšetření do nemoc-

nice. Ostatní mladíky strážníci předali 

rodičům a o celé události vyrozuměli 

Policii ČR a sociální odbor ÚMČ Pra-

ha 11, kteří celý případ budou do-

řešovat.

NEDOKONČIL PLÁNOVANOU SE-
BEVRAŽDU. Časně ráno 18. prosin-

ce bylo oznámeno na operační stře-

disko OŘ MP Praha 11, že v Chilské 

ulici na mostě přes dálnici stojí muž 

a chystá se skočit dolů. Po rychlém 

příjezdu strážníků na místo muž pře-

lezl zpátky zábradlí a dal se na útěk. 

Strážníci muže dostihli a ten hlídce 

sdělil, že se již v minulosti snažil 

o čtyři sebevraždy. Z tohoto důvo-

du strážníci na místo přivolali rychlou 

záchrannou službu, která neúspěšné-

ho sebevraha pro jeho duševní stav 

převezla do nemocnice k dalšímu 

vyšetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci bojují proti 
alkoholu u dětí a mladistvých

Pouhé tři dny před Štědrým dnem vy-

jížděli strážníci z „jedenáctky“ k opilému 

chlapci, který cestoval autobusem číslo 

125. Teprve třináctiletý hoch byl tak pod-

napilý, že se z autobusu odpotácel jen 

o kousek dál a spadl do sněhu. Strážníci 

chlapci poskytli první pomoc a záchra-

náři ho poté museli převést na ošetření 

do nemocnice. Dětí a mladistvých pod 

vlivem alkoholu nenacházejí strážníci 

málo.

 Nejčastěji se s opilými dětmi a mla-

distvými setkávají v období začátku 

a konce školního roku a také v dobách, 

kdy mají děti prázdniny v průběhu škol-

ního roku, tedy třeba právě kolem vá-

nočních svátků a silvestra. Děti si přitom 

vůbec neuvědomují, jak riskantní je „fra-

jeřina“ v podobě pití alkoholu. Přistižení 

strážníkem a problémy doma jsou to 

nejmenší, co se může mladistvému opil-

ci stát, což platí dvojnásob teď v zimě. 

I proto strážníci mimo jiné kontrolují 

restaurace a bary a zjišťují, jestli mezi 

hosty nepopíjejí také ti, kterým ještě ne-

bylo 18 let. Stejně tak strážníci dohlížejí 

na parky a hřiště, kde se mohou mladí 

lidé scházet a přinášet si alkohol.

 „Přestože mladí lidé v nás vidí ty, 

kteří jim kazí zábavu a způsobují potíže 

s rodiči, to opravdu není účel těchto kon-

trol. Jde nám hlavně o to, abychom děti 

a mladé lidi uchránili před následky, které 

si oni sami vůbec neuvědomují a které 

mohou být bez nadsázky tragické,“ vy-

světluje ředitel Obvodního ředitelství MP 

Praha 11 Petr Schejbal. „Jde nám přede-

vším o jejich dobro, zdraví a v některých 

případech samotný život,“ dodává. 

Jen za rok 2010 proto strážníci provedli 

ve spolupráci se systémem integrované 

sociální intervence a sociálním odbo-

rem Úřadu MČ Praha 11 přibližně 4000 

kontrol. A i díky tomu se počet opilých 

mladistvých na Praze 11 za poslední rok 

rapidně snížil.  

Městská policie hl. m. Prahy

STÁLE ČASTĚJI SE STRÁŽNÍCI SETKÁVAJÍ S DĚTMI A MLADISTVÝMI POD 

VLIVEM ALKOHOLU. NEZŘÍDKA SE STANE, ŽE STRÁŽNÍCI PŘIVOLÁVAJÍ 

ZÁCHRANÁŘE, PROTOŽE MLADÍ LIDÉ JSOU OPILÍ TAK, ŽE POTŘEBUJÍ LÉ-

KAŘSKÉ OŠETŘENÍ. PROBLÉMY S ÚŘADY JSOU PŘITOM TO NEJMENŠÍ 

RIZIKO, KTERÉ S SEBOU ALKOHOL PRO TAK MLADÉ LIDI PŘINÁŠÍ.

