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Kočičí máma
Kateřina
Kašparová říká:
„V Praze 11
jsem jako
doma.“
více na str. 15
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INZERCE

RENAULT CLIO JIŽ OD 164 900 Kč
LIMITOVANÁ SÉRIE EXTREME
JIŽ OD 192 900 Kč
 rádio s CD/MP3 a USB
 klimatizace
SZSktricky ovládaná přední okna
mlhové světlomety
 kožený
volant
ko
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60 000 km

RENAULT THALIA JIŽ OD 134 900 Kč

VERZE PRIVILEGE JIŽ OD 177 900 Kč
 rádio s CD/MP3
 klimatizace
elektricky ovládaná přední okna a vnější zpětná zrcátka
mlhové světlomety
www.dealer-renault.cz
Ceny platí od 1. 2. do 28. 2. 2011 při financování s Renault Finance. * Záruka 4 roky nebo
60 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) při financování s Renault Finance.
Clio: spotřeba 3,5–7,6 (l/100 km), emise CO 2 106–135 (g/km); Thalia: spotřeba 4,8–7,6
(l/100 km), emise CO 2 136 (g/km). Vyobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Využijte
mimořádné slevy 15 % na vybrané příslušenství u všech modelů Renault.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. února
nedostali do schránek nebo byl pohozen
na zemi, napište nám prosím do redakce
na e-mail: klic@praha11.cz a uveďte ulici
a číslo popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku 800 104 300.

TÉMA

Představujeme vám členy rady městské
části Praha 11
Mgr. Dalibor
Mlejnský
klub
funkce
kompetence

telefon
fax
e-mail

ODS
starosta
povinnosti vyplývající ze zákona
oblast územního rozvoje
oblast sportu a volného času
oblast bezpečnostní
267 902 204
272 934 533, 267 902 286
mlejnskyd@praha11.cz

Ing. arch. Oleg
Rybnikář
klub
funkce
kompetence

telefon
fax
e-mail

Josef
Belaník
klub
funkce
kompetence

telefon
fax
e-mail

ČSSD
zástupce starosty
oblast dopravy
oblast kultury
převod bytových jednotek a příprava výstavby nájemních obecních bytů
267 902 204
272 934 533, 267 902 286
belanikj@praha11.cz

Ing. Eva
Štampachová
klub
funkce
kompetence
telefon
fax
e-mail

Jan
Meixner
klub
funkce
kompetence
telefon
fax
e-mail
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ODS
zástupce starosty
oblast správy majetku
oblast hospodářské politiky
267 902 206, 272 916 060
272 934 533, 267 902 286
meixnerj@praha11.cz

ČSSD
zástupce starosty
oblast sociální politiky
oblast zdravotnictví
oblast školství a vzdělávání
267 902 204
272 934 533, 267 902 286
rybnikaro@praha11.cz

ODS
zástupce starosty
oblast životního prostředí
oblast ﬁnanční politiky
267 902 204, 272 934 524
272 934 533, 267 902 286
stampachovae@praha11.cz

Vítězslav
Bílek
klub
funkce
kompetence

telefon
e-mail

ČSSD
zástupce starosty
vedení pracovní skupiny pro úklid a údržbu pěších komunikací a pracovní skupiny
pro oblast hazardních her a herních a výherních automatů v Praze 11
602 355 901
bilek.v@seznam.cz

www.praha11.cz

TÉMA

Ing. Lenka
Petrová
klub
funkce
telefon
e-mail

ODS
člen rady
777 801 494
lenkapetrova@volny.cz

Slovo
starosty

OBĚŤ NEBO OBJEDNATEL
Tak se nám v médiích zase rozbujela
kauza sledování politiků Prahy 11. Proč
„zase“? Vy jste si snad nevšimli, že toto
oblíbené téma nekraluje naší tzv. sedmé
velmoci poprvé a vrací se spolehlivě,
jako Popelka na Vánoce…? Jsem starostou Prahy 11, tedy jeden z těch, kdo
jsou v uvedené kauze vláčeni tiskem nejčastěji. K mému velkému údivu, musím
podotknout. Čemu že se to tak divím?
No předně tomu, že se toto téma
vždy odkudsi vynoří jako králík z kouzelníkova klobouku. Tu před volbami (kdy
jsme pochopitelně a hodně vadili našim
politickým oponentům), teď zase, když
ministr (jehož bezpečnostní agentura
údajně sledování prováděla) oznámil
frontální útok na své politické soupeře… Když se dva perou, třetí se směje,
říká se. Ten „třetí“ jsme v tuto chvíli my
= Radnice Prahy 11. K smíchu ale máme
zatraceně daleko.
Ani nespočítám, kolikrát jsme už
všechna ta nefér obvinění, že jsme si
objednali sledování některých politiků,
rezolutně odmítli! K našemu údivu ale
pořád dokola čteme ty samé věty, ta
samá nařčení…
Opravdu nikomu nepřijde divné, že
bych nechal za obecní peníze sledovat
sám sebe? Pro ty, kdo to snad v novinách přehlédli – ano, i já osobně jsem

KLÍČ 4/2011

Jaroslav
Mráz
klub
funkce
telefon
e-mail

ČSSD
člen rady
602 561 468
jar.mraz@seznam.cz

byl objektem zájmu oné sledovací agentury! A věřte prosím, nejsem schizofrenik, který neví, co vlastně dělá, takže si
na sebe musí najmout detektivy, aby si
večer mohl počíst, co vlastně přes den
dělal…
Opravdu nikoho nenapadlo, že pokud
složka, kterou kdosi z detektivní agentury úslužně donesl do redakce MF Dnes,
nese název „P11“ (tedy rozuměj Praha
11), nemusí to hned znamenat název
objednatele, ale naopak oběti? Že tedy
objednatelem mohl být naprosto kdokoliv MIMO Prahu 11?
Anebo – napadlo – ale co by se zabýval nějakým pátráním, když tučný nadpis
„Praha 11 nechala sledovat politiky“ vypadá tak lákavě a zaručeně přiláká řadu
koupěchtivých čtenářů?
Nikdy jsme (= Radnice Prahy 11) nezapírali spolupráci s bezpečnostní agenturou ABL. Máme s nimi celkem 6 smluv
a týkají se:
• antikorupčního programu (který na MČ
Praha 11 máme zřízen již tři roky společně s bezplatnou telefonní linkou
pro občany; přičemž za tento program
jsme byli v médiích právem opakovaně
silně chváleni),
• auditu organizací zřízených městskou
částí (především se jednalo o kontrolu
hospodaření mateřských a základních
škol na zatáčku minulého volebního
období, když jsme si nechali udělat
hloubkovou kontrolu, jak tyto organizace hospodaří, jak jsou efektivní
a kde jsou jaké nedostatky),
• o pasportizaci bytového fondu MČ
Praha 11 (nechali jsme zkontrolovat
všechny byty ve vlastnictví Prahy 11,
jichž jsou 3,5 tisíce. Díky této důsled-

né kontrole jsme mohli uvolnit 600
bytů novým potřebným zájemcům!
I za toto jsme byli v médiích oprávněně chváleni),
• jednorázové ostrahy objektů v majetku MČ Praha 11.
Všechny smlouvy jsme již předali Policii ČR, jakož i kontrolnímu výboru Zastupitelstva k detailnímu prozkoumání. Důsledně se řídíme heslem Otevřený úřad,
nemáme co skrývat a otevřeně mluvíme
s každým – s občany i novináři. Přesto
se dnes a denně dočítám, že jsme prováděli cosi nekalého – aniž by kdokoliv
předložil sebemenší důkaz!
Ne, v žádném případě nespílám médiím, je zcela v pořádku, že dělají svou
práci – nebo se o to mnozí snaží. Nikdy
bych si nedovolil profesionálům mluvit
do jejich práce. Jen mě mrzí, že ta práce je bohužel polovičatá – že nikdo doopravdy nezjišťuje, CO je v pozadí, KDO
za tím stojí, JAKÉ sleduje zájmy, KOMU
to celé vlastně prospívá? Že si (a to
i přední „investigativní“ novináři) nechají
nabulíkovat cosi na stříbrném podnose,
ale dále se už neptají a nezjišťují – PROČ
jim to dotyčný přinesl, CO tím vlastně
sleduje, KAM to má všechno dospět…?
Samozřejmě, i já jsem si položil
všechny tyto otázky a napadá mě hned
několik verzí. Ale nejsem novinář a už vůbec se nechci zařadit mezi ty, kdo podstrkují ony stříbrné podnosy do redakcí.
Každopádně se těším, že některému
z novinářů tyto (i další) otázky nedají
spát a všichni se jednou
dozvíme, jak to bylo doopravdy.
Váš Dalibor Mlejnský
starosta
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

ZAJÍMAVOST. Foto jednoho obyvatele milíčovského
lesa nám zaslal také všímavý čtenář našeho časopisu.
Podařilo se mu zachytit Dlaska tlustozobého, (lat.
Coccothraustes a anglicky Hawﬁnch). Žije v listnatých lesích
celé Evropy a Asie. Ví se o něm, že rád navštěvuje krmítka a dělí se
o potravu se sýkorkami.

DOMOV SENIORŮ. Žáci Základní a střední „Modré
školy“ Kupeckého 576 na Jižním Městě navštěvují
Domov pro seniory Háje nejen se svým velmi oblíbeným
kulturním vystoupením, ale v rámci školní výuky sem chodí
i na odbornou praxi.

KAMERY. Vedení radnice z Prahy 3 si k nám na jedenáctku zajelo prohlédnout dohledové centrum
a získat informace o kamerovém systému, který Praha
11 využívá k monitorování škol, školek a bytových domů.
Efektivní kamerový systém výrazně snižuje kriminalitu a vandalismus v naší městské části.

PROCHÁZKA. Při odpolední procházce Milíčovským
lesem zareagoval velmi pohotově náš čtenář a poslal
nám do redakce povedenou fotku. My mu za ni děkujeme a pro radost vás všech ostatních uveřejňujeme.

ZLATÁ SVATBA. Manželé Zdena a Jaromír
Novákovi oslavili hezké společné jubileum. Hodně pohody
do dalších let přeje redakce.
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DIAMANTOVÁ
SVATBA. Ke krásnému výročí, které
oslavili manželé Alena
a Karel Kašovi, se připojujeme
s gratulací i my z redakce a přejeme další společná léta.

PROMĚNA STÁNÍ. Zánik starých kontejnerových stání v Praze 11 pokračuje.
Stržená rezavá konstrukce opouští svoje letité stanoviště v Lečkově ulici na jihoměstském
Opatově. Také ona bude nahrazena jednoduchou
novou konstrukcí, jaké se již objevily v blízkých ulicích.

www.praha11.cz

ZAJÍMAVOSTI

Soutěž
o fotopublikaci
Prahy 11
Správné odpovědi z Klíče 2:
chybějící: okno na kostele,
spodní část značky, nápis
na značce, okno v nejvyšším patře panelového domu,
hvězda
Výherci knihy:
L. Trnobranská
J. Meczlová
M. Podaná
B. Syrovátková
J. Tayerle
Na fotograﬁi vlevo najděte 5 rozdílů, kterými se liší
od fotograﬁe nahoře. Svoje
postřehy posílejte emailem
na klic@praha11.cz, nebo
pošlete poštou či zaneste
na adresu redakce Klíče, Ocelíkova 672, Praha 11, 149 41
nejpozději do konce února.
Pět úspěšných a rychlých
odměníme knihou Praha 11
obrazem. Dnes budete hledat pět rozdílů na fotograﬁi,
kterou se naší redakci podařilo vyfotografovat ze střechy
hotelu Kupa.
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Vylosovaní výherci si mohou
knihu vyzvednout po telefonické
domluvě
(tel.:
267 902 217) v redakci Klíče.

