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Z jihu v zimě létají za polární kruh 
za ledem a grónskou pohodou

S jihoměstskými polárníky více na straně 23
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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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Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-

ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 2. 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 bezplat-

nou linku 800 104 300.
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TÉMA

Při rozhodování, která mateřská škola je 
ta pravá, pomůže den otevřených dveří

Zaměření školek i nabídka kroužků a zá-

jmových činností je srovnatelná. Určitě je 

dobré využít den otevřených dveří, který 

nabízejí všechny mateřinky. Ten je často 

rovnou spojený se zápisem. Díky němu 

uvidíte, jak to ve školce vypadá, budete 

mít možnost zeptat se na vše, co vás 

zajímá a hlavně poznáte, jak vnímá škol-

ku vaše dítě. 

 U zápisu dostanete potřebné formu-

láře, přihlášku, evidenční list a přihlášku 

ke stravování. To vyplníte a s potvrze-

ním lékaře odevzdáte školce ve stano-

veném termínu. Zpravidla do třiceti dnů 

od podání přihlášky vyhotoví ředitelka 

školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítě-

te, které dostanete poštou nebo si je vy-

zvednete přímo ve školce. Většinou se 

už při odevzdání přihlášek můžete orien-

tačně dozvědět, jaké jsou šance na při-

jetí. Doporučujeme podávat přihlášku 

do jedné mateřské školy. Městská část 

přijímací řízení monitoruje a vyhodnocu-

je duplicitní podání. Pokud není vaše dítě 

z kapacitních důvodů přijato do vámi vy-

brané školky, nabízí se v rámci městské 

části jiné volné místo. 

 Obecně platí, že přednostně jsou při-

jímány děti předškolního věku s trvalým 

bydlištěm v Praze 11. Kritéria pro přijí-

mání stanovuje ředitelka školy po doho-

dě se zřizovatelem, kterým je městská 

část Praha 11. Pokud má dítě ve škole 

sourozence, kamaráda nebo máte poža-

davek, aby bylo dítě umístěno do určité 

třídy, je dobré to uvést už při zápisu. 

Požadavkům nemusí být vyhověno, ale 

některé školy k tomu přihlížejí, většinou 

v těch, kde jsou věkově smíšené třídy. 

Také se můžete dozvědět termín schůz-

ky rodičů nově přijatých dětí (pokud ji 

škola pořádá), kde se dozvíte informa-

ce o škole, o tom, co dítě má umět při 

nástupu, co budete potřebovat, platby, 

které vás čekají. Školné se pohybuje 

v rozmezí 600 – 1100 Kč/měsíc. Jeho 

výše podléhá školskému zákonu, je sta-

novena dle výše neinvestičních nákladů 

a u jednotlivých mateřinek se liší. Strav-

né je 28 – 31 Kč/den. Mateřské školy 

Prahy 11 zajišťují pouze celodenní pro-

voz. Pokračování strana 16 a 17.

LEDEN UTEKL JAK VODA, JE TU ÚNOR A S NÍM I ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH 

ŠKOL. NA VÁS RODIČÍCH JE, ABYSTE PROMYSLELI, KTERÁ ŠKOLKA BUDE 

PRO DÍTĚ TOU NEJLEPŠÍ VOLBOU. RÁDI BYCHOM VÁM ROZHODOVÁNÍ 

ULEHČILI, A PROTO PŘINÁŠÍME KOMPLETNÍ NABÍDKU JIHOMĚSTSKÝCH 

ŠKOLEK, KTEROU NAJDETE UVNITŘ ČASOPISU NA STRANĚ 16 A 17.

Ve školkách získávají předškolní děti 

spousty užitečných 

informací.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Dotazy Vám rádi zodpoví na odboru 
školství na telefonu 267 902 328. 
Uvnitř časopisu jsou připraveny základ-

ní informace. Další najdete na webu 

jednotlivých mateřských škol na adre-

se www.praha11.cz – odkaz školství, 

mateřské školy, přehled. Přejeme všem 

rodičům dobrou volbu a dětem štěstí 

při zápise, spousty krásných zážitků, 

výtvorů a hlavně pohodové vzpomínky. 
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ni z prvních) budováním detašovaných 

pracovišť/oddělení mateřských škol při 

školách základních. Detašovaná praco-

viště navštěvují zejména předškoláci, 

a tak se přirozeným způsobem setká-

vají a začleňují do školního prostředí, 

kam v následujícím roce už nastoupí 

jako opravdoví školáci. Pro tyto děti 

potom přechod z předškolního do škol-

ního režimu není takovou psychickou 

zátěží a je celkem přirozeným přecho-

dem. Další výhodou těchto detašova-

ných pracovišť je, že jsou oproti dalším 

řešením levnější, a až populační vlna 

v mateřských školách začne klesat 

a bude se zvyšovat poptávka po mís-

tech ve školách základních – docela 

jednoduše se tyto třídy vrátí svému pů-

vodnímu účelu. 

 Rád bych také zmínil, že téměř 

všechny mateřské školy byly zregenero-

vány a osazeny kamerovým systémem 

pro větší bezpečnost dětí a také jako 

prevence proti vandalismu. V rámci pro-

jektu Bezpečné Jižní Město jsme nechali 

vyrobit pro všechny děti z mateřských 

škol refl exní vestičky a připravili pro ně 

program prevence bezpečnosti. Mateř-

ské školy navštěvují naši lektoři a zábav-

nou formou a hrou jim vysvětlují, jak se 

chovat v nebezpečných situacích či v sil-

ničním provozu. Pravidelně také pro děti 

připravujeme soutěže, dětské dny a dal-

ší akce nejen pro děti, ale celé rodiny 

(Putování po dětských hřištích, Nedělní 

odpoledne v parku, Mikulášské či Tříkrá-

lové průvody apod.). 

 Přeji vám šťastnou volbu při výběru 

mateřské školy a doufám, že budete vy, 

ale zejména vaše děti v mateřských škol-

kách na Jižním Městě 

spokojeni.

Váš Dalibor Mlejnský
starosta

Slovo 

starosty

Další zápisy do mateřských škol jsou 

za dveřmi, a tak mi dovolte krátké ohléd-

nutí za uplynulými čtyřmi lety. Ohlédnutí 

za tím, co v této oblasti městská část 

Praha 11 udělala a jakým směrem ji po-

sunula. 

 Naší prioritou bylo řešit nedostatek 

míst v mateřských školkách. V první 

řadě jsme se tedy zaměřili na navyšo-

vání počtu míst v předškolních zaříze-

ních. Od roku 2006 do roku 2010 jsme 

kapacitu mateřských škol na Jižním 

Městě navýšili o 556 míst. Kapacity 

jsme zvyšovali rekonstrukcemi stávají-

cích školních zařízení a také (jako jed-

Mateřská školka, to jsou první zkušenosti 

s kamarády, nová přátelství a zábava

jako například pyžámkový den 

v MŠ Křejpského. 

Přijímací řízení do mateřských škol pro školní rok 2011/2012 se uskuteční v termínech 
21. 2. – 25. 2. výdej přihlášek
7. 3. – 10. 3. příjem přihlášek
Důležité upozornění – informaci o konkrétních termínech najdete u každé školy v přehledu v tabulce a mohou se nepatrně 

lišit. Přijímací řízení provádí ředitelka v sídle mateřské školy. Některé mateřinky mají detašovaná pracoviště, i to je vyznačeno 

v tabulce. Více na straně 16 a 17.
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

Omlouváme se manželům Vajnerovým za zaměněné 

příjmení. Vzniklo automatickým formátováním textu. 

Doufejme, že záměnu svého příjmení naší redakci pro-

minou, ještě jednou přejeme hodně zdraví a společná léta.

VELBLOUD. Tradiční tříkrálový průvod si i letos našel 

spousty diváků. Průvod prošel Centrálním parkem 

od stanice Opatov ke Komunitnímu centru Matky Terezy. 

Jak je vidět z fotografi e, Kašpar, Melichar a Baltazar měli 

v případě potřeby zdatné náhradníky ☺.

CO VY NA TO? Lednová obleva způsobila, že sníh 

a led odtál a ukázala na to, že největší nepořádek 

nezpůsobují rozmary počasí, ale mají ho na svědomí 

- nesvědomití lidé. Neuvěřitelnou skládku, kterou vidíte na ob-

rázku, mají pod svými okny lidé z Bajkonurské ulice… Jak k tomu ti, 

pro které není problém dojít do kontejneru, přijdou?

ZATMĚNÍ. Takhle zachytil v úterý 4. ledna v 9.44 

hod. kronikář Prahy 11 částečné zatmění Slunce nad 

Jižním Městem. Krátce poté se zase vyjasnilo a nastal 

hezký, i když v této části roku ještě zimní, den. Že by sym-

bol pro nastávající rok?   

KVĚTINOVÉ OPOJENÍ. Pokud jste kreativní a máte 

rádi květiny, přijďte do Kulturního centra Zahrady. 

Tady pod dohledem zkušených lektorek vznikají krásné 

květinové vazby a kytice. Už od 18. února začíná nový 

ročník jarních kurzů pro začátečníky i pokročilé. Více informací 

na www.kvetinybabeta.cz.

ÚKLID. Pracovníci Jihoměstské majetkové, kteří 

se pomocí akumulátorového vysavače a motorové 

čtyřkolky s vysávací nástavbou snaží zbavit nečistot 

chodníky v prostorách Centrálního náměstí a dalších ulicích, 

dělají Sisyfovskou práci. Nejen, že ji opakují neustále znova, ale 

málokdo ji ocení. Problematika psích exkrementů je pak kapitolou 

sama o sobě. A psi za to nemohou. 

linka čistoty: 

800113336



7

ZAJÍMAVOSTI

KLÍČ 3/2011

Rada hl. m. Prahy schválila 11. ledna 

hned čtyři proměny v pojmenování ji-

homěstských ulic. Týkají se prodloužení 

dvou existujících ulic, Stříbrského na jihu 

Hájů a v jejím sousedství Jurkovičovy, 

dále v Milíčově přinášejí dva nové názvy 

pro ulice ve výstavbě, Letzelovu a Loo-

sovu. 

 Dnes k Jurkovičově ulici: na část již 

existující navazuje prodloužení na vý-

chod, končící slepě za kruhovou křižo-

vatkou, i na západ, kde se posléze lomí 

k jihu a přechází do nové Loosovy ulice.  

 Dušan Jurkovič je architekt proslulý 

zejména rázovitými stavbami v morav-

ských Luhačovicích a na beskydských 

Pustevnách, stylovými rekonstrukce-

mi zámků v Novém Městě nad Metují 

a v pražské Zbraslavi a dalšími realiza-

cemi na Slovensku. Stavbám navrhoval 

i stylové interiéry včetně nábytku. Ná-

rodní muzeum na Václavském náměstí 

v současnosti nabízí ukázku jeho nábyt-

ku pro brněnské dívčí lyceum Vesna. 

Jiří Bartoň

Národní muzeum připravuje ve spoluprá-

ci s Národní galerií první trvalou expozici 

starověkého umění v České republice. 

Návštěvníci tak budou mít poprvé mož-

nost prohlédnout si unikátní díla antic-

kých umělců, egyptské rakve i klínopis-

né tabulky na jednom místě. Expozice 

s názvem Expozice starého světa bude 

návštěvníkům zpřístupněna 4. února.

 V prvních dvou sálech návštěvní-

ci shlédnou ukázky staroegyptského 

a předovýchodního umění, ty naváží 

na památky starověkého Kypru, Egeidy, 

Řecka, Etrurie a Říma včetně římských 

provincií. Ústředním exponátem egypt-

ské části (sál č. 1) bude bohatě zdobená 

rakev tzv. Anchefenchonsua (zvaná také 

Pražská rakev) z 10. století př. n. l. Sál 

kultur Předního východu (č. 2) ovládnou 

klínopisné památky – nejstarší svědectví 

světového písemnictví. 

Více: www.nm.cz.

Šachový klub Jižní Město při Římskokatolické farnosti sv. Františka z Assisi připravil 

pro vás, kteří máte rádi šachy, přátelské turnaje pro všechny věkové kategorie.

 Každou středu od 16.30 do 19 hodin můžete přijít do Farnosti u kostela 

sv. Františka z Assisi Na Sádce 1296/18, Praha 11 – Chodov a zahrát si pro potě-

šení pár partií.

Kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 732 644 691, m.benes@volny.cz
red

Nové ulice v Praze 11

První trvalá expozice 
starověkého umění

Přijďte si dát středeční šach – mat

Nábytek 

z lycea Vesna. 

Jurkovičova ulice v již 

obývané části.  

FOTA: JIŘÍ BARTOŇ 

FOTA: JIŘÍ BARTOŇ 

Pražská informační služba vyhlašuje je-

dinečnou soutěž o nejlepší původní praž-

ský recept s názvem Jak chutná Praha. 

Široká veřejnost může zasílat recepty 

doplněné o krátký příběh vztahující se 

k jejich původu do konce března poštou 

na adresu Pražské informační služby (Ar-

besovo náměstí 70/4, Praha 5 - 150 00), 

či osobně donést na Informační centra 

PIS ve Staroměstské radnici a v Rytířské 

ulici nebo prostřednictvím webového for-

muláře na adrese www.praguewelcome.

cz. Vítěz vzejde z veřejného internetové-

ho hlasování a získá poznávací zájezd 

pro dva do Paříže. Hodnotné jsou i ceny 

poroty, která je složena z řad předních 

českých kuchařů a gurmetů. Recepty 

bude hodnotit Emanuel Ridi, známý jako 

Ital v kuchyni, nebo Jiří Štift, šé� uchař 

hotelu Mandarin Oriental. 