FOTO: ARCHIV MP HL. M. PRAHY
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ZÁBAVA

SUDOKU
středně těžké obtížné
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Křížovka z čísla 21
Výherci knihy Loď v písku jsou: Gabriela Vinklátová, Jiřina Mastná, Vladimír Petr, Lu-

boš Franta, Radka Košutová. Správné znění tajenky: …MRÁZ NA BOŽÍ NAROZENÍ, 

ZIMA SE UDRŽÍ BEZ PROMĚNY. Dnes na vás čeká lednová pranostika a kniha Praha 

11 obrazem. Odpovědi zasílejte do konce ledna na adresu redakce Klíč, Ocelíkova 672, 

e-mail: klic@praha11.cz. Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí v redakci Klíče. 

www.metafora.cz
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V listopadu minulého roku byl v 

areálu ZŠ Mikulova postaven měst-

skou částí P11 nový, krásný, více-

účelový sportovní areál, který sne-

se ta nejpřísnější měřítka. Velké 

fotbalové hřiště s umělou trávou 

4 generace s úžasným osvětlením, 

beach volejbalový kurt, víceúčelová 

klec, kde se dá hrát tenis, volejbal, 

pozemní hokej, fotbal, lakros, bas-

ketbal a jiné sporty. Dále je zde 

postaven překrásný tenisový kurt 

rovněž s umělým povrchem a lu-

xusním osvětlením a k tomu všemu 

i odpovídající kvalitní zázemí s kabi-

nami pro hráče, které jsou vybave-

ny sprchami i toaletou. Ke zlepšení 

poskytovaných služeb jistě přispěje 

i kantýna se zahrádkou, kde se mo-

hou sportovci občerstvit.

Areál provozuje společnost Time-

4sport, která se chystá v nejbližších 

dnech s přispěním MČ P11 zahájit 

výstavbu tří nových beach volejba-

lových kurtů, kde bude možné hrát 

rovněž beach soccer nebo beach 

tenis. Všechna tato nová sportoviš-

tě budou zastřešená a tedy využi-

telná i v zimě. 

Sportu zdar!

Pronájem sportovišť zajišťuje ma-

nager areálu Petr Sýkora, u kte-

rého si lze objednat kterékoliv 

sportoviště a dozvědět se všechny 

podrobnosti související s provo-

zem areálu. 

Rovněž webové stránky, které 

v současné době procházejí pře-

stavbou, přispívají k doplnění infor-

mací. 

www.miklulovka.cz

Petr Sýkora

Tel.: +420 722 927 345

E-mail petr.sykora@email.cz
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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 imunitu organismu.siluje imunitu organismu.pos

Méně 
než 4 % 

tuku
Aktivní
Bifido

Bez
lepku

Bez
konzervantů
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy
• bržděné přívěsy 1t
• bržděné přívěsy 2t
• přepravníky aut

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

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar
•  převody a přihlašování 

vozidel
•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu  
vozidla, provádění  
VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 
vozidel

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

OTEVÍRACÍ DOBA
 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.
 pá: 8,30 – 16,00 hod.
 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
át

ec
ká

HAKO



CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010

Řádková inzerce STANDARD

350,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o standardní textový inzerát bez grafických prvků vysázený v pozitivu na bílém pozadí.

Řádková inzerce ZVÝRAZNĚNÁ

700,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o textový inzerát bez grafických prvků, který je vysázen v pozitivu na barevném (světle oranžo-
vém) pozadí, zvýrazňujícím inzerát oproti standardním řádkovým inzerátům.
K tomu, aby byl zvýrazněný řádkový inzerát skutečně odlišen od standardní řádkové inzerce, 
garantuje vydavatel, že počet zvýrazněných řádkových inzerátů nebude vyšší než počet stan-
dardních řádkových inzerátů vysázených na bílém pozadí.

Vkládaná inzerce

K ceně za vklad je účtována navíc cena  
za gramáž vkladu, a to následovně

0 – 6 g 0,25 Kč/ks bez DPH

7 – 14 g 0,32 Kč/ks bez DPH

15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH

26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do 
celého nákladu časopisu, který činí 41 000 ks 
výtisků. Maximální možný formát vkladu je 
210 x 297 mm a maximální hmotnost vkladu 
činí 40 g. Vkladem mohou být pouze tiskovi-
ny. Nelze vládat reklamní předměty či vzorky 
výrobků.

Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH

Plošná inzerce

182 x 61 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 61 mm

6.000,- Kč
bez DPH

1/8

182 x 252 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

88 x 30 mm

3.200,- Kč
bez DPH

1/16

182 x 123 mm

17.000,- Kč
bez DPH

1/2

88 x 123 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

NAKLADATEL: Úřad Městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

VYDAVATEL A PRODEJCE INZERCE: Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o., Opletalova 59,
110 00 Praha 1, IČ: 63666987, DIČ: CZ63666987, Číslo účtu: 1036066006/2700
Obchodní oddělení: tel.: +420 725 843 421, fax: +420 224 228 935, e-mail: info@inzerceklic.cz, 
www.inzerceklic.cz

2. strana obálky: + 20 %
3. strana obálky: + 15 %
4. strana obálky: + 25 %

Příplatky

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

Storno poplatky
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První v ČR od 11.11. 2010, Galerie Harfa (vedle O2 areny)

Praha 9 - Českomoravská 2420/15a

Již dnes nás můžete navštívit Eurovea Galleria, Pribinova 8, 811 03 Bratislava

těhotenské
dětské 0 - 8 let

kočárky a pokojíčky
hračky a doplňky