Sčítání obyvatel je připravováno na březen 2011
Rozhodným okamžikem bude půlnoc
z 25. na 26. března. Od 7. března začínají sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane
zelený sčítací list osoby.
Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý bytový list a majitelé či správci
domů ještě oranžový domovní list. Roznáška formulářů končí 25.
března. Český statistický úřad při sčítání
lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje
vybavenost domácností ani jejich příjmy
a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak neKLÍČ 4/2011

jsou žádné otázky na vlastnictví ledničky,
automobilu, chaty, televizoru ani dalších
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je
pro statistiku důležitá pouze
otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač
a připojení k internetu. Nově
bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře
na internetu a odesílat je
on-line nebo prostřednictvím datových
schránek.
Tento způsob předávání informací
patří v současnosti mezi nejbezpečnější
vůbec. Sčítacími komisaři budou v 95 %

případů pracovníci České pošty. Sčítací
komisař se bude při roznosu formulářů
prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při
návštěvě v každé domácnosti společně
s občanským průkazem. Zároveň bude
mít přes rameno modrou tašku s velkým
žlutým logem České pošty. Sčítacími
komisaři budou pracovníci České pošty,
tedy lidé, kteří mají zkušenost a praxi
s doručováním peněz i cenných zásilek
i s manipulací s osobními údaji. Sběrná
místa všech formulářů jsou pošty, které
jsou pod čtyřiadvacetihodinovým dohledem.
red
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INFORMACE ÚMČ

Otevření kanceláře nově zvoleného senátora
Milana Pešáka
Senátor

Nově zvolený senátor PhDr. Milan Pešák
otevřel 7. února svou kancelář v Praze

11. Je umístěna v druhém podlaží objektu Bajkonurská 736 v blízkosti metra
Háje.
Senátor Milan Pešák bude v této
kanceláři k dispozici veřejnosti každé
první a třetí pondělí v měsíci od 15.00
do 17.00. Individuální schůzku je možné
si domluvit i v jiném termínu na telefonní lince 257 075 116. Linka je opatřena

záznamníkem. Pro úplnost dodáváme,
že každé druhé pondělí v měsíci bude
senátor Pešák úřadovat v Praze 15
a čtvrté pondělí si vyhradil k setkávání
s občany v menších městských částech,
které jsou také součástí jeho senátního
obvodu.
Na setkání s Vámi se těší
senátor Milan Pešák.

Také letos pokračuje soutěž Regenerace
Jižního Města
V letošním roce se uskuteční již třetí
ročník soutěže o nejlépe zregenerovaný
panelový dům. Do soutěže se mohou

přihlásit vlastníci domů, které byly zregenerovány, přičemž minimální podmínkou
pro přihlášení do soutěže je rekonstrukce
Vítěz roku 2010, Plickova
ulice 551.

fasád objektu, která musí být dokončená a zkolaudovaná nejpozději v termínu
ukončení přijímání přihlášek. Ze soutěže
jsou vyloučeny domy ve vlastnictví obce
a dále jsou vyloučeny subjekty, které
byly v roce 2009 nebo 2010 oceněny
ﬁnanční částkou v minimální výši 50 tis.
Kč. Přihlášky do soutěže bude možné
podávat od 1. do 31. března.
Podrobné informace a celé znění pravidel soutěže včetně formuláře pro
přihlášení naleznete na internetových
stránkách www.praha11.cz, ve všech
informačních kancelářích a na odboru
územního rozvoje v Ocelíkově ulici.

FOTO: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Slovo
zástupce
starosty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, NÁJEMNÍCI OBECNÍCH BYTŮ,

na základě dotazů nájemníků obecních
bytů ohledně prodeje bytů bych vás tímto prostřednictvím rád seznámil s dalším
průběhem převodu bytových jednotek
do osobního vlastnictví.
Tento převod bude probíhat postup-
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ně po jednotlivých bytech v rámci jednoho domu. Do konce roku 2011 by mělo
být nabídnuto k odprodeji zhruba 1700
bytů a zbytek do konce roku 2012.
K prodeji, tj. k podání nabídky, je
v současné době kompletně připravena ul. Láskova. Odprodej obecních bytů
v této ulici schválilo ještě minulé zastupitelstvo.
U ostatních obecních bytů proces přípravy k prodeji teprve začíná. Vzhledem
k mnohonásobně většímu množství bytů
určenému k úplatnému převodu jejich
nájemníkům je nutné postupovat jiným
způsobem.
Ve výběrovém řízení je nutno vybrat

Na internetových stránkách Prahy
11 v sekci Rozvoj a regenerace – Regenerace Jižního Města je možné si
prohlédnout, jak probíhaly předchozí
ročníky soutěže, které subjekty se zúčastnily a které objekty zvítězily.

externího dodavatele prací souvisejících
s převodem bytů do osobního vlastnictví. Jedná se především o zaměření bytů
a souvisejících pozemků, vypracování odhadů atd. Na úřadu MČ se v této době
zřizuje oddělení, které se bude převodům
bytů věnovat. Také se připravují nové
podmínky odprodeje bytů, které musí
schválit zastupitelstvo. Až budou tyto
podmínky schváleny, budu vás s jejich
plným zněním informovat dopisem. Také
bych vás chtěl informovat, že pro letošní
rok nedojde ke zvýšení nájemného v bytech spravovaných MČ Praha 11.
Josef Belaník
zástupce starosty

www.praha11.cz

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Neznámý pachatel se pokusil znásilnit
mladou ženu
Pracovníci Služby kriminální policie
a vyšetřování Obvodního ředitelství
policie Praha IV vyšetřují případ pokusu trestného činu znásilnění. Obětí neznámého pachatele se stala osmadvacetiletá žena z Prahy 11.

Toto je přibližná
podoba pachatele vytvořená
na základě policejního identikitu.

Ta se ve čtvrtek dne 6. ledna letošního roku krátce před jednou hodinou ráno
vracela do svého bydliště. Okamžiku, kdy
vstoupila do chodby panelového domu,
využil dosud neznámý muž. Šel za ní až
k výtahu, kde ji surově zatáhl do výklenku u zadních vchodových dveří a začal ji
osahávat v rozkroku s úmyslem ji znásilnit. Žena začala okamžitě volat o pomoc
a snažila se mu vysmeknout. To se jí
nakonec podařilo. Utekla k výtahu, který již byl na místě, a vyjela až ke svému
bytu, ve kterém se uzamkla. Pachatel ji
naštěstí nepronásledoval a z domu utekl.
Žena pak vše oznámila policii. Kriminalisté nyní pátrají po muži ve věku mezi
25 – 30 lety, vysokém přibližně 180 cm,
který byl v době činu oblečen do černé
prošívané nepromokavé péřové bundy
s rukávy na gumu a kapucí olemovanou
kožešinou. Na nohou měl tmavé džínové
kalhoty a na hlavě černou pletenou čepici. Na zádech nesl šedivý nebo světle
modrý středně velký batoh s červenými
nebo ﬁalovými i růžovými pruhy. Hovořil

Příchod pachatele
do domu.

Odchod pachatele
z domu.

Nad postřehy
a dopisy našich čtenářů
Jelikož k nám do redakce chodí hodně
zajímavých postřehů a fotografíí a také
dotazů, na které se snažíme odpovídat,
rozhodli jsme se otevřít od čísla Klíč 5
novou rubriku pro vás čtenáře. Své po-
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střehy a dotazy nebo zážitky, o kterých
myslíte, že by stálo za to podělit se
s ostatními, můžete posílat elektronicky na email: ctenari@praha11.cz nebo
osobně či poštou na adresu úřadu Oce-

česky, bez vady řeči. V průběhu dalšího
vyšetřování se kriminalistům podařilo
získat záběry z kamerového systému
umístěného v prostorách domu, na kterých je pachatel zachycen. Dále zjistili, že
se o čtyři dny později, tedy v pondělí dne
10. ledna mezi čtvrt na deset a půl desátou večerní, v okolí tohoto domu pohyboval neznámý muž. Oblečen byl prakticky
shodně jako pachatel z popsaného případu. Kriminalisté tak mají kromě záznamu
z kamer k dispozici i jeho pravděpodobný
portrét, tzv. identikit. Policie v souvislosti s tímto případem apeluje zejména
na ženy, potencionální oběti tohoto neznámého muže, aby byly maximálně pozorné a opatrné. S nikým cizím nevstupovaly do domu, výtahu, odlehlých prostor
apod. Je také vhodné, aby byly vybaveny
nějakým obranným prostředkem, nejlépe
slzným sprejem, kterým by mohly pachatele alespoň zastrašit. Pokud by se přece jen staly obětí podobného násilníka,
je dobré, aby případ co nejdříve oznámily
Policii ČR na l. 158.
red
Batoh, ktery nesl pachatel na zadech.

NOV
Á RU
BRIK
A
líkova 672, Praha 11. Obálku a email
v předmětu vždy nezapomeňte označit heslem ČTENÁŘI. Budeme se těšit
na vaše názory, postřehy a připomínky.
red

9

RELAX

Jednodenní příměstské tábory jsou zpátky
Také letos připravuje Městská část Praha 11 pro jihoměstské děti oblíbené jednodenní příměstské tábory, které jsou zábavnou
alternativou jak strávit jarní prázdniny od 14. do 18. března. Tábory jsou určeny pro děti od 6 do 15 let. Sběrná místa jsou již
tradičně v tělocvičnách Základní školy Mikulova a K Milíčovu.
Takže pokud ještě nemáte program pro své děti, stačí navštívit web www.taborypraha11.cz, kde najdete všechny podrobné informace a návod na přihlášení včetně přihlášky.

Sportovní a volnočasové akce konané od 16. 2. do 28. 2. 2011
16. 2.
Přátelské turnaje v šachu, scrabblu
a dámě pro všechny věkové kategorie
Farnost u kostela sv. Františka z Assisi
(klubová místnost), Na Sádce 1296/18,
Praha 4 – Chodov
Akce se koná každou středu od 16.30
do 19.00 hod. Šachový klub Jižní
Město. Kontakt: Miroslav Beneš, tel.:
732 644 691, e-mail: m.benes@volny.
cz
Turnaj v elektronických šipkách
DDM JM Šalounova – klub Beroun
od 17.00 hod.
DDM Jižní Město
18. 2.
Fotbal Bohemians 1905 – Kajot Helas Brno
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 20.00 hod.
Svaz fotbalu + SJM o.p.s.
19. 2.
Rodinný turnaj ve stolním tenise
DDM JM Šalounova od 9.00 hod.
DDM Jižní Město
Mezinárodní turnaj v lacrossu
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 8.00 do 20.00 hod.
Svaz lacrossu + SJM o.p.s.
Florbal muži 2. liga TJ JM Chodov B
– Tatran Střešovice B
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Hala TJ JM Chodov od 18.00 hod.
TJ JM Chodov
20. 2.
Florbal muži 2. liga TJ JM Chodov B
– Wizards DDM Praha 10
Hala TJ JM Chodov od 10.00 hod.
TJ JM Chodov
Mezinárodní turnaj v lacrossu
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 8.00 do 19.00 hod.
Svaz lacrossu + SJM o.p.s.
Evropská liga – zápas SK Lacrosse
JM – Forfun
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 20.00 hod.
Svaz lacrossu + SJM o.p.s.
26. 2.
Florbal junioři TJ JM Chodov – FBC
Znojmo
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 15.00 hod.
Svaz ﬂorbalu + SJM o.p.s.
Dětský fotbalový turnaj
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 8.00 do 15.00 hod.
Dukla Praha + SJM o.p.s.
Florbal muži A TJ JM Chodov – FBC
BiX Ostrava
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 18.00 hod.
Svaz ﬂorbalu + SJM o.p.s.