Unikátní soutěž po stopách původní 
pražské kuchyně
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INFORMACE ÚMČ

Zajímalo nás, jak to vypadá s parková-

ním na Jižním Městě. Většina řidičů při 

něm respektuje to, že průjezdnost ulic je 

nejdůležitější, najdou se ale i tací, kterým 

je to jedno. Příkladem je Zimákova ulice 

č. p. 154, kde za dlouhodobé parkování 

vozidel a různých předmětů na místní ko-

munikaci uložil odbor životního prostře-

dí v červnu 2008 vlastníkovi přilehlého 

domu pokutu. Proti tomuto rozhodnutí 

se přestupce odvolal k odboru dopravy 

pražského magistrátu. Ten věc posoudil 

a potvrdil uloženou pokutu, ale pouze 

za neoprávněné uskladňování různých 

věcí a předmětů na veřejném prostran-

ství. 

 Podle magistrátu není dlouhodobé 

parkování vozidel přestupkem podle 

zákona a to i přesto, že se jedná o vo-

zidla se zanedbaným vzhledem, která 

ovšem nejsou vrakem ve smyslu záko-

na o pozemních komunikacích. Zda se 

jedná o vrak, posuzují technici ze Sprá-

vy služeb hl. m. Prahy. Ti po posouzení 

na místě rozhodnou, zda se jedná o vrak 

či nikoliv. Pokud ano, příslušný auto-

mobil označí výzvou a zároveň vyzvou 

vlastníka k odtažení. Po uplynutí záko-

nem stanovené lhůty dvou měsíců je 

vrak odtažen. Vzhledem k tomu, že v Zi-

mákově ulici dlouhodobě parkují vozidla, 

a tvoří trvalou překážku pro vozy svozo-

vé fi rmy, záchranné služby a hasičského 

záchranného sboru, rozhodl odbor život-

ního prostředí po dohodě s Policii ČR 

o umístění dopravní značky zákaz stání. 

Dlouhodobé parkování problematických 

vozidel v lokalitě lze řešit kontrolou 

dodržování dopravních předpisů v obci, 

která je v kompetenci Městské policie 

hl. m. Prahy a Policie ČR. Celou kauzu 

kompletně řeší oddělení krizového řízení 

ÚMČ Prahy 11. red

Dlouhodobě zaparkovaná vozidla jsou problém

 Na mapě najdete barevně odliše-

né části chodníků, které jsou uklízeny 

Městskou částí Praha 11 (barva červe-

ná a zelená) a úseky, o které se stará 

Magistrát hl. města Prahy (barva modrá 

a oranžová). Na mapě také odbor život-

ního prostředí MČ Praha 11 vyznačil plo-

chy zeleně a kontejnerová stání, o jejichž 

celoroční údržbu se stará. Barevně nevy-

značené chodníky jsou v převážné větši-

ně zařazeny do Nařízení č. 18/2010 Sb. 

hl. m. Prahy o vymezení úseků místních 

komunikací a chodníků, na kterých se ne-

zajišťuje sjízdnost a schůdnost odstra-

ňováním sněhu a náledí. Další barevně 

nevyznačené chodníky jsou ve vlastnictví 

soukromých subjektů či bytových druž-

stev a je jen na jejich zodpovědnosti, jak 

k údržbě chodníků, zvláště v zimě, při-

stupují. V případě úrazu na nedostateč-

ně uklizeném chodníku je možné po jeho 

vlastníku uplatnit případnou náhradu 

škody. 

 Zimní údržbu drtivé většiny komuni-

kací (silnic a chodníků) zajišťuje Technic-

ká správa komunikací hlavního města 

Prahy. Městská část nemá na tuto údrž-

bu ani potřebnou mechanizaci, ani při-

dělené fi nance. Proto je nutno veškeré 

reklamace nedostatečného úklidu silnic 

směřovat na Magistrát hl. m. Prahy a ne 

na MČ Praha 11. Na rok 2011 plánuje-

me navýšit prostředky na zimní úklid 

a zvláště vyčlenit dodatečné prostředky 

na úklid psích exkrementů, o které není 

na chodnících po roztátí sněhu nouze.

Josef Belaník 
 zástupce starosty

Pozvánka na první veřejné jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí 
Zastupitelstva městské části Praha 11

Předseda výboru Jiří Janeček zve občany na první veřejné jednání, které se bude 

konat v pátek 11. února od 17 hodin 
ve společenském sále Základní školy K Milíčovu (vchod dvorem).

Slovo 

zástupce 

starosty

Předseda

výboru

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

na základě mnohých dotazů občanů 

z období sněhové kalamity, kdo má kon-

krétní zodpovědnost za úklid chodníků, 

vydává Jihoměstská majetková, a. s., 

ve spolupráci s městskou částí Praha 

11 mapu zimní údržby chodníků v roce 

2011. Mapa v měřítku 1:6000 je přílo-

hou tohoto vydání Klíče a bude rovněž 

zdarma distribuována i v Informačních 

centrech MČ Praha 11.

FOTO: EVA HAVLÍNOVÁ

Zimákova ulice ze dne 

4. 1. 2011.
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Zimní údržba

Předvánoční koncert mobilní zvonkohry

Dětský mikulášský 
karneval Nástup mrazů 

a sněžení byl tuto 

zimu o více než 

jeden měsíc rych-

lejší než loni a pří-

děly sněhu jsou 

stejně bohaté. 

 Na podzim loňského roku jsme za-

koupili přívěsný vozík, s jehož pomocí 

můžeme operativněji přemisťovat úkli-

dové stroje tam, kde jich je v danou chví-

li nejvíce potřeba. Na chodnících využívá 

údržba naší městské části nově zakou-

pený posypový vozík. Sjezdy ke garážím 

v Kateřinkách jsou osazeny novými zá-

sobníky posypového materiálu.

 Přes veškerou snahu našich tří pra-

covníků údržby, přes mnoho jejich přes-

časových hodin a zapůjčení další úklido-

vé techniky vidíme, že stav není ideální, 

ale v porovnání s jinými městskými část-

mi na tom nejsme nejhůře. 

 Velmi si vážíme pomoci všech ochot-

ných a obětavých spoluobčanů, kteří 

nám i letos pomáhají příděly sněhu od-

klízet na chodnících přilehlých k jejich ne-

movitostem.

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

V pondělí 20. prosince 2010 jsme si mohli 

již podesáté poslechnout koncert 57 zvo-

nů Pražské mobilní zvonkohry. Tradičně 

nám na ni zahrál skladby nejen v duchu 

vánočním carilloner Radek Rejšek. Věří-

me, že jsme všem zpříjemnili předvánoční 

čas i malým občerstvením, které bylo pro 

přítomné připraveno. Samozřejmě nechy-

běl ani závěrečný ohňostroj.  

 Poděkování patří všem, kteří se 

na této tradiční společenské akci podí-

leli. Kromě zvonaře Petra Rudolfa Ma-

nouška a carillonera Radka Rejška pak 

zejména dobrovolným hasičům z Jižní-

ho Města, strážníkům Městské policie 

HMP a zaměstnancům úřadu městské 

části. 

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Letošní rok pořádala městská část již 

počtvrté v pořadí dětský mikulášský kar-

neval. Ve středu 1. prosince v sále re-

staurace U Srbů mohly příchozí děti sou-

těžit nebo tancovat, šašek pro ně zahrál 

loutkové divadélko a nakonec přišel i Mi-

kuláš s andělem a čertem. Každý, kdo 

čertovi slíbil, že bude hodný a přednesl 

básničku nebo zazpíval písničku, dostal 

od Mikuláše malý dáreček.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Slovo starosty
Vážení spoluob-
čané, děkuji všem, 

kteří jste mi dali dů-

věru na další čtyřle-

té volební období, 

ve kterém nás čeká 

spousta práce. 

ODS, TOP 09 a NK 

Společná budouc-

nost uzavřely koa-

liční smlouvu na zá-

kladě velmi blízkého volebního programu. 

Úkolem číslo jedna je dokončení stavby 

a zprovoznění mateřské školy s domem 

služeb. Po dlouhém a obtížném úsilí se 

podařilo zahájit tyto historicky význam-

né stavby. Termín dokončení je stanoven 

na 30. června a zahájení provozu v obou 

objektech je naplánován na 1. září letoš-

ního roku. Zahájení zápisu do mateřské 

školy s kapacitou 56 dětí bude probíhat 

na přelomu dubna a května. 

 V minulém a letošním roce se občané 

sídelní části Kateřinky v ulicích U Prame-

ne a z části Vodnické setkávají s velkými 

dírami ve vozovce, které vznikly po roz-

sáhlé rekonstrukci dešťové kanalizace. 

Vozovky byly provizorně upraveny as-

faltovým recyklátem s tím, že investor 

stavby bude případné výmoly zasypávat 

až do zahájení kompletní rekonstrukce. 

Jakmile nastanou vhodné klimatické pod-

mínky, tak se povrchy komunikací opra-

ví. MČ má v současné době k dispozici 

zpracovanou projektovou dokumentaci. 

Celkové náklady na rekonstrukci jsou 

ve výši 9 mil. Kč. Tyto nemalé prostředky 

se budeme snažit získat od Magistrátu 

hl. m. Prahy.     

 V letošním roce nás čekají stavební 

práce v těchto ulicích: Pod Napětím se 

zahájí výstavba dešťové, splaškové kana-

lizace, nového veřejného osvětlení a po-

vrch vozovky se zakončí zámkovou dlaž-

bou. K Mostu, Nad Náhonem a v části 

úseku v ulici Ke Mlýnu proběhne komplet-

ní rekonstrukce povrchů. V neposlední 

řadě se musí dokončit zbývající část ulice 

J. Bíbrdlíka včetně přilehlé křižovatky. Tyto 

práce jsou naplánovány na III. čtvrtletí. 

 Městská část připravuje do realizace 

cyklostezku na základě schváleného ge-

nerelu cyklistické dopravy mezi Újezdem 

a Křeslicemi. Jedná se o úpravu stávající 

cesty od zadního vstupu Dendrologické 

zahrady podél toku Botiče. 

 Na vhodných pozemcích v ulici Nad 

Statkem o rozloze 5106 m2 se plánuje 

výstavba třech tenisových kurtů se záze-

mím. Součástí projektu bude dětské hřiš-

tě určené pro širokou veřejnost.  

 Na závěr mi dovolte, abych Vám 

všem co nejsrdečněji popřál do nového 

roku 2011 hodně zdraví, štěstí, pracov-

ních a osobních úspěchů.   

Václav Drahorád, starosta

Setkání u vánočního stromu
Předvánoční akce v sobotu 11. prosince 

byla tentokrát opravdu zimní. Kateřin-

ské náměstí bylo celé v bílém, cestou 

ke stromu děti přelézaly hromadu sněhu 

a stan jsme museli bránit před větrem. 

Jako každý rok jsme přivítali pěvecký sou-

bor Základní školy Ke Kateřinkám, který 

zazpíval vánoční koledy s doprovodem 

nástrojů. Mezitím v přilehlém stanu děti 

malovaly, jak si představují správné Vá-

noce, a z barevných papírů tvořily dlouhý 

řetěz. V kruhu kolem ozdobeného a na-

konec rozsvíceného vánočného stromu 

pak zazněla přání, co by kdo chtěl nalézt 

pod stromečkem na Štědrý večer. Děku-

jeme všem, kdo pomohli vytvořit pěknou 

předvánoční atmosféru. 

 Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty
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Jak vidí svou školu děti

Sportovní a volnočasové akce konané od 1. 2. do 15. 2. 2011
5. 2.

 Dětský fotbalový turnaj
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 8.00 do 15.00 hod.

Dukla Praha + SJM o.p.s.

6. 2. 
 Evropská liga – zápas SK Lacrosse 

JM – Pardubice 
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 20.00 hod.

Svaz lacrossu + SJM o.p.s.

 Pohár Jižního Města v házené star-
ších žáků

Hala TJ JM Chodov 

TJ JM Chodov

12. 2. 
 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 – Sokol 
Mladá Boleslav
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 18.00 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

13. 2.
 Evropská liga – turnaj v lacrossu 

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 8.00 do 19.00 hod.

Svaz lacrossu + SJM o.p.s.

 Házená muži A Chodov A – Jičín B
Hala TJ JM Chodov od 13.00 hod.

TJ JM Chodov

 Házená starší dorost Chodov – Ro-
kycany
Hala TJ JM Chodov od 15.00 hod.

TJ JM Chodov

 Házená muži B Chodov B – Roky-
cany 
Hala TJ JM Chodov od 17.00 hod.

TJ JM Chodov

Od začátku do konce, tak by se klidně 

dala nazvat výstava, kterou si mohli bě-

hem celého ledna prohlédnout návštěv-

níci úřadu v Ocelíkově ulici. 

 Základní škola Campanus na Jírovco-

vě náměstí totiž prochází od srpna 2010 

rozsáhlou rekonstrukcí. Vyměňují se tu 

okna, zatepluje budova, opravuje stře-

cha, všechny pavilony dostávají novou, 

vesele barevnou fasádu. A právě průběh 

i dosavadní výsledky rekonstrukce a ob-

rázky toho, jak vidí školu děti, ukázala 

lednová výstava. Ta je nyní nainstalová-

na v budově základní školy a je rozšířena 

o soutěžní práce žáků, kteří navrhovali 

její novou tvář. Výstavu můžete zhléd-

nout třeba 22. února během dne otevře-

ných dveří pro zájemce o matematickou 

třídu. Do výběrové třídy (6. ročník) přijí-

má Campanus i děti z jiných základních 

škol na základě vstupního testu z mate-

matiky a všeobecných studijních před-

pokladů. Pro zájemce o matematickou 

třídu (či o studium na víceletých gym-

náziích) pořádá škola od února příprav-

né kurzy. Více na www.campanus.cz, 
či tel. 222 366 521–2. 

red

FOTO: ARCHIV ŠKOLY

Škola v průběhu 

rekonstrukce.

