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Stanice metra Háje 
je od února bezbariérová
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Ceny platí od 1. 3. do 31. 3. 2011 při financování s Renault Finance. * Záruka 4 roky 
nebo 60 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) při financování s Renault 
Finance. ** Záruka 5 let nebo 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) při 
financování s Renault Finance. Clio: spotřeba 3,5–7,6 (l/100 km), emise CO 2

 106–135 
(g/km); Mégane Generation: spotřeba 4,0–8,8 (l/100 km), emise CO

2
 115–155 (g/km). 

Vyobrazení vozidel je pouze ilustrativní.

www.dealer-renault.cz

 6 airbagů, klimatizace, tempomat

ostorný a komfortní interiér
 zavazadlový prostor 372 l
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 elektricky ovládaná přední okna

RENAULT MÉGANE GENERATION
JIŽ OD 219 900 Kč

RENAULT CLIO JIŽ OD 164 900 Kč
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LIMITOVANÁ SÉRIE EXTREME 
JIŽ OD 192 900 Kč
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Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-

ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 4. března 

nedostali do schránek nebo byl pohozen 

na zemi, napište nám prosím na e-mail: 

Szli� a.Jan@cpost.cz a uveďte ulici a číslo 

popisné. Můžete volat i na bezplatnou lin-

ku 800 104 300.
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TÉMA

Možnost dostavby městských center 
na Jižním Městě

V něm měly být rovnoměrně zastoupe-

ny funkce bydlení, pracovních příležitostí, 

obchodu a služeb a ostatní nezbytné 

městské infrastruktury. Tento záměr byl 

při své realizaci postupně degradován 

především na funkci bydlení. Potřebná 

dostavba objektů zajišťujících nepřítom-

né městotvorné funkce se stále více od-

souvala, zvláště poté, co na Jižní Město 

byla zavedena trasa metra C a drtivá 

většina obyvatel mohla za prací dojíž-

dět. 

 Že je Jižní Město městem vyplývá 

spíše z jeho názvu než charakteru zá-

stavby. Město tvoří kromě počtu oby-

vatel také jeho centra, živoucí veřejné 

prostory, občanská vybavenost či infra-

struktura. Jižní Město z urbanistického 

hlediska i z hlediska každodenních po-

třeb obyvatel výrazně trpí nepřítomnos-

tí přirozených městských center, která 

by povýšila shluk stávajících, víceméně 

nahodile situovaných bytových domů, 

do podoby tradiční, fungující a prosperu-

jící městské čtvrti. 

 Těchto nedostatků si byli vědomi 

i autoři stávajícího Územního plánu sí-

delního útvaru hl. m. Prahy i nově konci-

povaného Územního plánu hl. m. Prahy. 

V obou těchto dokumentech je se vzni-

kem městských center na Jižním Městě 

uvažováno a to především v okolí stanic 

metra trasy C. Žádný z dokumentů však 

blíže neurčuje o jaký konkrétní typ měst-

ského centra se má jednat, jaké měst-

ské struktury mají centra obsahovat, 

na jakém konkrétním území mají vznik-

nout a v jaké podobě je Praha 11 a jeho 

obyvatelé potřebují. 

 Aby bylo zabráněno nahodilé výstav-

bě objektů v lokalitách, ve kterých se 

se vznikem městských center předběž-

ně uvažuje, je třeba, aby jejich dostavba 

dostala systémovou podobu a pro vznik 

městských center na Jižním Městě byl 

zpracován samostatný ucelený podklad. 

To však bez znalosti názorů občanů ne-

bude možné. 

Na stránkách časopisu Klíč Vás budeme 

informovat o jednotlivých krocích, které 

městská část Praha 11 v oblasti dostav-

by městských center připravuje.

Odbor územního rozvoje

V TOMTO ČÍSLE KLÍČE BYCHOM VÁM RÁDI PŘIBLÍŽILI ZÁMĚR NA DO-

STAVBU MĚSTSKÝCH CENTER V PRAZE 11 A TAKÉ VÁM NABÍDLI MOŽ-

NOST VÉST O TOMTO TÉMATU DISKUSI NA WEBOVÝCH STÁNKÁCH NAŠÍ 

MĚSTSKÉ ČÁSTI. AGLOMERACE JIŽNÍHO MĚSTA BYLA PŮVODNĚ NAVR-

ŽENA JAKO SAMOSTATNÝ A SOBĚSTAČNÝ MĚSTSKÝ SATELIT.

Proto budete moci vést k tomuto té-

matu diskusi na webových stránkách 

Prahy 11 na adrese: 

www.praha11.cz → Rozvoj a regenera-

ce → Územní plánování → Územní plán 

→ Studie, vize a informace → Možnost 

dostavby městských center na Jižním 

Městě. Získané poznatky budou sloužit 

jako podkladový materiál při zpracová-

ní příslušných dokumentací.