27. 2.
Dětský fotbalový turnaj
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 12.00 do 18.00 hod.
Dukla Praha + SJM o.p.s.
Florbal junioři TJ JM Chodov – Bulldogs Brno
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 10.00 hod.
Svaz ﬂorbalu + SJM o.p.s.
Evropská liga – zápas SK Lacrosse
JM – Pardubice
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 20.00 hod.
Svaz lacrossu + SJM o.p.s.
Házená muži A 1. liga TJ JM Chodov
– Košutka
Hala TJ JM Chodov od 13.00 hod.
TJ JM Chodov
Házená starší dorost 2. liga TJ JM
Chodov – HC Plzeň
Hala TJ JM Chodov od 15.00 hod.
TJ JM Chodov
Házená muži B 2. liga TJ JM Chodov
B – Talent Plzeň
Hala TJ JM Chodov od 17.00 hod.
TJ JM Chodov
Fotbal turnaj starších žáků Háje A –
TJ JM Chodov
Hřiště K Jezeru 2
FC Háje JM

www.praha11.cz
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Radim Cepek si po Švýcarsku vybral Chodov
Florbalisté TJ JM Chodov získali na přelomu roku novou posilu. Pětatřicetiletého
štíhlého sympaťáka Radima Cepka, který
devět let působil ve švýcarské ﬂorbalové
lize. Na hráčské lavičce se po návratu
z Grasshopperu Curych ještě nestačil ani
ohřát a jeho jméno už znají i malí kluci sedící v hledišti. Není divu, protože v loňské
anketě prestižního švédského magazínu
Innebandymagazinet byl vyhodnocen
jako pátý nejlepší hráč světa. Český křest
po svém návratu zažil právě při utkání
s tradičním rivalem Tatranem Střešovice.
My jsme s ním mluvili ve Sportovní hale
Jižní Město krátce po vítězném utkání
s Bulldogs Brno.
Už jste se po návratu z hráčského působení ve Švýcarsku zabydlel?
Včera jsem přijel, takže zabydlování začíná ode dneška. V týmu jsem odehrál
třetí zápas, bohužel jsem ještě ale neměl možnost s nimi trénovat. Společná
tréninková příprava začíná až teď. Zatím
jsem spokojen, vyhráváme, takže je to
pozitivní a v týmu je dobrá nálada. Jsem
spokojen.
Alespoň podle toho co znáte, jaký je
rozdíl mezi českým a švýcarským tréninkem?
Rozdíl je určitě v tempu a agresivitě.
Tam se jedou tréninky v mnohem větším
tempu a mají tak výhodu do zápasového
rytmu. Mezi tréninkem a zápasem není
takový rozdíl. Tady se hodně připravuje
na víkendové zápasy, tím pádem jsou
tréninky lehčí. Myslím si, že mým příchodem můžeme zlepšit právě tuto stránku
a zpestřit trénink, abychom byli v zápase
lépe připraveni.
Při prvním utkání se Střešovicemi jste

hráče výrazně dirigoval. V dalších zápasech to už nebylo tak patrné. Vy se
s trenérem znáte, takže mu to asi ani
nevadí.
On to po mě naopak požaduje. Když jsme
s Lukášem seděli poprvé, tak mi říkal, že
jim právě něco takového chybí, aby to
dirigoval někdo ze hry a nemusel jen on.

Dohodli jsme se na tom, že mu to tak
vyhovuje. Já jsem celý život hrál a bylo
mě na ploše hodně slyšet. S klukama je
třeba komunikovat, aby to měli snadnější.
Dnes už to byl třetí společný zápas, takže už vědí, jak se mají pohybovat. Proto
komunikace může být méně. První zápas
se Střešovicemi byl pro nás hodně těžký.
Divák vás nevidí chvíli v klidu, stále jste
v pohybu. Jak se na kondici projevuje
věk?
Ještě ne tolik. Samozřejmě, že jsem unavený, dnes jsme hráli na tři pětky, takže
tempo nebylo tak vysoké. Zvládal jsem
to v pohodě. Proti Tatranu jsme hráli

na dvě lajny, takže tempo bylo hodně
vysoké, nahoru, dolů. Bylo to na doraz.
Je třeba trénovat pořád tak, abych ještě
stačil mladým.
Jaký je rozdíl mezi švýcarskou a českou
ﬂorbalovou ligou?
Ve Švýcarsku mají také všichni hráči
zaměstnání na sto procent a dostávají nějaké ﬁnance od klubu. Já jsem také
pracoval na plný úvazek. Výhoda je jen
v tom, že zaměstnavatelé hráčů jsou často sponzoři klubu, takže přihlížejí k tomu,
že je sportovec.
Proč jste si vybral TJ JM Chodov?
S Chodovem jsem se chtěl spojit, protože s manželkou bydlíme v Měcholupech
a máme to blízko. Žena tu navíc také hraje. Na Chodově budu mít ﬁrmu na ﬂorbalové vybavení. Chceme tu rozvíjet sport
a udělat dobrou konkurenci Střešovicím.
Je určitě potěšující, že v hledišti znají
vaše jméno i malí kluci. Jaký je rozdíl
mezi švýcarskou a chodovskou diváckou kulisou? Nechybějí vám tu zvonce?
Doufám, že bude chodit více a více lidí.
Ve Švýcarsku jsme měli buben a zvonce,
což bylo hodně příjemné, ale zase tam
byl velký hluk. Cílem je přilákat diváky
na tribunu. Překvapilo mě, že mě tu ještě
znají, protože je to dávno, co jsem tady
hrál. Těší mě to. Myslím si, že po novém
roce máme dobře rozjetou sezonu a můžeme do haly přilákat více diváků.
Jaký máte z nové haly pocit?
Je nová a příjemná. Myslím, že nabízí
hodně možností. Osobně jsem byl zvyklý
hrát hokej, takže mi plexisklo ani mantinely nevadí.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně
úspěchů. Josef Škvor

Základní část extraligy ﬂorbalistů vrcholí
Chodovští ﬂorbalisté mají před sebou
nejdůležitější část sezony. V těchto
dnech se perou o co nejlepší pozici pro
nadcházející play oﬀ a vedou si
opravdu dobře. Po sérii vítězství
se udrželi v horních patrech
tabulky, kde jsou opravdu
těsné bodové rozdíly.
Pojďme si společně zopakovat ﬂorbalové události,
které se odehrály v lednu tohoto roku. Chodov začal nový
rok 2011 pěkně zostra, když
hned 3. ledna přivítal v televizní
dohrávce úřadujícího mistra ČR Tatran
Střešovice. Chodovští bojovníci, posilněni o Radima Cepka, který se vrátil po necelých devíti letech působení v zahraničí,
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souboj s Tatranem zvládli a zvítězili 4:3.
V době uzávěrky se hrála pro Chodov další dvě důležitá střetnutí. Nejprve cesta do kladenské sportovní
haly, kde se Chodov střetl
s nováčkem soutěže a poté
veledůležitý zápas s 1.SC
Vítkovice, loňským ﬁnalistou soutěže. Jak tato dvě
utkání dopadla, se můžete
přesvědčit třeba na chodovském ﬂorbalovém webu
www.ﬂorbalchodov.cz.
Florbalisty čekají poslední 4 kola
základní části, z nichž se dvakrát představí na domácí půdě. Nejprve hned v pondělí
14. února, kdy v televizním utkání nastoupí proti týmu z Mladé Boleslavi a poté

26. února, kdy přivítají FBC Ostrava, tedy
dva týmy z horní poloviny tabulky. Na obě
utkání vás všichni hráči Chodova srdečně
zvou, přijďte je podpořit.
Nejdůležitější část sezóny, tedy play
oﬀ, ve které se bojuje o medaile
a ve které se rozhoduje, jestli byla
sezóna pro týmy úspěšná, začíná o víkendu 11. a 12. března. Na tuto část
sezóny vás speciálně zveme, budete
svědky skvělého představení v tomto
populárním míčovém sportu, který
má v Praze 11 velkou tradici. Všechny
podrobné informace získáte na webu
www.ﬂorbalchodov.cz.
Karel Myšák
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Služby
• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů malých a středních plemen. Leopoldova 1681,
Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.:
608 760 762.
• KADEŘNICTVÍ – VEGA – Benkova 1702,
Chodov (zadní vchod). Dámské i pánské odd.
Po – čt 8.30 – 18, pá 8 – 12, i bez objednání.
Tel. 272 770 504, mob. 604 523 034. Garantujeme nízké ceny.
• PEDIKÚRA mokrá klasická, lázeňská, ošetřeni a masáže, gelové nehty na nohou. Nově
v ulici Hněvkovského 1376/10, Praha 4
ve stávajícím kadeřnictví. Objednávky na pedikúru a kadeřnictví na tel. 728 125 823.
• KADEŘNICTVÍ- SALON JULIE. Podívej se
na tvůj nevšední salon, kam přijdeš vždy rád/a
na www.salonjulie.euweb.cz. Po-pá 8-20, so
8-14. Kontakt: 773 217 771, P-4, Modletická
1388/5. Přijmeme pedikérku a kosmetičku.
• RELAX OTAVA, Areál VŠ – kolej Otava,
P-11, www.relaxotava.cz. Masáže –Kovářová Z. 733 643 678, kosmetika – Branišová
M. 602 203 432, kosmetika a nehty – Juzová H. 604 284 59, pedikúra – Kovaříková M.
606 564 684. Na tento inzerát sleva 10 %.
• KREJČOVSTVÍ – šití dámských oděvů, opravy a úpravy oděvů, Na Babách 161, Praha
4-Šeberov, tel: 602 838 703.
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpravy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova
94, tel: 272 929 597.
• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy. Tel: 603 835 609,
www.advocate-brown.eu,
e-mail:
eva.
brown@volny.cz.
• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opatov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory,
smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní
a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova
1520, Praha 4, tel. 602 190 800.
• ADVOKÁTKA JUDr. S. Grivalská s kanceláří u metra Háje. Řešení sporů a pohledávek, smlouvy a nemovitosti, byt. družstva
a SVJ, rozvody a právo rodinné, občanské,
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ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU

!

Chcete překvapit?
Přihlaste se do našeho kurzu
„BabiÎÎina kuchynÜ“.
Kurzy jsou pro dívky, ženy, muže,
kteří chtějí umět vařit
dle receptů našich babiček.
Více na: www.catering-wellfood.cz

• REKONSTRUKCE BYTŮ, bytových jader,
nebytových prostor. Obklady, dlažby, malování, štukování, plovoucí podlahy a další práce...
Tel.: 739 990 814, 734 404 700.
• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ,
malířské práce, stropní kazety, levně, rychle, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.:
603 494 330, e-mail: ivan.lafek@email.cz.
• 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 PRAČEK A MYČEK: AEG, ARISTON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT,
PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné.
P. Podlipný, tel.: 603 276 606.
• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské
práce. Bytová jádra a rekonstrukce bytů. KVALITNĚ. Rakovec 267 913 922, 18.00-21.00,
608 709 716 přes den, www.rakovec.cz.
• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE,
voda, kanalizace, topení, montáže zámků –
provádí i havárie v sobotu a neděli. J. Schimana, tel.: 223 000 393, mobil: 607 550 484.
• MYTÍ OKEN (plast. okna v 3+1 - cca 340 Kč),
čištění koberců a čalounění. Tel: 606 148 453
nebo 222 955 295 - Fa Šilha.
• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V.
Škapa, tel. 728 386 419.
• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veškeré zednické a obkladačské práce, malování, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita
a rozumná cena. Tel.: 720 391 187, e-mail:
skutchan@seznam.cz.
• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stěhování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137,
www.stehovanibytu.cz.
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady,
plyn, topení, výměny zařizovacích předmětů, připojování kuchyní a podobně. Výměny
rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.:

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.
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• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvorů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebiče
atd. Bourání, řezání příček, byt. jader (5900
Kč/jádro vč. odvozu) Tel.: 775 677 928.

Kontakt: 777 079 284

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner ﬁrmy OPTIMI
tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.