Campanus v novém barevném 

a zatepleném kabátě.

Výstava zachycuje průběh celé 

rekonstrukce a jak svoji 

školu vidí děti.
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Tým curlingu ČR jde do fi nále  
Vítězi Evropské kvalifi kace na juniorském mistrovství svě-

ta v curlingu se staly týmy České republiky (muži) a Norska 

(ženy). O poslední místo účasti na světovém šampionátu, kte-

rý se uskuteční v březnu ve Skotsku, bojovaly v hale na Roz-

tylech v lednu evropské týmy z patnácti zemí. Nejlepší formu 

prokazovali curleři z České republiky, Německa, Ruska a Eston-

ska, kteří se v základních skupinách umístili na prvních dvou 

místech. Juniorkám dominovaly Dánky, Němky, Norky a Italky.

 Český tým mužů v průběhu závěrečného dne postupně 

v boji o semifi nále porazil týmy Itálie a Polska. Vítězstvím 

v semifi nálovém zápase s Estonskem si zajistil postup do fi -

nále. Ve fi nálovém souboji s týmem Ruska si vybojoval účast 

na juniorském mistrovství světa ve Skotsku. České juniorky 

se této kvalifi kace neúčastnily, svoji účast si vybojovaly již 

svým umístěním na MS světa juniorů v roce 2010. Ve fi nále 

žen se střetly týmy Německa a Norska. Na MS juniorů v cur-

lingu postupuje tým Norska.  

FOTO: ARCHIV CURLINGOVÉHO KLUBU

FOTO: ARCHIV CURLINGOVÉHO KLUBU

FOTO: ARCHIV CURLINGOVÉHO KLUBU

Český tým juniorů hrál ve složení: Lukáš Klíma, Marek 
Černovský, Samuel Mokriš, Jan Zelingr a Karel Klíma
Výsledky:
Muži

semifi nále:  Rusko – Německo: 4 : 3 

 Estonsko – Česká republika: 5 : 6 

fi nále:  Česká republika – Rusko: 8 : 4.

Ženy

semifi nále:  Německo – Itálie: 5 : 4

fi nále: Německo – Norsko: 4 : 6

Umístění:
Muži:    Ženy: 

1. Česká republika   1. Norsko 

2. Rusko    2. Německo 

3. – 4. Německo, Estonsko 3. Itálie 
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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 kance-

láří u metra Háje. Řešení sporů a pohledá-

vek, smlouvy a nemovitosti, byt. družstva 

a SVJ, rozvody a právo rodinné, občanské, 

obchodní a pracovní. Tel.: 603 823 260, 

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

• KAMERAMAN ČT – ing. Jiří Dorazil nabí-

zí: kameramanské práce, přepisy 8 mm fi lmů 

na DVD.

• 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.

• POTŘEBUJETE PORADIT s počítačem? 

Prohlížet fi lmy, fotky, používat poštu, telefo-

novat a hledat na internetu, odstranit chyby? 

RYCHLE, LEVNĚ, SPOLEHLIVĚ. Pro seniory 

50% sleva. Tel.: 607 263 278.

• 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.

• 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.

• 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.

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence 

mezd a personalistiky, DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 

2010 pro právnické a fyzické osoby Vám zajis-

tí MVM účetní servis, Podnikatelská 565, Pra-

ha 9, tel. 281 864 667, www.mvm-servis.cz. 

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNIC-

TVÍ, mezd, daní, zastupování na úřadech – 

www.ucetnictvikomplet.cz – pí. Malchrová, 

tel.: 603 451 870.

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné 

ceny (možnost individuální dohody). Kance-

lář: Praha-Chodov. Tel.: 608 610 630, e-mail: 

info@mirapax.cz.

• 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 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.

• 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, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.

• 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.

• 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.    

• HODINOVÝ MANŽEL – opravy v domác-

nosti i kanceláři, stěhování či smontování 

nábytku, malování, broušení, atd. Specializuji 

se na práce v oblasti elektro. 774 903 255, 

http://hmpraha.kvalitne.cz.

• SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE, elektroin-

stalace, veškeré úpravy bytů, nabídky zdar-

ma. Pan Albert, volejte: 777 582 824.

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, plo-

voucí podlahy. Návštěva se vzorky, zaměření 

a cenová kalkulace zdarma. www.podlahy-

blaha.kvalitne.cz, mob. 604 623 052, email 

blahapodlahy@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.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 

malířské práce, stropní kazety, levně, rych-

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

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

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK 

- Kompletní malířské práce, štukování pa-

nelů, stěhování, zakrývání. Kvalitní práce 

za rozumné ceny.www.123malovani.cz, Tel: 

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

• MALOVÁNÍ - Novotný - Tel.: 606 556 547 -  

malování, lakování, štukování, fasády, zamě-

ření zdarma, práce i o víkendu. www.amalnov.

cz, e-mail: malovani.novotny@seznam.cz.

• NABÍZÍM malířské lakýrnické práce, štuko-

vání, sádrovou stěrku, imitace dřeva fl ádrová-

ní. Mob: 605 486 708, 736 691 087.

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.

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
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INZERCE

• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14, 

Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.    

• 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.

• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štuko-

vání, stěrkování. Tel.: 606 227 390, e-mail: 

jsaifrt@seznam.cz.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v 3+1 - cca 

340 Kč), čištění koberců a čalounění. Tel.: 

606 148 453 nebo 222 955 295 - Fa Šilha.

• REKONSTRUKCE BYTŮ, bytových jader, 

nebytových prostor. Obklady, dlažby, malová-

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

Tel.: 739 990 814, 734 404 700. 

• 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. 

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

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

www.stehovanibytu.cz.

• 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 – Kovářo-

vá Z. 733 643 678, kosmetika – Branišová 

M. 602 203 432, kosmetika a nehty – Juzo-

vá H. 604 284 59, pedikúra – Kovaříková M. 

606 564 684. Na tento inzerát sleva 10 %.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a středních plemen. Leopoldova 1681, 

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

608 760 762.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 

606 312 174, www.cistirnaperi.cz.

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 2+KK a podobný v Pra-

ze 11 a okolí. Může být i družstevní. Tel.: 

607 686 460.

• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středočes-

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

Tel.: 722 509 947.

• VYMĚNÍM GARSONKU DV na JM za vět-

ší byt na JM. Garsonka 30 m2, nové podlahy 

+ kuch. linka, komora (předělaná na šatnu), 

1. p./5, okna směrem do parku, sklep. Tel. 

773 081 071, e-mail: vymena2011@se-

znam.cz.

• HLEDÁM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 

bytu 2+1 nebo 2+kk nebo dvougarsonky, bez 

zařízení, blízko metra na Jižním Městě. Mobil: 

605 285 371. Zn: Spěchá. 

• HLEDÁME BYT K PRONÁJMU v Pra-

ze a okolí, garsonka – 2+1 dle velikosti 

do 11.000 Kč včetně poplatků. Pro 2 oso-

by, nekuřáci bez zvířat. Zařízení nerozho-

duje. 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 

včetně všech poplatků a energií. Panelový 

dům. Zařízení na dohodě. Tel.: 775 615 730, 

sl. Symonová.

• 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
• MALUJI PORTRÉTY, též repliky starých 

mistrů a ostatní dle přání. Vše olejomalba 

na plátno. Tel.: 607 815 568, e-mail: cerma-

kova.portrety@centrum.cz, http://olejomal-

ba.wz.cz.

• 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.

• INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY dětí 

a dospělých – nezávazně. Výuka dětí před-

školního a mladšího školního věku v malých 

skupinkách hravou formou, efektivně. Tel.: 

607 906 256. Více na www.anglictinajana.

mypage.cz.

• ANGLIČTINA - individuálně, u Vás doma 

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

Tel: 732 233 701.

• ANGLIČTINA – 200 Kč/60 MINUT. 

Gymnasijní profesor může přijmout 2 žáky 

(studenty) na soukromou výuku. Doučová-

ní i nadstandardní výuka pro pokročilé. Tel.: 

774 299 549, Praha 11, Háje.

• AJ, NJ – aktivní a kreativní individuální vý-

uku (i pro fi rmy), důraz na zlepšení komuni-

kačních dovedností, zájemci 40+ vítáni, pří-

mo ve vaší kanceláři nebo u vás doma nabízí 

272 918 126, 605 828 292.

• PRODÁM GARÁŽOVÉ STÁNÍ ve 3. NP by-

tového domu Tatarkova 722/24. Cena doho-

dou. 721 740 240.

Neplat í  se  školné!

Den otevřených dveří  

každé pondělí 8 – 14 hodin.

Amonit 88x61 20% sleva.indd   1 6.1.11   11:53
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Řádky z kroniky Chodova

Zastávka autobusů u stanice metra v Hájích

Rok 1924 začal, jak podotknuto v zápi-

se z r. 1923, silnými, tuhými mrazy, kte-

ré potrvaly až do 6. ledna 1924. Zima 

toho roku byla velmi tuhá. O tom svědčí 

již ta okolnost, že až do 15. května mu-

sila škola pro stávající studené počasí 

býti vytápěna, což dlouho již zde na ško-

le se nestalo. Za to však měsíce květen 

a červen byly nádherné a zejména obili-

nám byly k duhu. Bohužel však o žních 

dostavily se časté deště i několik dní (až 

týden) trvající, následkem čehož slibná 

úroda dosti poklesla. Urodilo se však 

toho roku přímo obrovské množství 

ovoce, následkem čehož cena tohoto 

proti rokům minulým poklesla. Tak plati-

lo se za 1 kg hrušek 60 - 80 h,1 kg jablek 

60 - 80 h, 1 kg švestek 50 - 70 h. I ze-

leniny hojně se urodilo. Stromy v tomto 

roce napadeny byly přímo obrovským 

množstvím housenek, takže místy stro-

my úplně byly od nich ožrány. Obec musi-

la proto na své stromořadí vysílati dělníky, 

by vyhubili toto množství housenek.

 Drahota a ceny poživatin mnohé změ-

ny proti r. 1923 nevykazují. Tak prodáva-

lo se: Pšenice česká (79 - 81 kg) 220 Kč. 

Pšenice česká (75 - 78 kg) 215 Kč. Žito 

(70 kg) 212 Kč. 

 (Vše za 100 kg.) Oves153 Kč. Ječmen 

250 Kč. Kukuřice 140 Kč. Hrách žlutý 

200 Kč, zelený velký 350 Kč, zelený malý 

250 Kč. Brambory jedlé 

59 Kč. Pšeničná mouka 

č. 0 hh 370 Kč, pšenič-

ná mouka č. 0h 335 Kč, 

č. 1 320 Kč. Žitná chle-

bová mouka 330 Kč, 

č. I. 72 % 315 Kč, č. 

II. 80 % /snad 60%/ 

290 Kč. Kroupy 370 Kč. 

Krupky 360 Kč. Jáhly 

250 Kč. Rýže Burma 

II. 340 Kč, zlomko-

vá 275 Kč. Americká 

mouka: Patentewport 

330 Kč, 310 Kč. Otruby 

pšeničné 120 Kč, žitné 

120 Kč. Americké sádlo 

1kg 17 Kč.

 Hospodářství obecní vykazovalo 

v tomto roce: Příjem – 63.317,23 Kč, vy-

dání – 61.247,64 Kč.

 Přirážky byly: Přirážka ke dani všeo-

becné; Přirážka k dani činžovní. 

(Pokračování.)

Vypsal Jiří Bartoň

Zastávka, na které bývá úplný klid snad 

jenom hluboko v noci a to ještě pouze 

v časových intervalech mezi dojezdy noč-

ních spojů s čísly nad pět set. Určitý po-

klid nastává také dopoledne po rozjezdu 

do zaměstnání a škol, jak to prozrazuje 

druhá fotografi e. Zastávka se stala frek-

ventovaným místem hned po zprovozně-

ní metra. Její vzhled krátce potom, v roce 

1981, ukazuje reprofoto z dobových no-

vin. Dokončování úprav komunikací a je-

jich okolí je patrné na reprofotu barevné-

ho záběru z časopisu z roku 1985. Spojů 

od těch dob stále přibývá. Autobusy do-

jíždějí do stále vzdálenějších míst v Praze 

– už se vžilo, že nedávno bylo dosaženo 

spojení Jižního Města také se Smíchovem 

– i do středních Čech. Poslední fotografi e 

z letošního ledna ukazuje řadu párů jejich 

světel ještě před ranním rozbřeskem.

Jiří Bartoň 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇFOTO: ARCHIV

FOTO: ARCHIV FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

V roce 1981.

V roce 1985.

Letní dopoledne. 

V lednu před rozedněním. 

Pořádná 

zima na přelomu roků 

umí být v Praze 11 i dnes. 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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Lékaři na Jižním Městě 
se představují 

Jak správně napsat svůj první životopis?

Rádi bychom vám postupně představi-

li lékaře v Praze 11 a jejich specializace. 

Pokusíme se, aby se i tematicky týkaly 

období, v kterém budou články vycházet. 

 Po náročné zimě a s nadcházejícím 

jarem a vzhledem k tomu, že v současné 

době mnoho lidi trápí respirační problé-

my, to v tomto článku bude MUDr. Ro-

mana Davidová, která se zabývá one-

mocněním plic.