ILUSTRAČNÍ FOTO
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TÉMA

tedy od srpna loňského roku, byl pro 

veřejnost zpřístupněn pouze západní 

vestibul. Vzhledem k tomu, že výstup 

z této strany stanice není opatřen 

u nástupiště eskalátory, městská část 

zajistila náhradní službu, takzvané živé 

eskalátory. Po celou dobu rekonstruk-

ce třináct hodin denně dva asistenti 

pomáhali maminkám s kočárky, seni-

orům s těžkými nákupy, či imobilním 

občanům, kteří měli problém zdolat to-

lik schodů. Touto stanicí projde denně 

okolo 27 000 cestujících, takže si do-

kážete představit, jak byla tato služba 

využívaná. Musím dodat, že na ní byly 

jen pozitivní ohlasy. Otevřením druhého 

výstupu už ale nebude potřebná. 

 Stanice metra Háje je osmnáctou sta-

nicí (postavenou před revolucí), ve které 

byl v posledních letech plnohodnotný 

bezbariérový vstup vybudován. Jednou 

z nich je i stanice metra Chodov, kde byl 

nový vstup přestavěn a otevřen v květ-

nu loňského roku. Bezbariérový přístup 

byl ve stanici metra Háje sice vozíčkářům 

od devadesátých let umožněn, ale jen 

při použití nákladního výtahu s doprovo-

dem proškoleného průvodce. Obdobně 

je tomu i ve stanicích Opatov a Roztyly. 

Pražské metro má v současnosti 57 sta-

nic, z nichž je bezbariérově přístupných 

už 35. Jsem rád, že další z nich je právě 

u nás na Jižním Městě. 

(fotoreportáž ze slav-

nostního otevření na-

jdete na stránce 15)

Váš Dalibor Mlejnský
starosta

Slovo 

starosty

NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP 
DO STANICE METRA HÁJE

Tak jsme se konečně dočkali. V pátek 

11. února byl slavnostně zahájen pro-

voz výtahu a kompletně vyměněných 

eskalátorů ve stanici metra Háje. Jsem 

velmi rád, že se Dopravnímu podniku 

podařilo zkrátit plánovaný termín ukon-

čení rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že 

nedaleko stanice metra Háje stojí dům 

seniorů, dvojnásob oceňujeme nový 

bezbariérový přistup. Po dobu stavby, 

Anketa pro čtenáře k otázce městských center
1. Co si představujete pod pojmem městské centrum?
2. Co by podle vás mělo městské centrum obsahovat?
Své odpovědi posílejte na adresu ctenari@praha11.cz, vaše názory na toto téma uvítáme 
a nejzajímavější odpovědi uveřejníme.

Součástí center Jižního

 Města mohou být i nákupní střediska.FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

INFOR-
MACE. 

Dříve jsme 

mohli často 

narazit i v centru 

města na informační 

plochy ve tvaru válce. 

Dnes už tento po-

hled není tak obvyklý. 

Přesto i u nás na Již-

ním Městě tuhle 

formu prezentace 

ještě najdete. V čer-

vené barvě v těsné 

blízkosti Chodovské 

tvrze.

PRAGOFFEST 2011. Desítky konzolí a počítačů, des-

kových a karetních her a setkání příznivců světů fan-

tazie, fi lmové i seriálové. To byla únorová akce v Modré 

škole pro mladé hráče nejrůznějších druhů her i starší milov-

níky scifi  fi lmů a záhad. Ti se soustředili na hlavní program, vybrané 

pořady z Pragoconu a besedy hostů ze světa fi lmu a televize. To 

vše doplnili prodejci knih, fi gurek a fanouškovských doplňků. 

CITRÓN SE SKOŘICÍ. Dopravní podnik v Praze vyslal 

na trasu linky 125 provoněné autobusy. Pražany 

tak při nástupu praští do nosu vůně skořice s citronem. 

Uvnitř vozu na parfemaci vybraných autobusů upozorňují 

samolepky. Nyní bude podnik čekat na ohlas cestujících. Pokud se 

lidem vůně ve vozech budou líbit, zavede je i na ostatních linkách.

BAREVNÁ OBLOHA. Ranní cesta směrem na Jižní 

Město mívá často neopakovatelnou atmosféru. 

Všechny odstíny modré, kterými je zbarvená obloha při 

východu slunce působí zajímavě.

KROJOVANÉ TANCE. Ve všech prostorách jiho-

městského TOP Hotelu Praha se 5. února uskutečnil 

letošní Národní krojový ples Folklorního sdružení České 

republiky. Ples, v jehož programovém centru byla letos 

oblast Hané, zahájila Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanec-

ké sněmovny Parlamentu ČR (v řadě hostů obklopených soubory). 

Představitele zahraničních folklorních celků také přivítali v neděli 6. 

února v KS Chodovská tvrz.

POUTAVÉ RETRO. Zajímavou výstavu o pražských 

výletních restauracích s jejich proměnami v prostoru 

i čase nabízí Muzeum hl. m. Prahy na Florenci. Oblíbené 

retro je k vidění v ukázkách prostých i elegantních. Součástí 

expozice je také funkční stylová restaurace s dobovým sortimen-

tem. 
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Zcela novou ulicí u nás, schválenou Ra-

dou hl. m. Prahy dne 11. ledna, je Let-

zelova. Stavebně se již začíná rýsovat 

v Hájích – Milíčově. Směřuje východně 

ze severovýchodního zalomení ulice Stří-

brského. V nové zástavbě bude končit 

slepě. 