Studio MK

SLEVA již při dvou objednávkách

s

sy

obchodní a pracovní. Tel.: 603 823 260,
www.grivalska.cz, email: oﬃce@grivalska.cz.
• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ přímo u metra
Chodov – právo občanské, obchodní, trestní,
rodinné a bytové záležitosti, smlouvy apod. –
pro občany, ﬁrmy, družstva. Tel: 606 125 069,
e-mail: causa@cmail.cz, Šustova 1930 (poliklinika – 3. patro), Praha 4, Chodov.
• PRÁVNÍK, ADVOKÁT – rodinné, obchodní a občanské právo, zastupování u soudu,
rozvody, svěření do péče, pohledávky, exekuce, úvěry, poradenství, konzultace tel.:
603 347 887 (13:00 - 20:00).
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Telefon: 222 982 922, 604 517 565.
• SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE, elektroinstalace, veškeré úpravy bytů, nabídky zdarma. Pan Albert, volejte: 777 582 824.
• 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.
• KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE bytových
jader, koupelen a nebytových prostor na klíč,
ale i dílčí zednické a obkladačské práce, malování, voda, odpady, elektro vč. revize a další
práce za rozumné ceny a ve vysoké řemeslné
kvalitě. Tel. 775 394 136, e-mail: ﬁalalad@
seznam.cz.
• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ nová dvířka na vaši kuchyň a vest.
skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru,
výměna prac. desky. Vrba – 603 438 707
www.vrbakuchyne.cz.
• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe.
Telefon: 272 761 234, 602 366 328.
• HODINOVÝ MANŽEL – opravy v domácnosti i kanceláři, stěhování či smontování
nábytku, malování, broušení, atd. Specializuji
se na práce v oblasti elektro. 774 903 255,
http://hmpraha.kvalitne.cz.
• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím
veškeré zednické, obkladačské, malířské
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, kanceláří, domků a sklepních prostorů. Mob. 777 670 326.

www.praha11.cz
31.1.2011 22:30:21

INZERCE
včetně všech poplatků a energií. Panelový
dům. Zařízení na dohodě. Tel.: 775 615 730,
sl. Symonová.

603 344 485, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.
• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.
• 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.
• WEBOVÉ STRÁNKY A GRAFIKA, Martin
Seidl. Tvorba webových stránek, tiskovin (vizitky, plakáty apod.) + fotograﬁcké služby.
Tel.: 732 324 972, www.martinseidl.com,
e-mail: mseidl@seznam.cz.
• SERVIS POČÍTAČŮ na dosah ruky. Zavolejte,
ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně opravíme, dodáme náplně do tiskáren, naučíme Vás s počítačem (senioři SLEVA),
m: 775 677 101 www.improvisio.cz.
• 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.
• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné ceny
(možnost individuální dohody). Kancelář: Praha-Chodov. Tel.: 608 610 630, e-mail: info@
mirapax.cz.
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE,
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy,
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech.
Tel. 604 618 298, 222 364 018.
• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence
mezd a personalistiky, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
2010 pro právnické a fyzické osoby Vám zajistí MVM účetní servis, Podnikatelská 565, Praha 9, tel. 281 864 667, www.mvm-servis.cz.
• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, mezd, daní, zastupování na úřadech –
www.ucetnictvikomplet.cz – pí. Malchrová,
tel. 603 451 870.
• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a poradenská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlášení stavby a k územnímu řízení. Projekty novostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie.
Tel. 731 060 583.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ,
výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Jižní město, P4 a 10. Certiﬁkovaný realitní makléř (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, nejlépe na Jižním Městě. Lodžie vítána ale není
podmínkou Tel.: 607 686 460.
• VYMĚNÍM BYT 1. KAT. 2+1+komora s oknem (výměra 78,3 m2) v Praze 6, Dejvická
ul. za garsoniéru na Jižním Městě I. Obecní
za obecní. Tel.: 605 000 613.
• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středočeském 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 a pod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím
i právně velmi komplikované případy, podílová
spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám
náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná
ihned. Tel.: 222 941 032, nebo 603 420 013.
• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, do 3
mil. nejlépe v blízkosti Lesoparku nebo Milíčovského lesa. Platba v hotovosti. Tel.:777
211 671.
• HLEDÁME BYT K PRONÁJMU v Praze a okolí, garsonka – 2+1 dle velikosti
do 11.000 Kč včetně poplatků. Pro 2 osoby, nekuřáci bez zvířat. Zařízení nerozhoduje. Děkuji za nabídky. Tel.: 220 806 245,
605 845 088.
• NABÍZÍME PRONÁJEM dvou bytů v Praze
4, 1+kk za 8500 Kč a 2+kk za 10 000 Kč. Ceny

Ostatní
• POTŘEBUJI PRAVIDELNOU ÚDRŽBU
malé zahrádky na Spořilově. Nejlépe důchodce zahrádkář. Solidní jednání podmínkou. Tel.
602 306 831.
• BYTOVÉ DRUŽSTVO V Průčelí 1655
na J. M. pronajme od 1. 3. 2011 nebytový
prostor v suterénu domu. Plocha 21,5 m2,
cena 700 Kč/m2/rok. Kontakt: V. Odcházel,
602 215 428.
• BAZAR - NÁBYTEK - VYKUPUJEME - prodáváme: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na universitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.:
603 865 336, 274 779 716.
• KOUPÍM KNIHY, časopisy, graﬁky, pohlednice (do roku 1950) i celé knižní pozůstalosti. Nabídněte. Telefon: 603 247 819, e-mail:
centrums.t@post.cz.
• PRVNÍ PRODEJNA V PRAZE výhradní prodejce pro Prahu BOTY HANÁK, ul.
Chomutovická 1444/2, Praha 4. Středa 7
- 17, pátek 7 - 13 hodin, tel.: 775 696 686,
www.botyhanak-praha.cz.
• AJ, NJ – aktivní a kreativní individuální výuku (i pro ﬁrmy), důraz na zlepšení komunikačních dovedností, zájemci 40+ vítáni, přímo ve vaší kanceláři nebo u vás doma nabízí
272 918 126, 605 828 292.
• ANGLIČTINA - individuálně, u Vás doma
nebo ve ﬁrmě, děti i dospělí, 300 Kč/60 min.
Tel: 732 233 701.
• VÝUKA AJ, indiv., ve skupinách, ve ﬁrmách, douč. studentů, překlady. Vlídný přístup, zaměřeno na mluvení, dobré výsledky.
Více na www.anglictinavamdakridla.cz. Tel.
607 534 110.
• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bojíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nejlepším řešením soudní oddlužení, kde stačí
uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší
insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha
4, 603 195 336.

REKO-INTER

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA
NA PROVEDENÉ
PRÁCE
48 MĚSÍCŮ

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

ZDARMA

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ
sleva 10 % na provedené
práce a keramické obklady.

AKCE LEDEN-ÚNOR
telefon: 272 942 727
mobil: 606 620 945
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rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Tajemství nedávných let
Z Hviezdoslavovy ulice v Hájích vybočuje k severozápadu mírně svažitá ulice
Za rybářstvím. Možná někoho napadne,
že název souvisí s blízkou Hostivařskou
přehradou. Když přehradní nádrž před
zahájením velkého čištění vypustili, chlubili se rybáři slušným úlovkem, ale pojmenování nemá s touhle vodní plochou
ani s Botičem souvislost. Za spodním
koncem ulice najdeme za napříč postavenými domy ulici U Rybářství. Ústí
do ulice Květnového vítězství, na jehož
druhé straně se rozkládá bývalý hospodářský dvůr. Kdysi tudy od dvora mírně
stoupala návesní komunikace Na staré
vsi a výš, v novější zástavbě, vznikla ulice Boženy Němcové. V objektu bývalého dvora působilo od roku 1953 výrobní
zařízení Státní vývojové rybářství a tato
situace se po připojení katastru k Praze
uplatnila při proměně duplicitních uličních názvů. Výroba potřeb pro rybniční
chovatele ryb vedla ke vzniku několika
objektů. Později v nich v nájmu působilo
Rybářství Praha a od roku 1998 Pražské
rybářství, spol. s r.o. To se však na pod-

zim 2009 přestěhovalo do ulice K Dubu
a lokalita v sousedství starého dvora dostala jinou náplň.
Neudiví, že ve staroměstské Celetné ulici už nenajdete původní prodej
pletených housek, na Žižkově U Bulhara charakteristické zelinářství, v Michli

U Plynárny skutečnou plynárnu a v Dolních Měcholupech U Kabelovny továrnu
na kabely. Také v naší části Prahy přibyly
dvě ulice, upomínající názvem na výrobu
a pracoviště, která se tam již nenacházejí.
Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Objekty před
Vánoci roku 2010.

Řádky z kroniky Hájů
Odhalení památníku obětí války v Hájích
se konalo v polovině května 1949. Kronika o tom sděluje: „Za vydatného májového deště dne 15. května 1949 scházejí se na prostranství před zahaleným
památníkem smuteční hosté a delegace.
Zatímco smuteční hosté a delegace zapisují svoji přítomnost do pamětní knihy,
vytvořila se u památníku malebná skupina z řad Svazu České mládeže, Hasičského sboru a místního sportovního klubu
tvořící tak čestnou stráž. Na připravovaná místa jsou uvedeni smuteční hosté

a již přichází jedna delegace za druhou,
aby položila věnce a poklonila se památce našich hrdinů.“
Když dozněl chorál „Kdož jste boží
bojovníci,“ uvítal přítomné předseda
Místního národního výboru R. Berlic
zvlášť pozůstalé po obětech, dále zástupce Ústředního národního výboru
města Prahy, Okresního národního výboru Praha – východ a další delegace.
Ve své následující řeči připomenul válku,
okupaci a osvobození, hovořil o životě
popravených a umučených spoluobčaFOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Pomník
v Hájích v současnosti.
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nů z Hájů a „zhodnotil obětavost našich
občanů, kteří ﬁnančně a hlavně svojí
bezpříkladnou obětavostí a prací uspíšili
uskutečnění tohoto díla…“ Odezněl slib,
že tomuto odkazu zůstanou obyvatelé
věrni, zahrány byly státní hymny a předseda národního výboru pak „přistupuje
k památníku a snímá státní vlajku, která
zahalovala hlavní jeho část. Za hrobového ticha stojíme s obnaženou hlavou
před památníkem a na černé lesklé hlazené žulové desce čteme:
Padlým a umučeným hrdinům za svobodu národa 1939 – 1945.
Šperla František
* 13. 1. 1906
† 15. 10. 1942
Hlavatý Antonín
* 10. 6. 1904
† 9. 3. 1943
Rodina Guttmanova
† 22. 3. 1943
Janouš Jiří
* 28. 4. 1914
† 5. 5. 1945
Křejpský Alois
* 21. 4. 1901
† 7. 5. 1945
Krištof Josef
* 24. 5. 1920
† 8. 5. 1945
Pietní slavnost byla zakončena projevy přítomných delegátů a jménem smutečních hostí poděkoval Josef Vošoust,
tchán Jiřího Janouše, který padl v boji
o Čsl. rozhlas dne 5. 5. 1945.“
Vypsal Jiří Bartoň
www.praha11.cz

ROZHOVOR

Kočičí máma Kateřina Kašparová říká:
„V Praze 11 jsem jako doma.“
Kdo by si nepamatoval „Kateřina Kašparová, televize Nova“...? Je to sice už pár
let, ale dotyčná paní redaktorka utkvěla
v paměti mnoha divákům dodnes. Zajímá vás, co dělá dnes a zda ještě někdy
plánuje návrat na obrazovku? Povíme si
o tom v dnešním exkluzivním rozhovoru
pro Klíč.

a samozřejmě další pokyny. Ještě chci
upozornit, že celá akce je důsledně charitativní a veškerý výtěžek půjde na útulky. Souběžně s Miss kočka jako obvykle
proběhne i Umisťovací výstava koček
z útulků z celé ČR, takže si přímo na akci
může případný zájemce vybrat vhodného adepta na příští soutěžní ročník.