 Lékařka radí: Dlouho trvající obtíže 
chtějí důkladné vyšetření. Rozhodně je 
nikdy nepodceňujte. 
 Nová pneumologická (plicní) ambu-

lance byla v poliklinice v Šustově ulici 

otevřena v polovině loňského roku. Pra-

cuje pod názvem DAWON s.r.o. a zajiš-

ťuje vyšetření, diferenciální diagnostiku, 

předoperační vyšetření, sledování a léč-

bu nemocných s onemocněním průdušek 

a plic.

 Ambulanci vede MUDr. Romana Davi-

dová, která má dvacetiletou praxi na Kli-

nice pneumologie a hrudní chirurgie FN 

Na Bulovce a na Pneumologické klinice 

II LF UK a FN Motol. Několik let působi-

la jako vedoucí lékařka oddělení. 10 let 

byla spolupracovníkem transplantačního 

centra III. Chirurgické kliniky I. LF UK FN 

Motol pro přípravu a výběr vhodných 

kandidátů k plicní transplantaci. Vedla 

odbornou ambulanci pro CHOPN a těžké 

astma. Je členkou České pneumo-ftizeo-

logické společ-

nosti, Evrop-

ské respirační 

společnosti. 

 V rámci am-

bulance je k dis-

pozici komplex-

ní laboratoř 

na vyšetření plicních funkcí srovnatelná 

s předními klinickými pracovišti. Provádí 

spirometrii, bodypletysmografi i, měření 

difusní plicní kapacity, oxymetrii a FeNO, 

bronchodilatační testy, zátěžové testy 

a bronchoprovokační testy (Metacholi-

nem). Součástí je poradna pro odvykání 

kouření. Pracoviště má přímou návaz-

nost na spádová lůžková zařízení fakult-

ních nemocnic Krč, Motol a Na Bulovce.

Ordinační doba: Po 9-17, Út 9-15, 
St 9-14, Čt 11-17, Pá 9-14. 
Ošetření možné i mimo uvedenou dobu 

po předchozí domluvě. Vyšetření možné 

i bez doporučení. Ordinace má smlouvy 

se všemi pojišťovnami.   

Kontakty:
MUDr. Romana Davidová   
DAWON pneumologická ambulance, 
Šustova 1930/2 Praha 11,
tel.: 296 506 170 (v ordinační dobu), 
723 233 735
dawon-plicniambulance@seznam.cz 
www. plicni- ambulance.cz

Jobs poradna SISI radí a pomáhá
Čím dál více mladistvých se snaží si při-

vydělávat pomocí brigád a částečných 

úvazků. Často si však neví rady při sesta-

vování svého životopisu. Nejčastějšími 

chybami jsou: přílišná stručnost, pod-

ceňování svých schopností, gramatické 

chyby v životopise, nestrukturovanost 

životopisu, či naopak vymýšlení si. Ti, 

kterým chybí jakákoliv praxe, by měli vy-

užít veškeré své dosavadní aktivity (např. 

praktické zkušenosti během studia, stu-

dijní výsledky, působení ve školním parla-

mentu či umístění v odborné soutěži, aj.). 

Poradna SISI má každou středu 15-17 h 

otevřenou Jobs poradnu pro mladistvé, 

kde se mohou mladí lidé poradit se soci-

álním pracovníkem, jak sestavit své CV či 

jak se připravit na přijímací pohovor. 

 Je možné kontaktovat pracovníka 

emailem: e.hromadkova@sisipraha.cz 

či poslat dotaz elektronicky přes webo-

vé stránky www.sisipraha.cz (v sekci 

„Veřejná poradna“).

Eva Hromádková, Dis., terénní sociální 
pracovnice, Projekt SISI

Slovo 

zástupce 

starosty

OSMNÁCTÉ NAROZENINY

Prvního ledna oslavila naše republika osmnác-

té narozeniny. V porovnání s lidským věkem 

je tedy plnoletá, ale ve srovnání se svými 

sourozenci, vyspělými evropskými státy, je 

stále batoletem. Pro srovnání, Francouzská 

republika byla vyhlášena 22. září roku 1792. 

Má tedy k dobru více než 300 let a Velká 

Británie je ještě o bezmála 100 let starší.

Oba starší sourozenci si od doby svého vzni-

ku prošli mnoha vývojovými etapami. Některé 

s pýchou zaznamenali do kronik, na jiné by 

nejraději zapomněli. I nás to čeká. Staletý vý-

voj přináší jednu nespornou výhodu. Odstup! 

Odstup, který je nezbytný pro objektivní hod-

nocení téměř čehokoli. Objektivní hodnocení 

historie je sice veličina velmi, velmi proměnná, 

navzdory tomu její vypovídací hodnota roste 

s časem. Ten nám logicky chybí a ještě hodně 

dlouho chybět bude.

 To však zároveň otevírá prostor pro nej-

různější názorové spekulanty a jejich, nezříd-

ka účelově objednané, zaručené prognózy.

Nemám rád tahle rychlá a jednoduchá hod-

nocení, rychlé a jednoduché závěry. Nemám 

rád černobílé vidění.  

 Osmnáct let země je moc málo na ob-

jektivní hodnocení jejího vývoje a ještě méně 

na objektivní hodnocení jejího směřování. 

 Osmnáct let je ale dost na to, aby vyrost-

la jedna generace. Generace nezatížená mi-

nulostí, plná energie, vědění a nezatíženého 

uvažování.

 A v tom si dovolím vidět největší sílu těch-

to osmnáctin.

 Jan Meixner

Začátek února bude v televizním Aktuá-

lu Prahy 11 pestrý – představíme cyklus 

cestovatelských přednášek v KC Zahrada, 

přineseme reportáže o XV. Reprezentačním 

plesu městské části Praha 11 a o 5. ročníku 

soutěže v současných tancích, Kostkovaná 

2011.

 Dále uvidíte, jak proběhlo proškolování 

žáků ze ZŠ Pošepného ve fi nanční gramot-

nosti, jak se jihoměstské děti seznamovaly 

s animačními technikami pod vedením zku-

šených lektorů a jak dopadla hudební dílna 

organizovaná sdružením Proxima Sociale.

 Své tipy na reportáže můžete zasílat 

emailem na adresu aktual@11tv.cz.

Na jaká témata re-
portáží se můžete 
těšit ve vydáních 
TV Praha 11 vy-
sílaných v první 
polovině února?

SISI poradna, Ledvinova 2, 149 00 Praha 11
Otevřené hodiny pro veřejnost:
psychologické poradenství – po před-

chozím objednání Mgr. Milena Nováko-

vá, tel.: 602 641 571

sociální a sociálně právní poradenství  
po předchozím objednání na tel.: 

724 759 216 nebo 800 212 218

úterý 10.00 – 18.00

 (sociální poradenství) 

čtvrtek 12.00 – 20.00

 (sociální poradenství)

 17.00 – 20.00

 (právní poradenství)

 13.00 – 20.00

 (psychologické poradenství)
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TÉMA

Název MŠ
MŠ Blatenská 2145
detašované pracoviště Babákova 
2149, ZŠ Pošepného 2022

MŠ A. Drabíkové 536
detašované pracoviště
ZŠ Mendelova 550

MŠ Hrabákova 2000
MŠ Hroncova 1882
detašované pracoviště ZŠ Campa-
nus, Jírovcovo nám. 1782

Telefon do školy tel.: 272 933 137

Ředitelka: 724 251 550

Hospodářka: 272 934 622

detašované pracoviště 

ZŠ Pošepného 2022

tel.: 724 882 163

Babákova 2149

tel.: 271 011 310

řed. fax: 272 916 641 

ŠJ: 272 919 913

detašované pracoviště 

ZŠ Mendelova 550

272 088 290 - 2 

tel.: 272 934 237 

fax: 272 932 161 

tel.: 271 911 870

detašované pracoviště 

ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782

tel.: 602 380 760

Ředitelka Mgr. Jana Vaníčková Jitka Schulzová Alena Sazmová Marie Rákosníková

E-mail info@ms-blatenska.cz ms_drabikove@volny.cz info@mshrabakova.cz info@mshroncova.cz

Www adresa www.ms-blatenska.cz www.msdrabikove.cz www.mshrabakova.cz www.mshroncova.cz

Kroužky na škole tanečně - pohybový, fl étna, plavání, 

tvořivá dílna, výtvarný, seznamování 

s angličtinou, logopedie

taneční AT Studio Domino, hudebně-

pohybový Srdíčko, Malí muzikanti, 

tvořivá dílna A JE TO, angličtina, 

fl étna, logopedie, plavání, dramatika, 

předškolák

výtvarný, turistický, pěvecký, tanečně 

- pohybový, keramika, angličtina, 

fl étna, plavání, logopedie

výtvarný, sportovní, taneční, fl étna, 

keramika, logopedie, angličtina, 

plavání

Integrace zdravotně 
postižených

ne ne

možnost různé stravy

ne ne

Dny otevřených dveří 14. 2. 2011

10. 00 –11.30 a 15.00 – 17.00 hod. 

21. 2. – 23. 2. 2011

9.00 – 17.00 hod.

ve dnech zápisu

21. 2. - 22. 2. 2011

14.00 – 17.00 hod.

ve dnech zápisu a kdykoliv po domlu-

vě s ředitelkou

Zápis 21. 2. – 23. 2. 2011

14.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

7. 3. – 8. 3. 2011

14.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

21. 2. – 23. 2. 2011

9.00 – 17.00. hod. výdej žádostí

7. 3. – 8. 3. 2011

9.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

21. 2. - 22. 2. 2011

14. 00 - 17.00 hod. výdej žádostí

7. 3. - 8. 3. 2010 

14. 00 - 17.00 hod. příjem žádostí

21. 2. – 23. 2. 2011

14.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

7. 3. – 9. 3. 2010

14.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

Cena celodenní stravy 30 Kč 27 Kč /31Kč 7leté 27 Kč 30 Kč

Název MŠ
MŠ Janouchova 671
detašované pracoviště 
Modletická 1401

MŠ Jažlovická 2119
detašované pracoviště 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400

MŠ Konstantinova 1480
MŠ Křejpského 1503
detašované pracoviště 
Křejpského 1503

Telefon do školy 272 912 122

Detašované pracoviště 

Modletická 1401

tel.: 222 360 850

272 916 869

detašované pracoviště 

ZŠ Ke Kateřinkám 1400

tel.: 272 072 725

tel.: 272 914 670 tel.: 246 037 824

detašované pracoviště 

Křejpského 1502

Ředitelka Kateřina Kočerová Zlata Svobodová Romana Schmidtová Věra Bokrová

E-mail msjanouchova@seznam.cz msjazlovicka@seznam.cz mskonstantinova@seznam.cz mskrejpskeho@mybox.cz

Www adresa www.msjanouchova.net www.msjazlovicka.unas.cz www.mskonstantinova.cz www.materskaskola-krejpskeho.cz

Kroužky na škole výtvarný, pěvecký, angličtina, 

němčina, keramika, hudebně-pohy-

bový, plavání, fl étna, přírodovědný, 

logopedie

výtvarný, keramika, fl étna, angličtina, 

aerobik, sport. hry

fl étna, angličtina, plavání, keramika, 

logopedie

angličtina, fl étna, aerobik, sportovní 

hry, keramika, „Školáček“, plavání, 

logopedie

Integrace zdravotně 
postižených

ne ne ne 

dieta dle potřeby

dle podmínek, 

dieta dle potřeby

Dny otevřených dveří v době zápisu v týdnu před zápisem

8.00 – 10.00 hod.

21. 2. – 22. 2. 2011

13.00 – 17.00 hod.

a kdykoli po domluvě s ředitelkou 

školy

v době zápisu a kdykoli po domluvě 

s ředitelkou školy 

Zápis 22. 2. 2011, 13.00 – 17.00 hod.

výdej žádostí Modletická 1401

23. 2. 2011, 13.00 – 17.00 hod.

výdej žádostí Janouchova 671

24. 2. 2011, 13.00 – 17.00 hod.

výdej žádostí Janouchova 671

7. 3. 2011, 13.00 – 17.00 hod.

příjem žádostí Modletická 1401

8. 3. 2011, 13.00 – 17.00 hod.

příjem žádostí Janouchova 671

21. 2. – 22. 2. 2011

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

7. 3. – 8. 3. 2011

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí 

21. 2. – 22. 2. 2011

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

7. 3. – 8. 3.2011

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

21. 2. – 22. 2. 2011

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

7. 3. – 8. 3. 2011 

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí 

Cena celodenní stravy 27 Kč 28Kč/32 Kč děti s OŠD 29 Kč 29 Kč, 33 Kč děti s OŠD

 Informace o mateřských školách MČ 
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TÉMA

Název MŠ
MŠ Markušova 1556
detašované pracoviště 
Dubnova 806 

MŠ Madolinka, Modletická 1402
MŠ Mírového hnutí 1680
detašované pracoviště ZŠ Dono-
valská 1684, Donovalská 1862

Internátní MŠ Stachova 518

Telefon do školy Markušova 272 931 214

detašované pracoviště

Dubnova 272 914 935 

tel.: 272 910 313 tel.: 602 776 674

detašované pracoviště 

ZŠ Donovalská 1684

Donovalská 1862

tel.: 272 916 816 

tel.: 602 531 393

Ředitelka Karla Benediktová Mgr. Jitka Kalná Mgr. Hana Lisecová - Zimová Bc. Božena Havlíková

E-mail ms.markusova@volny.cz msmodleticka@seznam.cz ms.mh@volny.cz info@msstachova.cz

Www adresa www.msmarkusova.cz www.materska-skola.cz/madolinka www.msmh.cz www.msstachova.cz

Kroužky na škole pohybový pro chlapce, aerobik, kera-

mika, angličtina, fl étna, plavání 

pohybové hry, keramika, tanečky, 

fl étna, angličtina, plavání, saunování 

ve vlastní sauně

fl étna, tanečky, sportovní hry, kera-

mika, angličtina, plavání, výtvarný, 

sborový zpěv, aerobik, taneční 

skupina JEŽCI

keramika, angličtina, logopedie, noční 

provoz

Integrace zdravotně 
postižených

ne

možnost dietní stravy

ne ne ano

možno dietní strava

Dny otevřených dveří 23. 2. – 25. 2. 2011

Markušova i Dubnova

17. 2. 2011 3. 2. 2011

Mírového hnutí  

v době zápisu

Zápis 23. 2. – 25. 2. 2011,

9.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

9. 3. – 10. 3. 2011

9.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

v budově Markušova

22. 2. – 23. 2. 2011 výdej žádostí 

8. 3. – 9. 3. 2011 příjem žádostí

13.00 – 17.00 hod.

21. 2. – 22. 2. 2011

13.00 – 17.00 hod. v budově Míro-

vého hnutí

22. 2. – 23. 2. 2011 výdej žádostí

8. 3. – 9. 3. 2011 příjem žádostí

Cena celodenní stravy 27 Kč 27 Kč 30 Kč 26 Kč 

Název MŠ MŠ Sulanského 693 MŠ V Benátkách 1751 MŠ Vejvanovského 1610 ZŠ a MŠ Chodov
Květnového vítězství 57

Telefon do školy tel.: 272 916 486

tel.: 272 953 218

tel.: 722 944 866

tel.: 267 914 819 tel.: 272 916 080 tel.: 272 927 730

tel.: 272 923 510

MŠ Květnového vítězství 1738

Ředitelka Mgr. Renata Klíčová  Irena Pechočová Helena Kaplanová RNDr. Jan Hovorka

E-mail mssulanskeho@mybox.cz msbenatky@gmail.comm ms.vejvanovskeho@worldonline.cz chodov@zskv.cz

Www adresa www.mssulanskeho.unas.cz www.ms-benatky.cz www.msvejvanovskeho.cz www.zskv.cz

Kroužky na škole keramika, výtvarný atelier,

fl étna, cvičení pro děti, joga, kroužek 

indiáni, prožitkové učení, angličtina, 

plavání

hudebně-pohybový

keramika, taneční, fl étna,

angličtina, logopedie, 

plavání

výtvarný, pěvecký, taneční, fl étna, 

angličtina, plavání, logopedie

taneční, keramika, angličtina, fotbal

Integrace zdravotně 
postižených

ano ne ne ne

Dny otevřených dveří 23. 2. 2011

15.00 hod.

17. 2. 2011

10.00 - 11.30 hod.

15.00 - 16.30 hod.

17. 2. 2011

15.00 – 17.00 hod.

16. 2. 2011 

9.00 – 10.00

15.00 – 16.00 hod.

3. třída MŠ

Zápis 21. 2. – 23. 2. 2011

výdej žádostí

7. 3. – 8. 3. 2011

příjem žádostí

21. 2. – 22. 2. 2011

výdej žádostí

7. 3. – 8. 3. 2011

příjem žádostí

21. 2. – 22. 2. 2011 

13.00 – 16.00 hod. výdej žádostí

7. 3. - 8. 3. 2011 příjem žádostí

13.00 – 16.00 hod. výdej žádostí

22. 2. – 23. 2. 2011

8.00 – 16.00 hod.

v budově ZŠ

 

8. 3. 2011

8. 00 - 16.00 hod. v budově ZŠ

Cena celodenní stravy 30 Kč, 31Kč děti s OŠD 27 Kč/31 Kč děti s OŠD 27 Kč/31 Kč děti s OŠD 27 Kč

Praha 11 pro školní rok 2011/2012
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Co je krevní plasma 
a k čemu slouží.

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 7. do 12. 02. 2011). 

Termín návštěvy doporučujeme domluvit  

telefonicky.

O našich aktuálních akcích se informujte na  

www.dcch.cz

Centrum 
Chodov

V minulém díle našeho miniseriálu jsme se 
dozvěděli úvodní obecné informace o darování 
krevní plasmy v Dárcovském centru Chodov. 

Dnes vám nabízíme informace o tom, co je 
krevní plasma a k čemu se používá.

Krevní plasma tvoří společně s krvinkami  
a krevními destičkami základní složky krve  
v poměru 55 : 45. Je to nažloutlá, lehce zka-
lená tekutina, která je tvořena převážně vodou 
(91 %) a částečně bílkovinami a minerály. Ob-
jem plasmy u dospělého člověka je v průměru 
3 litry, což je přibližně 5 % z celkové váhy. 
Její hlavní funkce v lidském těle je transport 
- slouží jako přenašeč cukrů, tuků, hormonů, 
metabolických produktů, a samozřejmě všech 
druhů krvinek a tudíž i kyslíku. Plasma také 
obsahuje a přenáší látky regulující srážení krve 
a je důležitá pro udržování krevního objemu  
a regulaci tělesné teploty.

Krevní plasma se může používat přímo  
k transfuzním účelům, ale většina se prů-
myslově zpracovává pro výrobu léků – krev-
ních derivátů. Plasma z Dárcovského centra 
Chodov se používá výhradně pro zpracování 

ve farmaceutických závodech na důležitá lé-
čiva. Takto zpracovaná plasma je bezpečnější  
a pro pacienty vhodnější. 

Léky vyrobené z plasmy zachraňují životy při 
úrazech a operacích, kdy je zapotřebí udržo-
vat dostatečný krevní objem a doplňovat lát-
ky ovlivňující srážení krve. Protikrvácivýmí  
léky se léčí lidé s vrozenou krvácivostí, kteří 
by jinak zemřeli již v dětském věku. Další se 
naopak používají, aby se krev při těžkých ope-
racích, porodech či úrazech nekontrolovaně 
nesrážela. Jiný typ léků z plasmy se používá 
při léčbě poruch imunity nebo při oslabení 
obranyschopnosti organismu vlivem infekč-
ních či zhoubných nemocí.

Léčiva vyrobená z plasmy jsou stejně tak dů-
ležitá pro záchranu života a zdraví jako krev 
samotná.  Také je nelze vyrobit synteticky  
a pacienti by při jejich nedostatku mohli umí-
rat. Evropa není soběstačná v odběrech plasmy 
pro výrobu krevních derivátů a proto je každé 
rozhodnutí stát se dárcem plasmy velmi důle-
žité. Pro zajištění kvalitní plasmy je prefero-
váno dlouhodobé opakované dárcovství. Při 
pravidelném darování je to pro dárce časová 
zátěž spojená s částečným nepohodlím, a proto 
je v Dárcovském centru Chodov dárcům po-
skytnuta kromě jiného finanční kompenzace ve 
výši 400 Kč. Ta však není vyjádřením hodnoty 
či významu tohoto daru, ale náhradou nákladů 
dárců na cestovné a čas.

Díky těmto dárcům je ročně zachráněn život 
tisíců lidí.  

Příště – JAK DAROVAT PLASMU A CO 
VÁS ČEKÁ PŘI ODBĚRU

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

 -  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.

Všichni dárci od nás dostanou při první letošní ná-

vštěvě vlastní antistresový míček nebo hvězdičku.  

Pro dárce, kteří překročili celkový počet odběrů 50, 

připravujeme nový hodnotný dárek.
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Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hod .     NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

Akční ceny ÚNOR
Papriková klobása. 109,90 79,90 Kč

Tlačenka Deli-tmavá 119,90 79,90 Kč

Učňovské párky 129,90 99,90 Kč

Bok s kmínem 139,90 109,90 Kč

Vysočina 149,90 119,90 Kč

Uherská klobása 189,90 149,90 Kč

Hovězí zadní z plece 159,90 139,90 Kč

Vepřová krkovice s.k. 99,90 79,90 Kč

Kuřecí stehna 49,90 39,90 Kč

NOVINKA
Čabajka nepálivá mini  199,90 Kč

Trvale snížená cena
Gothajský salám  59,90Kč

Vinná klobása  59,90Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy 

do vyprodání zásob.

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Máte rádi pečínku, zastavte se vteřinku.

Masíčko a uzenina – zasytí a je nám prima.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 731 208 823, 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034

www.balkap.cz

NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ
Kompletní dodávka a montáž nových 

madel ke schodišťovému zábradlí, 
demontáž a likvidace starých madel  

– v panelových domech

BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034

www.balkap.cz

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
Vše v příznivých cenách včetně záruky. 

Rozpočty a konzultace ZDARMA 
– zajištění ostatních řemesel

®

ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA 
pro děti i dospělé

ZÁPIS PRÁVĚ 
PROBÍHÁ!

- max. 6 studentů ve skupině
- rodinné prostředí

- individuální výuka
- letní tábor pro děti od 4 let

AKCE pro nové studenty 10 % sleva na všechny kurzy

,,specialista na dětské kurzy“ 
Více informací naleznete na:
www.jsfan.cz     tel.: 777 147 599     email: jsfan@jsfan.cz

AKTUÁLNĚ:

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malování,  

sádrokarton, kuchyňské linky, revizní zprávy. Spolehlivě, rychle, kvalitně.  
Již přes 250 realizovaných koupelen na Praze 11. Nízká cena. Jádro do 7 dnů od 88 000 Kč. 

Na rekonstrukce provedené v lednu a únoru 2011 
poskytujeme 15% SLEVU z ceny za stavební práce. 

NOVĚ: Záruka na stavební práce 48 měsíců!    www.reno.wbs.cz
RENO K. Novotný • tel.: 272 912 326 • mobil: 602 292 812 • renonovotny@atlas.cz

Doprava
po celé Praze

ZDRAMAAMA

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

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

Doprava
po celé Praze

ZDRAMAAMA

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5, 
tel: 739 034 488, 733 715 505, 
e-mail: balkony@sintras.com w
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Široký výběr materiálů. Skříně na míru. 
Kvalitní montáž. 100% servis. 
Zaměření ZDARMA.



www.praha11.czI

Kulturní přehled

KC Zahrada
 Malenická 1784, Praha 4

 tel./fax:  271 910 246, 

271 914 689

 mobil: 775 242 314

 zahrada@kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz/wap

Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. 

Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. 

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov 

a kolejí JM.

Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových 

kurzů, workshopy streetartových disciplín.

PROGRAM V ÚNORU 2011:
1. 2., 17.30: Skupinové bubnování – Aktivní vytvá-

ření hudby pro muzikanty i nemuzikanty. Od 17.30 

pro rodiče s malými dětmi, od 18.30 pro všechny 

ostatní. 100 Kč/děti, studenti, senioři 50 Kč / rodin-

né vstupné 200 Kč

1. 2., 19.00: Cestovatelská přednáška – Ostrovy 

Indického oceánu: Madagaskar, Mauritius, Réunion. 

Přednáší Pavel Joneš, 60 Kč

2. 2., 10.00: Malostranská zimní pohádka – 

Divadlo Matěje Kopeckého. Výpravné pohádkové 

příběhy ze staré Prahy. 50 Kč Druhé představení 

ve 14.30!!!

3. 2., 20.00: Čankišou - Zahradu rozezní šamanské 

rytmy indiánů z Brna. 150 Kč / 120 Kč

5. 2., 15:00: Petr Skoumal – Oblíbený autor něko-

lika generací dětí zahraje a zazpívá dětem a jejich 

rodičům v Zahradě. 50 Kč

5. 2., 16.00: Výtvarná dílna – Dílna inspirovaná 

písničkami Petra Skoumala. Vede: Radka Dohnalo-

vá, 50 Kč

5. 2., 19.30: Odečet Plynu – Jubilejní 100. koncert 

pražské bigbeatové kapely. 100 Kč

9. 2., 10.00: Sněhurka – Divadlo Lokvar. Pohádka 

o krásné dívce, zlé maceše a sedmi hodných trpas-

lících. 50 Kč

12. 2., 10.00: Výtvarná dílna – Zimní okénko, prá-

ce s různými materiály. Vede: Ilona Němcová, 50 Kč

12. 2., 15.00: Kocour Modroočko – Divadlo 

Krapet. Dobrodružství malého kocourka Modrooč-

ka a jeho průvodců Bělovouse Zrzundy a krásné 

Zelenoočky. 50 Kč

12. 2., 20.00: Předvalentýnský mejdan – Valen-

týnské hity v podání mladých talentů z Jižního 

Města. 50 Kč

15. 2., 19.00: Cestovatelská přednáška – Ekvádor 

a Galapágy. Přednáší Libor Vaicenbacher. 60 Kč

15. 2., 20.00: Jiří Schmitzer – Koncert zpívajícího 

herce, který se proslavil svými hudebními recitály. 

160 Kč / 120 Kč

16. 2., 10.00: Kubula a Kuba Kubikula – Malé 

Vinohradské divadlo. Modrohnědá pohádka v krás-

ném jazyce o zimě, strachu, blechách v kožíšku 

a velikém přátelství. 50 Kč

19. 2., 15.00: Dračí pohádky – Čmukaři. Tři pohád-

ky o dracích pro děti i dospělé. 50 Kč

19. 2., 16.00: Dračí výtvarná dílna – Výroba nejen 

čínských draků v návaznosti na odpolední pohádku. 