Tak Katko, jak se máte a co děláte?
Hlavně nás samozřejmě zajímá, jaký
vztah máte k naší Praze 11?
Děkuji moc za pozvání k tomuto rozhovoru, v Praze 11 jsem, dá se říci, posledních pár let jako doma. Už pošesté tady
letos pořádáme Miss kočku, což je soutěž krásy domácích koček bez ohledu
na jejich původ. Je to unikátní příležitost
pro všechny domácí mňoukající mazlíky.
Získat vítěznou korunku krále a královny
krásy mohou především takzvané bezpapírové kočky, jejichž majitelé této šance
rádi využívají a své mňoukající krasavice
hlásí do soutěžního klání ostošest.

Říkala jste, že se Miss kočka bude konat
v Praze 11 – takže kdy a kde přesně?
Veřejná výstava bude v sobotu 19. března v KC Zahrada (ul. Malenická 1784)
od 11 hodin. Pro detaily doporučuji

Kdo rozhodne o vítězi? Bude to rozhodovat odborná porota?
U nás je to trochu jinak: absolutního
vítěze vyberou sami návštěvníci akce
pomocí hlasovacích lístků. Kromě toho
bude odpoledne přímo na pódiu v sále
zasedat VIP porota, složená ze známých
milovníků koček, která je vždy zárukou
příjemné zábavy a laskavého posouzení
všech koček. Členové VIP poroty zkoumají především, jak je ta která kočka
sympatická, jak se jim líbí a tak. Žádná
přísná měřítka dokonalé krásy se u nás
neřeší! Předsedkyní poroty bude, jako již
tradičně, populární zpěvačka Eva Pilarová, členství nám již též k naší velké radosti potvrdili mj. moderátor Petr Novotný,
imitátor Václav Faltus a starosta Prahy
11 Dalibor Mlejnský.
No a rovněž jako obvykle budeme
ještě před soutěží samotnou hledat
Krále internetu, i letos nám s tím pomůže náš dlouholetý partner regionální
Deník.cz (www.denik.cz).
Kdo se tedy může do vaší soutěže přihlásit?
V podstatě kdokoliv, kdo má doma
kočku a je přesvědčený o tom, že je ta
nej – což si ostatně myslíme všichni,
kdo doma nějakou tu micinu máme :o)
Přihlášení je jednoduché: stačí napsat
na mail@misskocka.cz, zájemci pošleme jednoduchou přihlášku k vyplnění
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chovat před kamerou... To mě moc baví
a ještě se tím docela dobře živím, takže práce je i mým velkým koníčkem, což
bych přála každému.
Neříkejte, že vás obrazovka neláká...?
To neříkám, i když nejsem z těch, co se
bez obrazovky neobejdou. Stále dokola
mě překvapuje, že mě lidé pořád ještě
poznávají, i když už na Nově nejsem
dlouhých 13 let! Nicméně, televizní práce je trochu jako droga, takže jsem loni
nedokázala odolat nabídce televizní stanice R1 Vysočina (vysílá ve svém regionu

FOTO: ARCHIV KATEŘINY KAŠPAROVÉ

navštívit náš web www.misskocka.cz.
Akce se koná s podporou MČ Praha 11,
za což moc děkujeme!
Tím ale výčet vašich aktivit jistě nekončí, prozraďte nám, kde vlastně teď pracujete?
Tak samozřejmě, Miss kočka a veškeré
moje aktivity kolem koček jsou moje
soukromá charita, to dělám v tzv. volném čase a zcela zdarma. Mimochodem,
zrovna budujeme nový útulek a také
hotel pro kočky s výběhem v Říčanech
u Prahy, což je mimochodem od Prahy
11 kousek, takže se budeme pak těšit
i na návštěvy občanů Prahy 11.
Pokud jde o mou práci, tak nejvíc se
posledních 12 letech věnuji mediálním
tréninkům. Učím lidi (úředníky, podnikatele, pracovníky neziskovek), jak mají
správně komunikovat s médii, jak se

na frekvencích TV Prima), kde jsem měla
vlastní diskusní pořad Duel (obdoba pořadu Fakta B. Tachecí na TV Prima v Praze). Bohužel mi pak časová náročnost
jiné práce už nedovolila koncem roku
dojíždět do studia v Pelhřimově. Přesto
doufám, že se mi to letos zase podaří
nějak skloubit a na moc prima spolupráci
navázat.
To vám opravdu stačí regionální stanice, když jste byla zvyklá na celoplošnou
nejsledovanější Novu?
A víte, že bohatě stačí? Pracují tam
skvělí lidé a mě hlavně baví dělat tu televizní práci. Takzvané slávy jsem si užila
dostatek, takže je mi dnes už lhostejno,
kolik na mě kouká lidí. Mohu si dovolit
ten luxus dělat práci pro zábavu.
Děkujeme za rozhovor a ať se daří.
Andrea Wolfová
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Podávání přihlášek na střední školy se blíží
V loňském roce se v přijímacím řízení objevily zásadní změny. Pro přehled vás provedeme celým procesem: Informaci s přehledem nabídky středního, vyššího odborného a vysokého školství na území městské části Praha 11 najdete na této dvoustraně. Podrobné info najdete na www.praha11.cz v sekci školství.
Přihlašování: Uchazeči o středoškolské studium si mohou v prvním kole podat až tři přihlášky ty je třeba vyplnit a nechat
si potvrdit prospěch na ZŠ. Přihlášky pro první kolo se odevzdávají střední škole do 15. března 2011. Nutno si v ZŠ vyzvednout do 15. 3. 2011 zápisový lístek.
Přijímací řízení: Pokud škola pořádá přijímací zkoušky, proběhnou v termínu od 22. 4. do 7. 5. Pozvánka na přijímací
zkoušku má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky (nebo informace, že na základě kriterií se jí uchazeč
nemusí zúčastnit). V případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, je nutné se rozhodnout pro lepší obor. Pokud se uchazeč
nemůže z vážných důvodů zkoušky účastnit, je třeba se omluvit nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení
náhradního termínu.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí: Do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky je vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oboru vzdělání (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou). Rozhodnutí je nutno na poště (nebo ve škole...) vyzvednout co
nejdříve – na poště je uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).
V případě přijetí je třeba zaslat řediteli SŠ zápisový lístek do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 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 k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Nevyjde-li odvolání, doporučujeme podívat se
na další možnosti ve 2. kole na webových stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.
Ivana Guthová, odbor školství a kultury

Přehled středních, vyšších odborných a vysokých škol na Jižním Městě
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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 adresa: www.eduso.cz
Zřizovatel: Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o.
Termín talentových zkoušek 1. kolo: 10. - 11. 1. 2011
2. kolo: v rámci přijímacích pohovorů v dubnu 2011
Termín přijímacího řízení v 1. kole: 26. a 27. 4. 2011 přihlášky do 15. 3. 2011
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Střední škola – Waldorfské lyceum
Křejpského 1501
Tel.: 272 770 378
Ředitel: Ing. Ivan Smolka
E-mail: lyceum@wspj.cz
www adresa: www.wspj.cz
Zřizovatel: hl. m. Praha
Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 27. a 28. 4. 2011
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Základní škola a Střední škola, Praha 4
Kupeckého 576
Tel.: 272 916 650, 272 950 889, 736 155 338
Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek
E-mail: skola@modraskola.cz
www adresa: www.modraskola.cz
Zřizovatel: hl. m. Praha
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Základní škola a střední škola waldorfská
(obor Praktická škola dvouletá)
Křejpského 1501
Tel.: 272 930 617, 272 915 619
Ředitel: Mgr. Eva Hlináková
E-mail: sssjak@volny.cz
www adresa: www.sssjak.cz
Zřizovatel: hl. m. Praha
Termín přijímacího řízení: 28. 4. 2011

INZERCE

Jak darovat krevní plasmu
a co vás čeká při odběru.
V posledním článku na téma krevní plasmy
vám nabízíme informace o průběhu darování
krevní plasmy v Dárcovském centru Chodov.
Plasmu může darovat každý zdravý člověk
dlouhodobě pobývající na území České republiky ve věku 18 až 65 let s váhou nad 50
kg, ochotný podstoupit vstupní lékařskou prohlídku a následné odběry. Musí mít uzavřeno
zdravotní pojištění pro území EU, u cizinců je
nutná základní znalost češtiny pro dostatečnou
komunikaci. Při každé návštěvě Dárcovského
centra Chodov je nutné vzít sebou občanský
průkaz nebo řidičský průkaz, pas či průkaz
dárce, pokud jste ho již obdrželi. Dárci plazmy
se nemohou stát osoby se závislostí na alkoholu a drogách nebo osoby léčící se s infekčním
či závažným chronickým onemocněním. Plasmu nemohou darovat osoby dříve než půl roku
po operacích, tetování či piercingu a osoby
s akutním infekčním onemocněním. Zdravotních omezení je více - posoudí je náš lékař,
který rozhodné o vhodnosti k darování.
Po příchodu do Dárcovského centra Chodov
se každý dárce zaregistruje na recepci.
K odběru by měl přicházet vždy dostatečně
napitý, dietně najedený a přiměřeně odpočatý.

Pro celý odběr by si měl vyhradit čas přibližně
1 hodinu. Před registrací by se měl seznámit
se všemi informacemi vyvěšenými na nástěnkách. Při příjmu je dárce na recepci vždy
zvážen a je mu změřen krevní tlak a teplota.
Pokud jsou hodnoty v pořádku a dárce nemá
zdravotní problémy, může po vyzvání pokračovat k darování plasmy. Samotný odběr trvá
45-50 minut a v jeho průběhu je pomocí přístroje zvaného separátor kontinuálně odděleno
do sběrného vaku stanovené množství plasmy,
přičemž se všechny krvinky a krevní destičky
dárci vrací. Závěrem je dárci doplněn krevní
objem fyziologickým roztokem a pokud se
cítí zcela v pořádku, může odejít. Zpravidla
se před odchodem rezervuje na recepci příští
odběrový termín.
Po ukončení odběru jsou z plasmy odebrány
vzorky na vyšetření bezinfekčnosti a vak je
dále zpracován přímo v našem centru šokovým
zmrazením. Tímto procesem se ve speciálních
mrazících zařízeních plasma co nejrychleji zmrazí, aby zůstaly zachovány její složky,
zejména citlivé koagulační faktory. Zmrazená plasma se skladuje při minus 30 stupních
a přibližně jednou měsíčně se transportuje
speciálním kamionem do farmaceutické ﬁrmy
ke zpracování. Tento proces, kdy se za přísně
sterilních podmínek fyzikálními procesy odděluji jednotlivé složky plasmy, se nazývá průmyslová frakcionace. Ta probíhá v obrovských
tancích s obsahem i tisíce litrů. Separuje se
takto albumin, globuliny, ﬁbrinogen, antitrombin a další protikrvácivé faktory, Tyto frakce se
dále čistí a koncentrují v účinná léčiva - obecně nazývané krevní deriváty. Vyrobená léčiva
se dávkují, balí a poté distribuují do lékáren
a nemocnic pro záchranu života a zdraví mnoha pacientů.

'& &+
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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
vybrané 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 parkování, možnost nákupu v supermarketu Albert).
- při odběru - komfort na evropské úrovni
- možnost sledovat televizní program
- populární tiskoviny k dispozici
- špičkově vyškolený personál
- výběr nápojů – minerální voda, džus
GRANINI (různé příchutě) nebo nealkoholické 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.
- všichni dárci od nás dostanou při první letošní návštěvě vlastní antistresový míček nebo hvězdičku
(do vyčerpání zásob).
- pro dárce, kteří překročili celkový počet odběrů 50,
připravujeme nový hodnotný dárek.