Vede Radka Dohnalová, 50 Kč

22. 2., 18.00: Setkámí se SKUTRem – Autorská 

dvojice Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, tvůrci 

mnoha slavných inscenací, si budou s diváky poví-

dat o vzniku představení Mistr a žák. 

22. 2., 19.00: Mistr a žák – Divadelní projekt 

propojující akrobacii, moderní taneční a fyzické di-

vadlo, techniky bojových umění, commedii dell´arte 

a živou hudbu. Hrají: Rosťa Novák (La Putyka), 

Jakub Prachař (Nightwork), Jiří Kohout (La Putyka), 

Petr Horníček (Dae Man). Scénář a režie: SKUTR . 

290 Kč / 250 Kč

23. 2., 10.00: Vodnická pohádka – Divadlo Koň-

mo. Klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, 

přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, živým 

vodníkem a opravdovým čertem. 50 Kč

26. 2., 15.00: Animační dílna – Seznámení dětí 

s animačními technikami, které rozvíjejí hravost, 

fantazii a kreativitu. Dílna je pořádána ve spolupráci 

s Anifestem, Institutem animované tvorby a sdru-

žením Ultrafan. 150 Kč

26. 2., 15.00: Vášek Koubek – Já a můj táta. 
Písničkář, spisovatel, herec a režisér zazpívá dětem 

a jejich rodičům písničky ze svého alba Já a můj 

táta. 50 Kč

28. 2., 14.30: Viktor Sodoma – koncert jednoho 

z průkopníků českého bigbeatu. Pořádá Klub aktiv-

ního stáří. 50 Kč

 

Připravujeme na Březen 2011:
9.3., 19:00: Asonance – Irské a skotské balady, 

písně a instrumentální skladby v podání slavné 

folkové kapely. 250 Kč / 220 Kč

 Více na www.kczahrada.cz, 
www.myspace.com/zahradakc, www.webticket.cz 

Chodovská tvrz
 Ledvinova 9, 149 00 Praha 11

 tel./fax: 267 914 831

 úterý–neděle 13.00–19.00 hod.

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

 www.chodovskatvrz.cz

PROGRAM V ÚNORU 2011:
VÝSTAVA:
9. 2. – 20. 3. 2011: Denisa Krausová, Benedikt 
Tolar – Kráva zajíce nedohoní. Denisa Krausová 

(1981) i Benedikt Tolar (1975) si na české umě-

lecké scéně získávají čím dál tím svébytnější po-

stavení. Přestože netvoří autorskou dvojici, ona je 

precizní malířkou velkoplošných pláten, on citlivým 

sochařem ready-made objektů, v principu se opírají 

o velmi podobné tvůrčí strategie. Oba jsou ve svém 

umění hraví i draví, oběma nechybí cit pro tradici, 

stejně jako odvaha ji změnit nebo zcela opome-

nout. S vtipem a ironií sobě vlastní recyklují vše, co 

jim přijde na mysl i pod ruku; mixují staré s novým, 

osobní příběh s tím společenským, fantazii s reali-

tou, banalitu s originalitou… Výsledné kompozice, 

ať obrazové či prostorové, jsou pak mnohovrstev-

nou epizodou jednoho velkého megapříběhu… 

v případě společné výstavy na Chodovské tvrzi 

pak dvakrát tak velkého. Kurátor: Helena Blašková. 

Aktuální doprovodný program viz web. Vstupné 

do galerie 70 Kč / 50 Kč (studenti, senioři). 

 

KONCERTY: (vstupné 70/50 Kč)

Čtvrtek 3. února, 19.00 Duo Senza Nome. 
Kateřina Judová – kytara, Uršula Fortin – housle. 

Kytaristka Kateřina Judová a ve Švýcarsku působící 

houslistka Uršula Fortin tvoří kompaktní duo, které 

se nebojí staršího ani modernějšího repertoáru. 

Na programu: J. S. Bach, G. Zotti, P. Sarasate, A. 

Piazzolla. Vstupné 90 Kč / 60 Kč (studenti, senioři)

Čtvrtek 10. února, 19.00 Slavné francouzské páry 
– večer šansonů. Eva Kriz-Li� ová – zpěv, Edouard 

Mesdag (Francie) – zpěv, Milan Dvořák – klavír. 

Eva Kriz-Li� ová vystupuje úspěšně jako sólistka 

a autorka hudebních pořadů věnovaných převážně 

francouzským šansonům. Tentokrát ji v kompono-

vaném večeru doplní herec a zpěvák Edouard Me-

sdag z Francie a na klavír doprovodí Milan Dvořák. 

Vstupné 90 Kč / 60 Kč (studenti, senioři)

Čtvrtek 17. února, 19.00 Christmas Brass Band. 
Dixieland, balkánská dechovka, swing ale i originální 

aranže známých popových hitů od Michaela Jack-

sona po znělku televizních Profesionálů – to je os-

mičlenný Christmas Brass Band. Sliby se mají plnit 

nejen o Vánocích: Christmas Brass Band naděluje 

originální hudbu po celý rok! Vstupné 90 Kč / 60 Kč 

(studenti, senioři) 

POHÁDKY: (vstupné 50 Kč)

Neděle 6. února, 15.00 O hadovi - divadlo Dobré 
kávy. Nikdo ji nezná, ani vaše babička; nikdy nebyla 

v televizi a nenajdete ji v žádné knížce: je to totiž 

pohádka tajná.

Neděle 13. února, 15.00 O Palečkovi - Malé diva-
délko Praha. Pohádka pro dva herce, loutky, kytaru 

a zobcovou fl étnu

Neděle 20. února, 15.00 Teta Bažantová – Jak 
sněhuláci pekli bábovku. Nekonečný pohádkový 

seriál pro děti od 3 do 100 let. Po každé pohádce 

bude následovat dílna pro děti i rodiče.

Neděle 27. února, 15.00 Vlk a hlad - divadlo Dob-
ré kávy. Pohádky o Červené karkulce a o kůzlátkách 

v tak trochu jiné – velice zimní a tiché – atmosféře. 

Vstupné na pohádky 50 Kč.

Kreativní dopoledne s angličtinou
Začínáme od 1. 2. 2011. Kreativní dopolední blok 

s angličtinou určený pro děti od tří do šesti let, 

v menší skupině maximálně deseti dětí, kde si 

osvojují svoje první anglická slovíčka a větičky po-

mocí obrázkových her, zábavy a výtvarné činnosti. 

Kurz bude probíhat každé úterý od 9.30 do 12.30. 

Cena je 200 Kč za jedno dopoledne. Kurs povede 

lektorka MgA. Petra Pětiletá. Pro jakékoli bližší 

informace volejte na 602 167 630. 

Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

Z PROGRAMU NA ÚNOR 2011:
1. 2.: Vyhlášení 4. ročníku výtvarné soutěže. Téma 

„Život v trávě“.

12. 2., 10.00-13.00: Bubnování na africké bubny. 
DDM JM, Šalounova - klub Beroun.

12. 2., 10.00-12.00: Výtvarná dílna s Věrou. Téma 

„Máme rádi zvířata“. DDM JM, Šalounova.

12. 2., 14.00-16.00: Výtvarná dílna s Majkou. 
Výroba lapačů snů. DDM JM, Šalounova.

13. 2., 14.00-16.00: VOSA. Otevřený volejbalový 

turnaj. ZŠ Ke Kateřinkám.

16. 2., 17.00-18.30: Turnaj v elektronických šip-
kách. DDM JM, Šalounova – klub Beroun.

16.-18. 2., 8.30-14.00: Karlovarský skřivánek. 
XVI. ročník pěvecké soutěže. Divadlo Dobeška.

19. 2., 9.00-12.00: Turnaj ve stolním tenise. 
Rodiče a děti. DDM JM, Šalounova.

26. 2., 14.00-17.00: Taneční odpoledne. Základy 

break dance, house dance. DDM JM, Květnového 

vítězství.

Více na www.ddmjm.cz

Sbor ČCE Jižní Město 
Donovalská 2331/53

e-mail: jizni-mesto@evangnet.cz

web: jizni-mesto.evangnet.cz

tel.: 272 659 259; 739 244 681 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ÚNORU 2011 
Mateřské centrum Pramínek: úterý 9.00-12.30 
otevřená herna

Více na: www.jizni-mesto.evangnet.cz ; 
www.mcpraminek.estranky.cz 

ddm jm



KLÍČ 3/2011 II

ÚNOR 2011

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje, 

tel.: 272 912 124, 603 468 151

benjamin@cmail.cz

Z PROGRAMU NA ÚNOR 2011:
Rozšíření nabídky na dvě dopoledne–Hravá 
montessori školička, hravý edukační program se 

cvičením, výtvarným tvořením. Zkoumání světa 

kolem nás nabídne dětem v příjemném prostředí 

spoustu zážitků a připraví je na vstup do školky. 

Pro děti 2,5–6 let, středa a pátek 8.45–11.45.

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do 2 

let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let, 
po, st a čt odpol.

Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, st 

dopoledne.

Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně 

v 10.15.

Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.

Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7 
let, úterý 16.00 a 17.00.

Dětský aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, st.

Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt 

16.00.

Pískání na fl étnu pro děti od 3 let, po od 16.00 

– 18.00. 

Program hravé montessori učení – přirozené a hra-

vé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím prvků 

a pomůcek montessori pedagogiky pro děti od 18 

měs.–3 let, pondělí 11.00 a út 15.30 

Cvičení pro těhotné – protažení a posílení důleži-

tých svalových skupin, relaxace a dechová cvičení 

pro nastávající maminky, které hledají možnost 

pohybu i v těhotenství, úterý 17.45.

Gravidjóga – pohybové sestavy vycházející z jógy, 

dechová cvičení a relaxace přispívající k celkové 

pohodě maminky před porodem, pátek 11.00 

s hlídáním dětí.

Novinky
Pilátes – cvičení formující postavu, které pomáhá 

vyřešit problémy se špatným držením těla a bolestí 

zad, čtvrtek 11.00.

Cvičení maminek po porodu – pro maminky s mi-

minky pátek 10.00.

Laktační poradna pro maminky v Benjaminu kaž-

dé sudé úterý 8.45–11.45 a každou lichou středu 

15.00–17.00. Konzultace na telefonu 721 779 

881 denně 17–19 hod.  

Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Sbor CB Jižní Město
e-mail: jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto, tel.: 605 809 950

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ÚNORU 2011: 
na adrese Komunitní centrum Matky Terezy (nový 

kostel v Hájích): 

Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba 

pro všechny generace.

Neděle 17.00: Besídka pro děti, program pro děti.

Středa 18.30: Biblická hodina
Pátek 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní 

zamyšlení, promítání fi lmů.

Angličtina: Úterý 9.00-11.00 pro středně pokročilé 

2; 17.00-18.45 pro středně pokročilé 2; 19.00-

20.45 Reading Club in English. Středa 9.00-11.00 

pro začátečníky. Čtvrtek 9.00-11.00 pro mírně 

pokročilé 2; 9.00-11.00 Reading Club in English; 

17.00-18.45 pro mírně pokročilé 1; 19.00-20.45 

pro pokročilé.

Otevřené dílny 7. 2. od 18.00 – originální výtvarná 

výroba pro každého – drátované šperky – s mine-

rály – přívěšek.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Mateřské centrum 
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

Z PROGRAMU V ÚNORU 2011:
1. 2. v 10.00: Zelené potraviny. Chcete se 

dozvědět něco o tom, jak zásobit tělo nejen 

našich malých vitamíny, minerály, stopovými prvky, 

enzymy, a to z produktů čisté přírody? Přijďte si po-

slechnout přednášku s Mirkou Slámovou, poradkyní 

v oblasti osobního růstu, výživy a detoxikace těla.

22. 2. v 9.30: První pomoc u miminek a bato-
lat. Seminář, během kterého se naučíte, jak se 

zachovat v různých situacích jako např. když si dítě 

poraní hlavu, popálí se v kuchyni, upadne do bezvě-

domí apod. Cena semináře: 350 Kč. Nutno zaplatit 

při přihlášení na účet 670100-2200109413/6210 

(mBank) s uvedením Vašeho jména. Přihlášky 

a informace: Pavla Maříková, tel.: 724 033 060, 

marikova.pavla@seznam.cz nebo na www.fi tmami.

cz. 

23. 2. v 9.30: Karneval pro nejmenší. Dopoledne 

plné masek. Soutěže, výtvarná dílnička, odměny 

pro krásné masky. Karneval se koná v sále KCMT. 

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 10 Kč. Možnost za-

koupit si vstupenku v MC od 1. února 2011 každý 

všední den od 9.00 do 12.00 hodin.

1.3. v 9.30: Návštěva knihovny. Povídání o kníž-

kách pro maminky a jejich nejmenší. Sraz v 9.20 

přímo u Městské knihovny Opatov - Opatovská 

14/1754, Praha 11 (zast. aubotusu Metodějova).

Herna MC je otevřená i v tento den. 

Pravidelný program:
Po, 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.               
Po, 10.00–10.30: Zpívánky, hravé zpívání od pe-

řinky do školky.

Út, 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti. 
Út, 9.30: Maminky s háčkem (pouze 8.února)

Út, 15.30–17.30: Otevřená herna pro děti. 
Út, 15.30–16.00: Angličtina pro děti 3–4 roky.
Út, 16.00–17.00: Angličtina pro děti 5–7 let. 
Út, 17.30–18.30: Angličtina pro dospělé – mírně 
pokročilí.
St, 9.00–12.00: Herna pro děti od 0–2 let.
St, 10.00–10.30: Cvičení pro dětí od 1 roku.
St, 17.30–19.30: Poradna přirozeného plánování 
rodičovství (nutno objednat na tel.: 777 200 431 

nebo email: ppr.por@seznam.cz).

Čt, 9.00–12.00: Otevřená herna.
Čt, 10.00–10.30: Zábavné cvičení rodičů a dětí 
od cca 18 měsíců.

Čt, 15.00–15.45: Hudební kurz Yamaha PRVNI 
KRUCKY – pokročilí starší žáci.
Čt, 16.00–16.45: Hudební kurz Yamaha PRVNI 
KRUCKY – začátečníci mladší žáci.
Pá, 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Pá, 10.00: Šikulové, tvořivá dílnička pro děti 

a rodiče.

Více na www.mc-domecek.cz

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov

tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

Z PROGRAMU V ÚNORU 2011
3. 2., 18.00: Mystická místa Čech a Moravy. Be-

seda o nově vydané stejnojmenné knize z Naklada-

telství Plot s Olgou Krumlovskou. Součástí besedy 

bude křest knihy, kdy kmotry budou TV hlasatelka 

Saskie Burešová a herečka Gabriela Filippi. 

8. 2., 19.00: Otázky, na které potřebujete od-
povědět. Beseda se známým fi lozofem, jogínem, 

PhMr. Rudolfem Skarnitzlem.

9. 2., 19.00: Rok 2011 – brána k mayskému kos-
mickému probuzení TZOLKIN. 2. část. Přednáší 

Ing. Adolf Inneman, PhD.

10. 2., 19.00: Pět projevů lásky – Jak ochránit 
a rozvíjet pravou lásku nejen na Valentýna! Před-

náška etikoterapeutky Zdenky Hoff manové.

13. 2., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají... Mantry. 
Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem H. 

Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem 

doprovází Richard Holický.

15. 2., 18.00: Léčivá meditace – Mistři moudrosti 
Velkého Bílého Bratrstva. Setkání s A. A. Renátou 

Bittovou, která skrze vlastní transformaci na cestě 

k Bohu přináší všem hledajícím vhled Světla 

do podstaty Bytí.

16. 2., 18.30: Chceme být zdraví a šťastní, ale 
v čem to spočívá? Projev zákona rovnováhy v živo-

tě a zdraví z dlouholetých léčitelských zkušeností 

Mgr. Naděždy Neprašové.

17. 2., 19.00: Zářivé schody poznání – Osvobozu-
jící čistá láska a svazující potřeby. Přednáší Petr 

Dostál.

18. 2., 19.00: Spiritualita a etika v lékařské 
praxi. 1. část. Přednáší Jiří Maxmilián Prokop, PhD. 

ředitel Hospice v Rajhradu, přednášející obor Etika 

na Lékařské fakultě UK v Praze.

22. 2., 19.00: Rok 2011 ve znamení 4. Dimenze – 
volné pokračování. Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová, 

poradce v oblasti rozvoje osobnosti.  

23. 2., 19.00: Tvář magnetoterapie – naděje při 
odstranění bolesti. O pulzní magnetoterapii, která 

je jednou z uznávaných metod, při níž dochází 

k regeneraci buněk. Přednáší prom. biolog Izabela 

Klímová. Od 14 h po objednání zájemců je možnost 

si v galerii vyzkoušet! 

24. 2., 19.00: „KDYŽ DUŠE ZPÍVÁ“... O stálé 

potřebě láskyplnosti nejen mezi lidmi recitují, citují 

a zpívají Jitka Morávková, Richard Holický a hosté...

GALERIE CESTY KE SVĚTLU: 
út–ne 14.00–19.00, vstupné 80/45 Kč.
Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obra-
zy a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného, 
které se vlivem světla stále proměňují v “Křišťálový 

vesmír“ a hudba, voda, vůně navozují celkovou 

atmosféru duševní pohody. V galerii je expozice děl 

českých výtvarníků. V přízemí jsou obrazy Zdeňka 

Milera, Emilie a Kateřiny Milerových doplněné hrač-

kami s krtečkem a kamarády.

V 2. patře Křišťálová čajovna nově: út – ne,  
14 – 22.30 h, vstup zdarma. 
úterý – neděle 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudeb-

ně obrazová projekce tvořená v každém programu 

vždy novým spojením obrazů Z. Hajného se snímky 

z Hubbleova teleskopu. Ze záznamu doprovází T. 

Fischerová a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié 

Ichige.

sobota-neděle 17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM – 

hudebně poetická projekce.

Více na www.cestykesvetlu.cz
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Toulcův dvůr

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy 

Toulcův dvůr

Kubatova 1/32, Praha 10, 102 00

tel.: 271 750 548

www.toulcuvdvur.cz

Doprava: ze stanic metra Skalka (A) a Opatov 

(C) autobusem č. 177 nebo č. 175 do zastávky 

Toulcův dvůr

AKCE PRO VEŘEJNOST NA TOULCOVĚ DVOŘE
LEDEN – ÚNOR 2011:
Sobota 8. 1., od 10.00 Ptákoviny – Zimní hosté. 
Vycházka na ptačí zimoviště k Vltavě. Bude možné 

pozorovat mnoho druhů našich vodních ptáků.

Pondělí 17. 1., 15.30 – 17.30 Jako za starých 
časů. Pečeme chleba a vyrábíme tvaroh. Celé 

odpoledne bude provoněné domácími výrobky. 

Vymlátíme cepem obilí, semeleme zrno na mou-

ku, zaděláme těsto. Zatímco bude těsto kynout, 

pustíme se do výroby tvarohu a nakonec upečeme 

malý chléb.

Sobota 22. 1., 9.00 – 17.30 Košíky z vrbového 
proutí. Návštěvníci se seznámí s přírodními ma-

teriály a vlastnoručně si z proutí vyrobí košík pod 

vedením odborníka Jana Slunského.

Pondělí 7. 2., 16.30 – 18.30 Studánka inspira-
cí. Seznámení se s technikou drátování. Pomocí 

drátkování vyrobíme ptáčky, rybky a další zvířátka. 

S trochou fantazie také zajímavé šperky.

Středa 16. 2., 15.30 – 18.30 Jako za starých časů 
II. Pečeme chleba a vyrábíme tvaroh. Celé odpoled-

ne bude provoněné domácími výrobky. Vymlátíme 

cepem obilí, semeleme zrno na mouku, zaděláme 

těsto. Zatímco bude těsto kynout, pustíme se 

do výroby tvarohu a nakonec upečeme malý chléb.

Pondělí 21. 2., 16.30 – 18.30 Studánka inspirací 
II. Tvořivé odpoledne s ovčím rounem nám ukáže 

svět plstěných kuliček a dalších výrobků z rouna. Je 

možné si vyzkoušet spřádání rouna na vřeténku, 

zpracovat jej v přízi a tu splétat v různé tvary.

Středa 23. 2., 16.00 – 18.00 Bob a Bobek. Inter-

aktivní odpoledne s králíky i králíčky. Kde se vzali 

a jaký je jejich život? Co všechno je potřeba vědět, 

než si králíka pořídíme. 

Čtvrtek 24. 2., 18.30 – 21.00 Promítání fi lmu 
HOME (Ozvěny Ekofi lmu). Promítání brilantně 

natočeného fi lmu o naší Zemi. Strhující scenérie 

přírody, problémy týkající se životního prostředí, ale 

také pozitivní vývoj naší planety. Film uvidíte v čes-

kém znění, osobitě jej namluvil Zdeněk Svěrák.

Pondělí 28. 2., od 15.30 Na tom našem dvoře. 
První letošní interaktivní setkání se zvířaty našeho 

statku. Budeme si moci prohlédnout jejich příbytky 

a seznámit se s jejich životem. Některá zvířátka 

také společně nakrmíme. Možná, že již uvidíte naše 

první jehňátka. 

Těšíme se v novém roce 2011 na Vaši návštěvu 

a přejeme Vám hodně úspěchů a inspirace!

Váš Toulcův dvůr

Více na www.toulcuvdvur.cz
FOTO: ARCHIV MANŽELŮ KLEMPÍŘOVÝCH

FOTO: ARCHIV MANŽELŮ KLEMPÍŘOVÝCH

FOTO: ARCHIV MANŽELŮ KLEMPÍŘOVÝCH
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Z jihu v zimě létají za polární kruh 
za ledem a grónskou pohodou
Jak už titulek napovídá, bude se náš 

dnešní rozhovor točit kolem zimy, mra-

zu a Eskymáků. Teď v zimě mnozí z nás 

volí relax v teplých krajích, kde jsou plá-

že a sluníčko, příjemnou změnou. Úplně 

opačně to však mají Alena a Jaroslav 

Klempířovi, cestovatelé, novináři, ale 

hlavně velcí milovníci a obdivovatelé 

Grónska. Ti létají za sněhem a věčným 

ledem až do Grónska. O cestě, kterou 

podnikli na sklonku roku, jsem si s nimi 

přijela povídat do jejich příjemného bytu 

na hranici Jižního Města a Kunratic. I on 

nese zřetelné stopy po tom, kam cesty 

jeho majitelů často směřují. Sošky, amu-

lety a spousta originálních kousků má ra-

zítko made in greenland. Jejich poslední 

cesta byla trochu zvláštní, ale to už vám 

povědí oni sami.

Jaká tedy byla ta poslední?
 Odlétali jsme před Vánoci do Koda-

ně, kde jsme pár dní čekali na letadlo 

do Kangerlussuaqu což je jediné letiště 

pro velká letadla. Odtud jsme pokračo-

vali do Nuuku, grónské metropole, která 

je nejmenším hlavním městem na světě. 

Zvláštní bylo, že nás přivítala deštěm. 

Takže paradoxně jsme odlétali z mrazivé 

střední Evropy plné sněhu do země ledu, 

za deštěm.

Od Vánoc už uběhl více jak měsíc, ale 
vraťme se k nim na chvilku, jaké jsou 
ty grónské?
 Podobné jako u nás, se stromkem 

a koledami. Obchodní centra a hon 

za dárky? To tady nenajdete. Dárky jsou 

tu skutečně jen maličkosti, spíš symbo-

lické. Lidé si tu užívají pospolitost, chodí 

do kostela (milují tradiční a vážnou hud-

bu), navštěvují se. Eskymáci jsou velcí 

patrioti, lpí na svých tradicích a zvyk-

lostech jako málokdo jiný. Na vánočních 

stromcích tu často najdete místo ozdob 

malé grónské vlaječky. Pětadvacátého 

tady naděluje Jullip Inua, prostě grónský 

Ježíšek.

A na čem si pochutnávají nejen o Váno-
cích?
 Mají rádi kachnu, nebo husu berneš-

ku (divoká husa), samozřejmě rybí maso, 

hlavně velrybí. Je velmi chutné. Oblíbe-

né je také maso z ummimaqa, což je 

pižmoň. Dělají se z něho výborné stea-

ky a také se konzumuje sušené, což je 

lahůdka. Nesmí vás však odradit, že 

ve vysušeném stavu vypadá jak použitá 

utěrka… Výborné je také maso z karibu 

(soba) a neodolatelné jsou žlutomasé 

brambory, které dovážejí z Dánska.

Málokdo ví, že Grónsko je hodně spjaté 
s Českem a Moravou.
 Ano, hlavní podíl na tom mají misio-

náři, Moravští bratři, kteří se přes Dán-

sko dostali do Grónska v 18. století. Ti 

jsou zakladateli nejen grónské grama-

tiky, ale přivezli sem spoustu kultury 

a zvyků. Zůstali tady 167 let až do roku 

1900. Dnes je připomíná grónská univer-

zita s názvem Nová Morava, názvy škol 

a ulic. Zajímavé je, že se některá grónská 

slova třeba kajak, anorak, nanuk, dosta-

la zpět k nám do Čech, to ukazuje, že 

jsme propojeni a používají se v celém 

světě. Další příklad, Illulisat (jedno z vel-

kých měst, v překladu znamená Ledovou 

horu) založil Jakob Severin, obchodník 

původem z Čech. 

A jaké pocity jste si přivezli z poslední 
polární cesty?
 Úžasné. Grónsko je zemí volnosti 

a svobody. Skutečně bez frází. Lidé jsou 

usměvaví i přes drsnou tvář přírody, jsou 

k sobě přátelští. Mezi našimi dlouhole-

tými přáteli jsme opět prožili jako vždy 

hřejivé a krásné chvíle a vánoční svátky. 

Načerpali jsme nové síly.

 Naše další práce? Pokračujeme v prá-

ci na knize, připravujeme výstavu „Grón-

sko – země mizejícího ledu“ společně 

s Muzeem Krkonošského národního par-

ku ve Vrchlabí. V Praze nás čekají besedy, 

přednášky a výstava. Vše lze sledovat 

na našich stránkách: www.polarnisvet.cz.

Díky za zajímavé povídání a někdy po ná-

vratu z dalšího výletu za polární kruh 

zase naviděnou. Dana Foučková

Popisky:
  Typicky moravské stavební prvky při-

pomíná grónská univerzita s názvem 

Nová Morava.

  Slunce nad obzorem vytváří v grón-

ské krajině sněhu a ledu krásná pa-

noramata.

  Katuaq, nebo chceteli grónské kultur-

ní centrum, jakási obdoba jihoměst-

ské Zahrady KC.

  Typická grónská zástavba se stopa-

mi severské architektury ponořená 

do nádechu polární záře. 

  Alena Klempířová v tradičním grón-

ském oblečení. FOTO: ARCHIV MANŽELŮ KLEMPÍŘOVÝCH



Hudba lidu Čankiu roztančí Zahradu – Brněnská
world music kapela Čankišou vystoupí 
ve čtvrtek 3. února ve 20.00.