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

Centrum
Chodov

Dovolujeme si upozornit naše dárce, že vzhledem
k legislativním změnám, které vstoupily v platnost
k 01. 01. 2011 a omezily možnost darování na jednou za 14 dní, máme zatím volné termíny v sudých
týdnech – i odpoledne (např. od 21. do 26. 02. 2011).
Termín návštěvy doporučujeme domluvit
telefonicky.
O našich aktuálních akcích se informujte na
www.dcch.cz
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CESTOVNÍ AGENTURA
30 minutový kruhový
tréninkSURzHQ\

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

Výhody kruhového
tréninku EXPRESKA

TÝDEN A
ZDAZKROM
UŠENÍ

Tel.: 222 365 747
777 755 714

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

intenzivní kombinace kardio
tréninku s posilováním

www.nubis.cz

ƷēŝŶŶĠƐƉĂůovĄŶşƚƵŬƽ͕
tónování postavy

K VY

Đǀŝēşte dvĢsvalové
skupiny najednou

Nubis.indd 1

13.11.2009 9:23:50

díky kruhovému rozloǎení je
ĐǀŝēĞŶşũĞĚŶŽĚƵĐŚĠĂƓeƚƎşēas
ƷēŝŶný
30 minutový trénink
a zvýƓĞŶşŵfyzické kondice

STARÁME SE O JIŽNÍ MĚSTO

ƉŽĚƉƽƌŶĠƉrostƎedí
pouze pro ǎeny

Najdete nás v OD Chrpa, Krejnická 2021/1, Praha 4 Chodov (u vchodu do Alberta)

moǎŶŽst zĂēşƚkdykoliv
bez objednání

W www.rimrealit.cz E rimrealit@rimrealit.cz

EXPRES
K
Praha H A
á
je
Chomu
tovic
Praha 4 ká 2
Háje
Tel. 72
5 547 5
57

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA

725 00 11 88

271 00 11 88

www.expreska.cz
www.facebook.com/expreska.cz

PROPO podlahové studio – Josef NYKL
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu
těchto materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, vinylové
podlahy, PVC, koberce, linoleum, vlysy (i renovace), čistící zóny

www.propostudio.cz

PRODEJ BYTU 1+1 s lodžií PRODEJ BYTU 3+kk s lodžií
Valentova, Chodov
Hrudičkova, Chodov
1+1 s lodžií, 52m2, OV lze ﬁ- 3+kk s lodžií, 64m2, DV lze ﬁnancovat hypotékou, 5. pod- nancovat hypotékou - zástalaží z 11., po celkové rekon- va jiné nemovitosti, 11. podstrukci, nová kuchyňská lin- laží z 12., po celkové rekonka, zděná koupelna s WC.
strukci, nová kuchyňská linka, zděná koupelna a WC.

PRODEJ BYTU 2+kk
Babákova, Chodov
2+kk, 44m2, DV lze ﬁnancovat hypotékou - zástava
jiné nemovitosti, 6. podlaží z
6., po celkové rekonstrukci,
nová kuchyňská linka, zděná
koupelna s WC.

PRODEJ BYTU 3+kk s lodžií
Dědinova, Chodov
3+kk s lodžií, 78m2, DV lze ﬁnancovat hypotékou - zástava jiné nemovitosti, 4. podlaží
z 8., po celkové rekonstrukci,
nová kuchyňská linka, zděná
koupelna a WC.

PRODEJ BYTU 3+1
Zdiměřická, Chodov
3+1, 67m2, DV lze ﬁnancovat
hypotékou - zástava jiné nemovitosti, 6. podlaží z 8., po
celkové rekonstrukci, nová
kuchyňská linka, zděná koupelna s WC.

ev. číslo: 0011

ev. číslo: 0041

ev. číslo: 0089

Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4, tel./fax: 272 913 518,
GSM: 602 224 745, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 900–1400

BYTOVÁ JÁDRA

SPECIALISTÉ NA JIŽNÍ MĚSTO

Zajistíme vše – práce na klíč

SLEVA 20 % V ÚNORU A BŘEZNU

tel: 602 244 255, 241 730 387

www.bytovejadro.cz

Přivítáme nové členky
Občanské sdružení Jihoměstské matky

ev. číslo: 0079

PRODEJ BYTU 2+kk
Leopoldova, Chodov
2+kk, 44m2, OV lze ﬁnancovat hypotékou, 6. podlaží z
8., po částečné rekonstrukci, původní kuchyňská linka,
zděná koupelna s WC.
ev. číslo: 0034

ev. číslo: 0001

tské
JihoMmAěTsKY
O.S.

Vážené matky, milé ženy, přátelé,
hledáme členky pro nově založené občanské sdružení Jihoměstské matky,
kterým není lhostejný život jejich rodin či blízkých v Praze 11. Chceme věnovat
svou pozornost školství, výchově a vzdělávání dětí, jejich volnočasovým aktivitám i podpoře absolventů středních škol v naší městské části. Dále plánujeme
zaměřit se na integraci mládeže do života společnosti, na prostředí, ve kterém
na Jižním Městě žijeme, a v neposlední řadě také na mezilidské vztahy.
Už na březen chystáme první seminář o volnočasových aktivitách našich dětí
i členek. Budeme rády, když se k nám připojíte. Kontaktujte nás, prosím, písemně
prostřednictvím adres: Jihoměstské matky o. s., Radimovická 1777, Praha 11,
149 00, anebo jihomestskematky@seznam.cz, www.jihomestskematky.cz.
Za o. s. Jihoměstské matky se na setkání s Vámi těší Iveta Langerová
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Tipy na únorové vycházky a pozvánka na koncert
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v předprodeji
v turistických informačních centrech PIS
ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici 31, Praha 1,
ve vestibulu Hlavního nádraží 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.
Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání akce.
Vyprodané akce budou avizovány na www.praguewelcome.cz.
Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme předprodej vstupenek na následující měsíc.
PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ÚNORU 2011
❄ 15. út. ZNOVUZROZENÍ BÍLKOVY
VILY. Prohlídka vily sochaře Františka
Bílka, nedávno nově otevřené po dvouleté rekonstrukci, spojená s procházkou
po okolí. Začátek akce v 16.00 před
vchodem do Bílkovy vily, Mickiewiczova
1, Praha 6 - Hradčany. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Jednotná cena 100 Kč + vstupné do Bílkovy vily 60 Kč.
❄ 18. pá. MALOSTRANSKÁ BESEDA.
Prohlídka vybraných prostor bývalé Malostranské radnice, nově otevřené po rekonstrukci v letošním roce. Začátek akce
v 16.00 před vchodem do Malostranské
besedy, Malostranské náměstí 21, Praha 1 – Malá Strana. POZOR! – omezený
počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Jednotná cena 100 Kč.
❄ 19. so. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková
prohlídka vybraných prostor Národního
divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyeru, kde
můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše,
Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce
každou půlhodinu od 8.30 do 11.00 před
vchodem do historické budovy. V 10.30
prohlídka v angličtině. Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny
nad 15 osob). Cena 140/100 Kč.
OD KATEŘINSKÉ ZAHRADY NA KARLOV. Připomeneme si starší i nedávnou
minulost této oblasti včetně bývalého
augustiniánského kláštera – nyní Muzea
Policie ČR. Začátek akce ve 13.30 před
Lékařským domem na nám. I. P. Pavlova.
Cena 100/70 Kč + vstupné do muzea
30/10 Kč.
MALOU STRANOU Z JÁNSKÉHO VRŠKU NA TRŽIŠTĚ. Vycházka nás seznámí
s významnými domy, paláci i osobnostmi, které zde působily. Začátek akce
ve 14.00 v Nerudově ulici před Bretfel20

dovským palácem (dům U Zimy a Léta)
čp. 240/III. Cena 100/70 Kč.
❄ 20. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková
prohlídka vybraných prostor Národního
divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyeru, kde
můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše,
Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce
každou půlhodinu od 8.30 do 11.00
před vchodem do historické budovy.
Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena
140/100 Kč.
VRCHOLNÉ DÍLO ČESKÉHO BAROKA
– KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA MALÉ
STRANĚ. Prohlídka interiéru významné
stavby otce i syna Dientzenhoferů s díly
dalších umělců doby baroka F. X. Palka,
J. L. Krackera, I. F. Platzera, I. Raaba
a dalších. Začátek akce ve 14.00 před
vchodem do kostela sv. Mikuláše. Cena
100/70 Kč + jednotné snížené vstupné
do kostela 35 Kč.
KARLÍN STARÝ I NOVÝ. Hotel Hilton,
budovy Allianz a International Business
Center, proti tomu Negrelliho viadukt,
secesní domy v Sokolské ulici, kasárna,
kostel sv. Cyrila a Metoděje, takovou
směs stavebních slohů na tak malém
prostoru najdeme málo kde. Začátek
akce ve 14.00 na stanici tram. č. 8, 24
Florenc. Cena 100/70 Kč.
❄ 22. út. HLAHOL. K oslavě 150. výročí zpěváckého spolku navštívíme sídlo
Hlaholu. Nahlédneme do vybraných prostor zachovaného secesního interiéru,
vlastního muzea a Velkého sálu, který
vyzdobil Alfons Mucha. Projdeme se též
po nábřeží a připomeneme si velké hudební osobnosti. Začátek akce v 16.30
před budovou Hlaholu (Masarykovo nábřeží 16, Praha 1). Cena 100/70 Kč.
❄ 23. st. ČESKÝ KRÁL VÁCLAV, TOHO
JMÉNA ČTVRTÝ A JEHO PESTRÉ ŽIVOTNÍ OSUDY. Přednáška k 650. výročí
narození Václava IV. Začátek přednášky
v 17.00 00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4,

Praha 5, v přízemí. POZOR! – omezená
kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena
100/70 Kč.
❄ 25. pá. LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC
NA MALÉ STRANĚ. Kdysi sídlo „krvavého místodržícího“, nyní palác, kterým
zní hudba. Prohlídka vybraných prostor
paláce, dnešního sídla Hudební fakulty
AMU. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do paláce (Malostranské náměstí
13, Praha 1 – Malá Strana, stanice tram.
č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“).
POZOR! – omezený počet účastníků
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč.
❄ 26. so. Z NEBUŠIC DO LYSOLAJÍ.
Procházka kolem nebušických usedlostí,
Šubrtky, Šedivky, Gabrielky a dalších. Začátek akce na autobus. zastávce „K Noskovně“ po příjezdu autobusu č. 161, který odjíždí od stanice metra A „Dejvická“
v 10.00. Délka trasy cca 6 km. Cena
100/70 Kč.
VYŠEHRAD. Prohlídka areálu včetně
hřbitova a kasemat, podzemních chodeb
někdejší barokní pevnosti. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu
Čertova sloupu. Začátek akce ve 14.00
před kostelem sv. Petra a Pavla. Cena
100/70 Kč.
❄ 27. ne. NÁRODNÍ DIVADLO. Celková
prohlídka vybraných prostor Národního
divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyeru, kde
můžeme obdivovat díla Mikoláše Alše,
Františka Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek akce
každou půlhodinu od 8.30 do 11.00
před vchodem do historické budovy.
Objednané skupiny mají přednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Cena
140/100 Kč.
OPEVNĚNÍ STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Na trase projdeme místy, kudy
procházela fortiﬁkace, kde stávaly městské brány a fortny. Na náměstí Republiky uskutečníme prohlídku Prašné brány.
Začátek akce ve 14.00 na Václavském
náměstí před palácem Koruna čp. 846/
II. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené
vstupné do objektu 20 Kč.
STRAHOVSKÝ KLÁŠTER A JEHO OBRAZÁRNA. Prohlídka ambitu, kapitulní
síně, obou refektářů a Strahovské obrazárny s díly od gotiky k romantismu
s možností prohlídky nové expozice
„Strahovský klášter a sv. Norbert“ v románských prostorách přízemí. Začátek
akce v 9.30 a ve 14.00 na Strahovském
nádvoří před kostelem sv. Rocha (galerie
MIRO). POZOR! – omezený počet účastwww.praha11.cz
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níků na 2 x 25 osob. Doporučujeme
využít předprodeje vycházek. Jednotná
cena 100 Kč + jednotné snížené vstupné
do obrazárny 40 Kč.
Vycházky se konají, sejde-li se nejméně deset účastníků. Maximální počet je
70 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li průvodce jinak).
Přednost mají klienti se vstupenkou
zakoupenou v předprodeji. Vstupné
do objektu si hradí účastníci sami. Dětem do patnácti let, studující mládeži,
seniorům a invalidům poskytujeme slevu. 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.
Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.
Dotazy rádi zodpovíme na emailové adrese: studijni@pis.cz.
Najdete nás na Arbesově náměstí 4,
Praha 5 v těchto dnech: pondělí, středa
8.30 – 12.00, 13.00 – 16.00,
tel. 221 714 714, 221 714 161.