Sedmičlenná kapela Čankišou pronikla do povědomí posluchačů 
doma i v zahraničí díky svým koncertům nabitým energií a divokými 
rytmy. Ty se pod vedením hlasem i postavou impozantního zpěváka 
Karla Heřmana po pár minutách mění v divoký taneční rej. Se svou 
fůzí různých etnických vlivů na rockovém základě a bohatou sbírkou 
exotických nástrojů projeli Čankišou svět od ostrova Réunion 
v Indickém oceánu až po Pakistán.

Kapelu Čankišou založili původem bigbeatoví muzikanti na 
vánočním večírku v roce 1999. Za pomoci nejrůznějších nástrojů 
z celého světa se vrhli do pro ně naprosto nových vod ethna 
a world music a originálně opřeli svou tvorbu o legendu dávného 
jednonohého lidu Čanki, jehož jazykem zpívají a přivádí do varu 
nejen sebe samotné, ale také všechny fanoušky. Za více než 10 let 
existence si kapela vydobyla uznání hudebních kritiků i širokou 
základnu fanoušků a dnes patří ke špičce české world music. Na 
svém kontě má čtyři úspěšné desky: Hudba lidu Čanki, Dansé Ju, 
Gamagaj a Léla , nahráli hudbu Jana Budaře k Morávkově filmu Nuda 
v Brně a několik skladeb kapely se objevilo i ve filmu Dušana Svátka 
Blízko nebe. Členové Čankišou spolupracovali také s divadlem 
Continuo, nejprve na hudebním doprovodu inscenace Daleko 
k dotýkání, pak na performance uvedeném na světové výstavě Expo 
2005 v Japonském Aichi a nakonec i na proslulém mezinárodním 
site-specific projektu Kratochvílení v Jižních Čechách.

Zpívající herec Jiří Schmitzer zahraje
v Zahradě v úterý 15. února ve 20.00.

Jiřího Schmitzera, písničkáře – solitéra, který proslul nekonvenčními 
básnickými texty s civilním hudebním doprovodem své kytary, 
znali diváci původně jako herce. Byť k hudbě nikdy neměl daleko, 
do širšího povědomí se už v mládí dostal spíše díky svým filmovým 
a televizním rolím, například v seriálu Chalupáři, nebo ve filmech 
Marečku, podejte mi pero, Páni Edisoni a mnoha dalších. Neméně 
úspěšná byla i jeho kariéra divadelního herce: Začal v polovině 
70. let v ústeckém Činoherním studiu a od roku 1985 je členem 
pražské Ypsilonky. Tady začal také skládat hudbu a písňové texty, 
i když ne úplně tradičním způsobem: V rámci Večerů pod lampou 
studia Ypsilon tvořil z deseti náhodně vybraných slov, které mu 
zadalo publikum, během několika minut hotové písně. Z těchto 
kořenů se postupně vyvinula jeho samostatná písničkářská dráha, 
která vedla k vydání čtyř CD (Recitál, Šílenec, Bouda a Sbírka Kiksů), 
širokému okruhu nadšených fanoušků a pozici „stálice“ české 
písničkářské scény . Herectví Jiří Schmitzer samozřejmě neopustil. 
Dál hraje v pražské Ypsilonce a pravidelně ho vídáme v nových 
českých filmech i v televizi. 

Vstupenky na koncerty k dispozici na recepci  KC Zahrada, nebo online  
na www.webticket.cz. Čankišou: 150,- / 120,-, Jiří Schmitzer: 160,- / 120,-

Únorové koncerty v zahradě

Z A HR A D A K C
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Jiří Schmitzer. Foto: Ondřej PýchaČankinšou. Foto: Jiří Pavlíček



Chodovská tvrz se do povědomí 
veřejnosti zapsala především jako 
ojedinělý historický objekt pražské 
periferie. S přechodem tamější galerie 
na nekomerční provoz se mění i celková 
dramaturgie této kulturní instituce.

Program Galerie Chodovská tvrz je 
nově plánován  tak, aby historii místa 
podpořil a šedost periferie okořenil 
čerstvou mízou z center uměleckého 
dění. Chodovská tvrz by se měla stát 
místem ojedinělým a autentickým, kde 
se dá umění nejen vidět, ale především 
zažít a pochopit se všemi jeho kulturními i 
sociálními funkcemi. V rámci jednotlivých 
výstav zde chceme prolnout periferii 
města s centrem a současné umění 
s každodenním životem. Plánujeme 
především výstavy zaměřené na 
současnou malbu, ale i přehlídky 
videoartu, fotografie a dalších výtvarných 
disciplín. Prezentováni budou čeští i 
zahraniční autoři.

Zároveň lokace a architektonické 
kontexty budovy a okolí otevírají dveře 
další programové linii. Ta se bude zabývat 
urbanizmem a veřejným prostorem ve 
vztahu k umění, designu a architektuře. 

Diváci se mohou těšit i na oživení 
zahrady Chodovské tvrze. V plánu jsou 
už tradiční a velmi oblíbené akce typu 
Chodovská pouť, ale také další, zaměřené 
na umění a společenský život, např. bleší 
trh umění, společenský zahradní piknik 
apod. Dojde i k obohacení hudebního 
programu tvrze a animačního programu 
galerie v duchu nové koncepce. 
Návštěvníci se tak dočkají např. koncertů, 
na nichž vystoupí výtvarníci, kteří sami 
muzicírují a mají za sebou i úspěšnou 
hudební kariéru. 

První výstavou nové dramaturgie 
Galerie Chodovská tvrz bude 
společná výstava Denisy Krausové 
a Benedikta Tolara: Kráva zajíce 
nedohoní.

Denisa Krausová (1981) i Benedikt 
Tolar (1975) si na české umělecké scéně 
získávají čím dál tím výraznější postavení. 

Přestože netvoří autorskou dvojici, ona je 
precizní malířkou velkoplošných pláten, on 
citlivým sochařem ready-made objektů, 
v principu se opírají o velmi podobné 
tvůrčí strategie. Oba jsou ve svém umění 
hraví i draví, oběma nechybí cit pro tradici, 
stejně jako odvaha ji změnit nebo zcela 
opomenout. S vtipem a ironií recyklují 
vše, co jim přijde na mysl i pod ruku; 
mixují staré s novým, osobní příběh s tím 
společenským, fantazii s realitou, banalitu 

s originalitou… Výsledné kompozice, 
ať obrazové či prostorové, jsou pak 
mnohovrstevnou epizodou jednoho 
velkého megapříběhu… v případě společné 
výstavy na Chodovské tvrzi dvakrát tak 
velkého.

Kurátor: Helena Blašková 
Termín výstavy: 9. 2. – 20. 3. 2011 
Více (nejen o výstavě) naleznete na:  
www.chodovskatvrz.cz

Umění propojené 
s každodenním životem

Podrobnější informace najdete na www.kczahrada.cz a www.chodovskatvrz.cz

Kulturní Jižní Město, o.p.s. – ZahraduKC 
a Chodovskou tvrz – 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

Denisa Krausová, V ateliéru 2009

C H O D O V S K Á T V R Z

L E D V IN O VA 9 ,  P R A H A 11

W W W.C H O D O V S K AT V R Z .C Z
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

JÍZDA NA ČERNO V MHD SE MU 
NEVYPLATILA. Večer 9. prosince byl 

strážník OŘ MP Praha 

11, u metra Chodov 

požádám o pomoc 

revizorem doprav-

ního podniku hl. m. 

Prahy z důvodu 

agresivního chová-

ní muže, který neměl 

platný cestovní doklad. Po zklidně-

ní muže následnou lustrací strážník 

zjistil, že nejenom dotyčný rád jezdí 

MHD bez zaplacení, ale též se jedná 

o osobu celostátně hledanou Policií 

ČR. Z tohoto důvodu byl muž před-

veden strážníky na MO PČR, kde byl 

předán k dalšímu šetření.

RYCHLÁ POMOC ZE STRANY 
STRÁŽNÍKŮ PŘIŠLA VČAS. Časně 

ráno10. prosince v ulici Ke stáčírně 

spatřila hlídka strážníků na lavičce 

ležícího muže. Následnou kontrolou 

bylo zjištěno, že muž je v bezvědomí, 

z tohoto důvodu strážníci ihned muži 

poskytli první pomoc a zavolali rych-

lou záchranou službu, která dotyčné-

ho převezla do Fakultní nemocnice 

v Krči k dalšímu ošetření.

SPÁNEK NA LAVIČCE SE MU NEVY-
PLATIL. V časných ranních hodinách 

11. prosince byl strážníky při běžné 

hlídkové činnosti spatřen na terminálu 

MHD Háje muž, který ležel na lavičce. 

Následnou lustrací strážníci zjistili, že 

nejenomže dotyčný na místě málem 

umrzl, ale že též je po jeho osobě vy-

hlášeno celostátní pátrání Policií ČR. 

Z tohoto důvodu strážníci dotyčného 

předvedli na místní oddělení Policie 

ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

VOLAJÍCÍ ŽENA O POMOC BYLA 
ZACHRÁNĚNA. Dopoledne 14. pro-

since bylo oznámeno na lince 156, 

že v Bachově ulici volá žena o po-

moc ze svého bytu. Po příjezdu hlídky 

na místo bylo zjištěno, že se jedná 

o starší ženu, která uvízla ve vaně. 

Po následném otevření bytu za po-

moci hasičského záchranného sboru 

byla žena strážníky a hasiči vyproš-

těna. Z důvodu jejího zranění jí byla 

poskytnuta první pomoc a zavolána 

rychlá záchranná služba, která ženu 

převezla do Fakultní nemocnice v Krči 

k dalšímu ošetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Bezpečnost v Praze 11 
z koňského hřbetu

V rámci Obvodního ředitelství Městské 

policie Praha 11, které bylo v rámci 

hlavního města Prahy první, které za-

vedlo tuto specifi ckou hlídkovou činnost 

u Městské policie v roce 2007, slouží 

dnes pět strážníků-jezdců se třemi koň-

mi Starokladrubského plemene. Co musí 

koně i jejich jezdci umět, aby mohli vyra-

zit do služby?

 Hlavním cílem výcviku je nejen nácvik 

poslušnosti a vzájemné zvykání jezdců 

a koní, ale také trénování stresových si-

tuací. 

 „Nesmírně důležitý je právě vztah 

jezdce a koně, vzájemná důvěra mezi 

člověkem a zvířetem. Teprve pak práce 

přináší své výsledky. Neméně důležitý je 

ale formální výcvik. Každý kůň je individu-

um, obecně ale platí, že trvá přibližně tři 

čtvrtě roku až rok, než je kůň připraven 

do služby. „Výcvik ale musí probíhat ne-

ustále, tedy i v době, kdy už kůň slouží,“ 

říká metodik výcviku u Městské policie 

v Praze Luboš Kožíšek.

 Koně se učí nejen zdolávat pro ně 

náročný terén, například schody, ale 

také zvykat si na jevy, které by zvíře 

mohly stresovat. Přirozenou reakcí 

koně na takové podněty by totiž byl 

útěk, ve službě je ale třeba, aby zvíře 

necítilo strach či stres. Proto strážníci 

zvířata při výcviku zvykají na prudké po-

hyby, hluk, nepříjemné zvuky, zakrývání 

rozhledu. Koně se nesmí plašit při vý-

buchu petard, třepotavých či prudkých 

pohybech, shluku většího množství 

lidí. Učí se rozrážet překážky, prochá-

zet pet-lahvemi, které vydávají velmi 

nepříjemný zvuk, ignorovat pobíhající 

a hlučné lidi. Se svými jezdci si posléze 

začínají zvykat například také na dopra-

vu v pražských ulicích. 

 „I v těchto měsících, kdy nejsou příz-

nivé klimatické podmínky, strážníci v ma-

ximální možné míře, pokud není námra-

za, hlídkují v našem Jižním Městě,“ říká 

ředitel Obvodního ředitelství Městské 

policie Prahy 11 Petr Schejbal a dodává, 

že to jsou zejména lesy, lesoparky a par-

ky v rámci městské části. A jaké výhody 

takto vykonávaná služba má? Strážník 

na koni při svém výkonu služby monito-

ruje čtyřikrát větší území, než by stačil 

strážník za stejný čas vykonávající tuto 

hlídkovou činnost pěšky. 

 Nezřídka se strážníci při hlídce na slu-

žebním koni setkávají i s kuriózními pří-

pady, kdy například pomáhají se zaháně-

ním stáda ovcí, nebo doprovázejí průvod 

Tří Králů s velbloudem putující po Jižním 

Městě, ale každopádně největší radost 

z jejich přítomnosti mají ti nejmenší ob-

čané a návštěvníci jedenácté městské 

části, děti.

Jana Přikrylová, 
Městská policie hl. města Prahy

GRUZÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ ŘÍKÁ, ŽE JEZDEC, KTERÝ NENÍ MILOVÁN, DALEKO 

NEDOJEDE. A TATO JEDINÁ VĚTA TAKÉ VELMI DOBŘE VYSTIHUJE, JAK 

VYPADÁ PRÁCE A VZTAH STRÁŽNÍKŮ MĚSTSKÉ POLICIE HL. M. PRAHY 

K JEJICH „PARŤÁKŮM“ KONÍM PŘI KAŽDODENNÍ NELEHKÉ PRÁCI.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Maximální 

pohyblivost a fl exibilita 

v terénu, lepší přehlednost ze sedla koně 

a respekt, to jsou hlavní znaky jízdní policie. 
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ZÁBAVA

SUDOKU
středně těžké obtížné
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OMALOVÁNKY PRO DĚTI
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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