Co je nového v Domě zubní péče o dítě
a rodinu v Praze 11?
Od podzimu, kdy jsme se zabydleli v našem Domě, registrujeme dále dětské pacienty převážně z Prahy 11. Oproti našemu očekávání se nám podařilo vybavit
všechny čtyři zubní ordinace najednou.
Díky tomu jsme mohli vyjít vstříc častým
požadavkům a prodloužit ordinační hodiny.
Vedle péče o děti a rodiče, kteří
k nám přicházejí na prohlídku a ošetření
zubů, se náš tým soustředí i na přípravu
preventivního projektu pro Prahu 11.
Preventivní projekt se jmenuje: „Stop
– zubnímu kazu“. Zaměřuje se především

ních škol. Děti k nám v doprovodu svého
učitele přijdou na netradiční návštěvu
zubní ordinace. Předáme jim informace
důležité pro období, ve kterém se právě
nacházejí – výměny chrupu. Upozorníme
je na možná rizika vedoucí ke vzniku zubního kazu. Naučíme je, jak a čím se starat o své zuby a jaké stravě či pití dávat
přednost.
Dětem, kterým rodiče poskytnou informovaný souhlas, vyhotovíme panoramatický snímek chrupu. Na snímku se
kupříkladu zobrazí místa napadená zubním kazem nebo skryté poruchy ve vývoji stálých zubů.

Zubní lékařka MUDr. Irena Staňková a sestra
Jana Ondříčková to výborně umí i s těmi
nejmenšími pacienty.

MČ Praha – Petrovice
vás zve na koncert
Swing-jazzové retro v podání Sester Havelkových vás zavede do období mezi
dvěma světovými válkami, do období
plného rytmu, tance, čistých ideálů, romantických lásek a snů. Uslyšíte známé
hity „Modravých dálek volání“ nebo „Růžová krinolína“ a evergreeny světového
swingu.
Dámy předvedou v několika převlecích svůj bohatý dobový šatník a kromě
něj i stejně bohatou výřečnost a vtip.
23. února 2011 V 19. 00
Kulturní sál Domu občanské vybavenosti,
Edisonova 429, Praha 10 – Petrovice.
Doprava: busem 154 od metra Háje
nebo Skalka do stanice Morseova.
Předprodej vstupenek v recepci Úřadu MČ Praha – Petrovice, tel.:
274 860 731. Vstupné 150 Kč.

KLÍČ 4/2011

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

na děti ve věkové kategorii 5 – 7 let a jejich rodiny.
Skládá se, vedle odborných a publikačních aktivit, z výchovně-vzdělávacích programů s názvy „Vezmi mámu
a tátu s sebou“ a „Spolu na kaz přijdeme
včas“.
„Vezmi mámu a tátu s sebou“ je edukační program pro děti posledních ročníků mateřských škol. Děti v doprovodu
svých rodičů, po předchozím objednání,
navštíví přímo naše zařízení. U nás se
formou interaktivní hodinové hry dozvědí nejen čím a jak správně pečovat o dutinu ústní, ale i o tom, na které potraviny
a nápoje si dát pozor, když se chtějí vyhnout setkání se zubním kazem. S provedením programu „Vezmi mámu a tátu
s sebou“ máme již zkušenosti z Prahy
10, a tak plánujeme jeho uvedení v Praze 11 na jaro roku 2011.
„Spolu na kaz přijdeme včas“ je program určený dětem prvních tříd základ-

Preventivní program „Spolu na kaz
přijdeme včas“ v Praze 11 je ve fázi
příprav. S laskavou podporou ředitele
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství
RNDr. Jana Hovorky chystáme na začátek února test programu. Uvedení do nabídky našich programů v Praze 11 plánujeme taktéž na jaro 2011.
Kontakt:
Dům zubní péče o dítě a rodinu
Starochodovská 1750/91
149 00 Praha 11
Mobil: 733 737 272
E-mail: dumzubnipeceP11@pekarek.eu
Web: www.pekarek.eu
Ordinační hodiny:
pondělí – čtvrtek 7.30 – 19.00 hodin
pátek 7.30 – 17.00 hodin
Příjem pacientů končí 30 minut před
koncem ordinačních hodin.
Klára Bohatová
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ZÁBAVA

Křížovka z čísla 2

www.metafora.cz

Výherci knihy Praha 11 obrazem jsou: Kupková Hana, Petr Dostál, Tomas Kvapil, Blažena Soustružníková, Karel Tomášek, Jirásek Oldřich. Správné znění tajenky: …V LEDNU VODA, VĚČNÁ ŠKODA. Dnes na vás čeká únorová pranostika a kniha Andělé
od A do Z. Odpovědi zasílejte do konce února na adresu redakce Klíč, Ocelíkova 672,
e-mail: klic@praha11.cz. Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí v redakci Klíče.
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Hasičská stanice 4 se představuje... (2. díl)
V minulém díle v Klíči 2 jsme si zevrubně představili hasičskou stanici č. 4 a její každodenní režim. V dnešním pokračování se detailněji zaměříme na její činnost, říká Npor.
Mgr. Tomáš Horský.
Na chodovské stanici je umístěno celkem 7 vozidel výjezdové techniky: 2
jsou pro družstvo o počtu 1+5 (velitel
a 5 hasičů), cisterna pro dopravu vody,
automobilový žebřík s délkou 37 metrů, rychlý zásahový automobil určený
především na vyprošťování osob z havarovaných vozidel, speciální zásahové
vozidlo určené pro práce na vodní hladině a tzv. PLHA, neboli plynový hasicí
automobil určený na zdolávání požárů
elektrických zařízení. V garáži HS4 dále
najdete velký nafukovací člun (s ohledem na předurčenost stanice pro práci
na vodní hladině – o tom ale později)
a staniční osobní automobil určený pro
potřeby velitele stanice a ostatní provozní záležitosti. Blíže se s jednotlivými
vozidly seznámíme v některém z dalších pokračování tohoto seriálu.
Jak už byl výše zmíněn pojem „předurčenost“ (celým názvoslovím předurčenost jednotky), tak právě od tohoto
pojmu se odvíjí vybavení stanice technikou. Tento pojem značí jakési zaměření jednotky a typy událostí, pro jejichž
bezproblémové zvládnutí je jednotka
technikou vybavena. Hasičská stanice
4 – Chodov je kromě standardních mi-

mořádných událostí (požáry atd.) předurčena pro zásahy (dopravní nehody)
na rychlostních komunikacích (D1) a pro
zásahy na vodní hladině. Právě s ohledem na druhou jmenovanou kategorii je
vybavení HS4 rozšířeno o speciální automobil a dva čluny. Zásahem na vodní
hladině se rozumí kupříkladu záchrana tonoucího, únik ropných produktů
na hladinu či v horším případě vylovení
utonulého, avšak dále také práce na zamrzlé vodní hladině (prolomení ledu pod
osobou atd.).
Na závěr ještě zmínka týkající se relativně aktuálního problému. V poslední
době se nám začal objevovat poněkud
zvláštní druh výjezdů. Jedná se o uzavření rodičů v bytě či v jiném prostoru
malými dětmi, nejčastěji ve věku kolem
2 let. Jiným prostorem zde myslím kupříkladu balkon. Právě se zavřenými
rodiči na balkoně se hasiči z chodovské
stanice setkali za poslední období (ani
ne měsíc) už nejméně pětkrát. Já osobně mám kromě těchto případů v paměti další tři. Jestli jsou poslední ročníky
dětí v tomto směru jaksi „šikovnější“
či jiný důvod tohoto počínání je těžko
posoudit. Každopádně může tato situ-

ace vést k traumatu, a to jak na straně dítěte, tak na straně rodičů. Jelikož
však ve většině případů nejde o událost
bezprostředně ohrožující život jedné či druhé strany, doporučuji v první
řadě zachovat klid a jednat s rozvahou.
Osobně jsem se setkal s případem, kdy
matka na své dítě začala přes zavřené
dveře křičet a nadávat mu.
Tento způsob jednání jest poněkud nešťastný, neboť jediné, čeho u už
tak vystresovaného dítěte docílí je, že
ve strachu uteče do pokoje a jeho případná asistence při otevření dveří je
často nenávratně ztracena. Zachování
klidu a rozvahy a komunikace s dítětem
vedoucí k otevření dveří je ale jen jeden
z mnoha návodů na zvládnutí situace,
neboť každé dítě (stejně jako dospělí) je
jiné a jeho reakce rovněž.
Základem je v tomto případě učinit
taková opatření, abychom celé situaci předešli a dítě prostě nemělo šanci
dveře zavřít a rodiče či sebe v daném
prostoru uvěznit (například klíč v zámku
dveří dětského pokoje není nejrozumnější) a následně tak vystavit osamocené dítě zvýšenému nebezpečí.
Tomáš Horský
FOTO: PETR KEFURT

Oﬁciální název
zní Vozidlo AZ37, jinak také
automobilový žebřík s délkou 37 metrů. Toto vozidlo
se účastnilo likvidace požáru v areálu tržnice SAPA, kdy jen
lokalizace ohně trvala 19 hodin a následná likvidace několik dní.
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Zahrada vás zve!

Mistr a žák, Foto: Tomáš Vodňanský

ÚTERÝ 22. ÚNOR A , 19:00

Mistr & žák
Hvězdně obsazenou inscenaci autorské
dvojice SKUTR uvidíte koncem února
v Zahradě!
Divadelní projekt Mistr & žák původně
vznikl pro prázdninovou atmosféru
festivalu Letní Letná, kde se setkal
s mimořádným úspěchem. Stojí především
na osobnostech všech protagonistů,
herců a performerů – Rostislava Nováka
(Cirk La Putyka), Petra Horníčka (Dae
Man), Jiřího Kohouta (Cirk La Putyka),
a Jakuba Prachaře (Nightwork). Propojuje
akrobacii, moderní taneční a fyzické

divadlo, techniky bojových umění, slovní
improvizaci ve stylu commedia dell`arte
a živou muziku. Na scéně se setkají mistr,
žák, sluha a hudebník, aby s nadsázkou
a humorem, a v patřičné evropské
recyklaci, vyprávěli klasický asijský příběh
o setkání mistra a jeho žáka.
Představení Mistr a žák stojí na
jednoduché zápletce: Mistr pro svou
žárlivost zmařil nevinný dívčí květ, svou
životní lásku a jeho duše hledá klid na
stezce východního učení. Žák chce
pomstít smrt své dívky a sluha chce zas
trochu toho uznání a životního štěstíčka.
A k tomu všemu se hudebník občas
promění ve svůdnou zpěvačku…

„Málo platné – když to někdo umí
jako Skutr, i ze zdánlivě pouhé taškařice
může být umění.“, napsal po shlédnutí
představení kritik Honza Dědek v Mladé
frontě Dnes.
Inscenace Mistr a žák je v současné
době v Praze k vidění pouze na scéně
KC Zahrada.

Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský,
alias SKUTR, se setkají s diváky
hodinu před začátkem představení,
v 18:00
Autorská dvojice režisérů
a choreografů, která si říká SKUTR, začala
společně tvořit ještě v rámci studií na

DAMU. Od samého začátku vytvářela
projekty, které nenechávaly v klidu jak
diváky, tak kritiku a odbornou veřejnost.
Hned po studiích jim byla nabídnuta tvůrčí
rezidence v pražském divadle Archa, která
jim mimo jiné vynesla také tři nominace
na titul Talent roku cen Alfreda Radoka
a jednu na ocenění Inscenace roku týchž
divadelních cen, a to pro jejich představení
Understand. Se svými projekty navštívil
SKUTR mnoho divadelních festivalů po
celé Evropě, z nichž patrně nejprestižnější
bylo měsíční hostování na Edinbourgh
Fringe, kde v srpnu 2008 představili své
Plačky ve 22ti reprízách.
Vedle tvůrčí činnosti působí Martin
Kukučka i Lukáš Trpišovský jako
pedagogové: pravidelně vedou workshopy
v Čechách i v zahraničí a působí také jako
externí pedagogové pražské DAMU.
Mistr a žák, KC Zahrada, 22.2., 19:00
Vstupenky na pokladně KC zahrada, v síti
Ticketpro, nebo online na www.webticket.cz.
Otevírací doba pokladny:
Po-Pá: 8.00 – 22.00, So: 14.00 – 17.00

O volnou vstupenku
na představení
Mistr & žák
22|2|19:00
Z jaké kultury pochází
příběh, z nějž inscenace
Mistr&žák vychází:
a) Evropské
b) Asijské
c) Africké
Své odpovědi na
soutěžní otázku zasílejte
do 20. 2. 2011 na
emailovou adresu
liza. zima@kczahrada.cz
a do předmětu uveďte
„Soutěž-Mistr a žák“.
První tři správné odpovědí
odměníme volnou
vstupenkou na představení
Mistr & žák v Zahradě.

SOBOTA 26.ÚNOR A , 15:00

Václav Koubek – Já a můj táta
Herec, režisér, písničkář a akordeonista
Václav Koubek zahraje v Zahradě pro
děti a jejich rodiče písničky ze svého alba
Já a můj táta, které věnoval dětem.
Václav Koubek je všeuměl. Pracoval
pro televizi jako asistent střihu, u ﬁlmu jako

Václav Koubek, Foto: archiv Václava Koubka

asistent režie, prošel řadou divadel včetně
Národního a jako herec dostal příležitost
i v několika ﬁlmech (Keď hviezdy boli
červené, Zvířata ve městě, Cesta pustým
lesem, Mikola a Mikolko, Co chytneš
v žitě, Čert ví proč, Na stojáka aj.). Ať už
ale dělal v životě cokoli, nikdy nepřestal
být aktivním písničkářem a skladatelem.
V současné době sloučil všechny své
aktivity pod hlavičku Vesnického klubu
Chotěmice, odkud své písně, povídky,
pohádky a připravované ﬁlmy rozesílá do
klubů celé republiky.
Album Já a můj táta věnoval Václav
Koubek dětem. Shromáždil zde jednak
písničky z nejrůznějších divadelních
představení, ať už z období svého působení
v Divadle Minor či ze spolupráce s Divadlem
Koňmo, ale i podobně zaměřené písničky
ze svého běžného repertoáru. Prostor mezi
písničkami je vyplněn úryvky jeho povídky,
podle níž celou desku nazval. I nahrávka
má tedy skvělou atmosféru, kterou prosluly
Koubkovy koncerty, na nichž nejen zpívá
a hraje, ale také vypráví často fantaskní
příběhy a historky.
Koncert Vaška Koubka 26. února
v Zahradě tedy zcela jistě vás i vaše děti
potěší.

Více informací na www.kczahrada.cz
Kulturní Jižní Město, o.p.s. a Zahradu KC
a podporuje MČ Praha 11 a její starosta
Mgr. Dalibor Mlejnský.

zahrada KC
Malenická 1784
Praha 11

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

Václav Koubek – Já a můj táta,
KC Zahrada, 26.2., 15:00
Vstupenky na pokladně KC zahrada, nebo online
na www.webticket.cz.
Otevírací doba pokladny:
Po-Pá: 8.00 – 22.00, So: 14.00 – 17.00

SOBOTA 5. BŘEZNA , 15:00

Dětský Masopust v Zahradě
Zahradní masopustní maškarní rej
pro děti i jejich dospěláky nabídne
spoustu legračních soutěží o ceny pro
malé i velké, veselé tancování a chybět
nebudou ani zvyky, hry a masopustní
tradice. Co to jsou ferule, mečový
tanec nebo tučný čtvrtek? O tom všem
a dalším vám poví a masopustním
bujarým veselím vás provedou téměř
pohádková Pepina Rejholcová, udatný
František Procházka a jejich loutkový
kamarád pan Masopust.
Vítány jsou všechny masky! Na
závěr karnevalu budou ty nejnápaditější
odměněny pěknými věcnými cenami.
Po masopustním reji se všem dětem
otevře výtvarná dílna s tvořením,
a zároveň další soutěže v prostorách
Kulturního centra Zahrada a RC Babočka.

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Kamarádův tip poslal zloděje
do rukou strážníků
NEDĚLE 23. LEDNA, SEDM HODIN VEČER. SVOU SLUŽBU ZAČÍNAJÍ
STRÁŽNÍCI PETR SUCHÝ A JAN VAŠÁK. TENTOKRÁT SE MAJÍ ZAMĚŘIT
NA INTENZIVNÍ DOHLED V OKOLÍ ŠKOLY NA JÍROVCOVĚ NÁMĚSTÍ. BUDOVA ŠKOLY TOTIŽ PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ, COŽ NĚKDO POVAŽUJE
ZA SOLIDNÍ PŘÍLEŽITOST KE KRÁDEŽÍM VYBAVENÍ ŠKOLY, ZEJMÉNA KABELŮ. I TY SE TOTIŽ DAJÍ DOBŘE ZPENĚŽIT.
Strážníci proto takříkajíc nespouštějí
školu z očí po celou noc. Těsně před půl
druhou v pondělí ráno si všímají pohybu
na lešení obklopujícím budovu. Neznámý
muž si přišel pro pár metrů kabelů, nevěděl ale, že strážníci Suchý a Vašák už

i v noci. Ve dne leží hlavní břemeno dozoru u škol a v jejich okolí na bedrech místních okrskářů, kteří se starají o kázeň
a bezpečí školáků, pomáhají zabraňovat
jejich fyzickým konﬂiktům, všímají si například toho, zda děti u školy nekouří,

FOTO: ARCHIV MP HL. M. PRAHY

na něj dole čekají. Bezdomovec z Prahy
9 slézá z lešení už pod dohledem „jedenáctkových“ strážníků. Je klidný, vše
rovnou přiznává, spolupracuje, vypadá
skoro jako by takový konec své výpravy
čekal. Pár metrů kabelů si odstřihl, tentokrát je ale do sběrných surovin neodnese. A zdá se, že přítomnost strážníků
ho přeci jen zaskočila, nůžky, kterými
kabel odstřihl, totiž nechal nahoře na lešení. Na pikantnosti situaci dodává fakt,
že pán si pro „platidlo“ přišel podle vlastních slov na radu svého kamaráda. Muže
přistiženého při krádeži kabelů si na místě převzala policie.
Strážníci z Prahy11 věnují dohledu
na budovy škol, školských zařízení a hřišť
maximální možnou péči, a to ve dne
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ale věnují také pozornost tomu, zda se
v okolí škol a hřišť nepohybují podezřelé
osoby, které by mohly děti obtěžovat.
„Při nočních službách se soustředíme
právě na prevenci takové trestné činnosti, jako jsou například tyto aktuální krádeže. Ostatně bezpečí a klid dětí a jejich
rodičů se snažíme zajišťovat na mnoha
frontách, počínaje dohledem nad vybranými přechody pro chodce vždy ve všední den ráno, přes odpolední preventivní
působení u škol, kontroly dětských hřišť
či sběr injekčních jehel a stříkaček po narkomanech až po ochranu majetku škol
a jejich žáků,“ vysvětluje ředitel Obvodního ředitelství Městské policie Praha 11
Petr Schejbal.
Městská policie hl. m. Prahy

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
STRÁŽNÍCI ZACHRÁNILI OPILÉHO
ŠKOLÁKA. Ve večerních hodinách
dne 20. prosince 2010
bylo oznámeno na l.
156, že v autobusu
městské hromadné
dopravy linky číslo
125 se nachází opilý školák. Po příjezdu na místo řidič autobusu strážníkům sdělil, že školák
se odpotácel ve tmě někam do polí.
Po krátkém pátrání strážníci našli bezvládné tělo 14ti letého chlapce ležící
ve sněhu. Z tohoto důvodu chlapci
poskytli první pomoc a zajistili jeho
převoz rychlou záchranou službou
do nemocnice. Z důvodu podezření
ze spáchání trestného činu předali celou věc Policii ČR a sociálnímu odboru
Úřadu městské části Praha 11.
SLUŽEBNÍ TERÉNNÍ VOZIDLO POMOHLO. V odpoledních hodinách dne
26. prosince 2010 byla oznámena
na operační středisko OŘ MP Praha
11 žádost o pomoc, která se týkala vyproštění vozu rychlé záchranné
služby. Po příjezdu strážníků na místo
bylo zjištěno, že vůz rychlé záchranné
služby je zapadlý v závěji a z důvodu
rychlého převozu pacienta do nemocnice je potřeba jeho rychlé vyproštění.
Díky služebnímu terénnímu vozidlu,
kterým strážníci na Praze 11 disponují, bylo vozidlo i s pacientem ze závěje vyproštěno a pacient následně
převezen k ošetření.
VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ NA ODCIZENÁ VOZIDLA POMÁHÁ. V odpoledních hodinách dne 1. ledna
2011 strážníci pomocí vyhledávacího
zařízení na odcizená vozidla, které
zakoupila Městská část Praha 11,
nalezli v Modletické ulici odcizené
osobní vozidlo VW Golf. Z důvodu
podezření ze spáchání trestného
činu strážníci zajistili místo trestného činu a předali celou věc Policii ČR
k dalšímu šetření.
STRÁŽNÍCI HASILI. V pozdních nočních hodinách dne 1. ledna 2011 při
běžné hlídkové činnosti si strážníci
v ulici Květnového vítězství všimli hořícího plastového kontejneru. Vzhledem k tomu, že v okolí kontejneru stála zaparkovaná osobní vozidla, vytáhli
strážníci ze svého služebního vozidla
hasicí přístroj a kontejner uhasili. Následně celý případ předali Policii ČR.

www.praha11.cz

ZÁBAVA
OMALOVÁNKY PRO DĚTI
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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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Nová řada

Dudlíčky Suavinex
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.

Miminko a dudlíček Fusion -2-4 měsíců

www.suavinex.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

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

www.praha11.cz

CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010
Plošná inzerce
1/1

1/2

1/4

1/4

1/8

1/16

182 x 252 mm

182 x 123 mm 182 x 61 mm 88 x 123 mm

88 x 61 mm

88 x 30 mm

29.000,- Kč
bez DPH

17.000,- Kč
bez DPH

6.000,- Kč
bez DPH

3.200,- Kč
bez DPH

10.000,- Kč
bez DPH

10.000,- Kč
bez DPH

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 oranžovém) 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 standardních řádkových inzerátů vysázených na bílém pozadí.

Vkládaná inzerce
Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH
K ceně za vklad je účtována navíc cena
za gramáž vkladu, a to následovně
0–6g
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

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

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 tiskoviny. Nelze vládat reklamní předměty či vzorky
výrobků.

Storno poplatky
Po dni uzávěrky: 100 %
1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

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

INZERCE

těhotenské
dětské 0 - 8 let
kočárky a pokojíčky
hračky a doplňky
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