 Jan Letzel žil v letech 1880 – 1925 

a pocházel z Náchoda. Se jménem toho-

to českého stavitele a architekta, také 

výtvarníka a designéra, se lidé z celého 

světa setkávají při návštěvě Japonska, 

kde se o něm učí i ve školách. J. Letzel 

v Japonsku mnoho let působil. Zaměřo-

val se zejména na stavby schopné odo-

lat zemětřesení. Postavil v roce 1916 

Pavilon průmyslové výstavy v Hirošimě, 

který se ocitl 6. srpna 1945 pod epicen-

trem atomového výbuchu. Kostra objek-

tu přetrvala a dnes je známa jako Ato-

mový dóm (A-Bomb Dome) a Muzeum 

míru. Kopuli památníku se v Praze po-

někud podobá završení paláce minister-

stva průmyslu a obchodu, jde ale o dílo J. 

Fanty. Jan Letzel v mladších letech navr-

hl kovové prvky průčelí dnešního hotelu 

Evropa na Václavském náměstí. V Praze 

v roce 1925 zemřel a je pochován v rod-

ném městě. 

Jiří Bartoň

V Milíčově na chráněném místě lze 

spatřit starý, malebně vyhlížející slou-

pek. Bez nadsázky náleží předminu-

lému století a spíš ještě tomu před-

chozímu, osmnáctému. Sloupek byl 

nalezen na podzim roku 2009 během 

revitalizace retenční nádrže Hájecká 

I pracovníky stavebního dodavatele, tj. 

Lesů hl. m. Prahy. Podle sdělení Ing. R. 

Poli� y k nálezu došlo při odstraňování 

staré skládky stavebních odpadů a hlí-

ny v severozápadní části břehu nádrže, 

západně od násypu tělesa komunikace 

Mírového hnutí. Sloupek se nacházel 

v tomto odpadu. Pochopením pracov-

níků nebyl zničen, nýbrž zachován, pře-

nesen a pietně osazen na nynější mís-

to. Tyčí se do výše přibližně stodvaceti 

centimetrů v předzahrádce okálu, před-

stavujícího provozní objekt areálu deš-

ťové usazovací nádrže. Nachází se tedy 

nadále na katastru Hájů a představuje 

milou památku.

 Vypracovali jsme hned několik mož-

ných alternativ, odkud kdysi mohli vozit 

odpad na onu bývalou, dnes již neexis-

tující skládku, a jeho původní uplatnění. 

Vzpomene si ale někdo ze skutečných 

pamětníků na něco přesnějšího? Pokud 

ano, ozvěte se, prosím, do reakce zpra-

vodaje Klíč nebo přímo kronikáři.

Jiří Bartoň 

Na začátku příběhu jsou tři muži cizí ná-

rodnosti (Vietnamské). Pojmenujme je 

muž A, B a C. Muž A vlastní dům v Praš-

né ulici 104. Nebydlí zde, trvalé bydliště 

má jinde na Praze 4. Jmenovaný prona-

jal dům muži B. O tom, co zde pan B 

provozoval, pan A nic neví, v nájemní 

smlouvě mezi panem A a B je uveden zá-

kaz podnikání. Pronajímatel, pan A však 

nemá kontakt na nájemce B, neboť ztra-

til mobil. Nikoliv číslo, ale zřejmě pro jis-

totu přístroj. Na druhou stranu, pan A je 

velice vstřícný, spolupracuje s úřady, kte-

rým předal kopii nájemní smlouvy. Dům 

zpřístupnil k šetření, při kterém byla zjiš-

těna přítomnost 7 ks prasat ve špatných 

podmínkách.

 Na základě šetření pan A souhlasil 

s prohlídkou domu městskými úředníky. 

Souhlasil i s okamžitým přesunem načer-

no chovaných zvířat z důvodů porušení 

nájemní smlouvy. Za asistence hlídky Po-

licie ČR a zástupců Odboru životního pro-

středí (OŽP) MČ Praha 11 byl legitimován 

pan C, majitel prasat a podnikatel, regis-

trovaný také na Praze 4 – Libuš (podni-

kání: výroba, obchod a služby). Vztah 

mezi panem C a pány A a B není znám. 

S panem C byl projednán odběr zvířat 

do náhradní péče MČ Praha 11 z důvo-

dů prokázaného týrání. Zvířata byla bez 

vody, ve tmě, bez podestýlky, bez krmení 

a hladová. Pan C se vzdal vlastnictví.

 Poté bylo 7 prasat naloženo na auto 

a odvezeno do izolace ve VÚŽV v Úhři-

něvsi, kterému patří velké poděkování. 

Pracovníci MČ Praha 11 totiž kontakto-

vali různé chovatelské subjekty v okolí 

Prahy, nikdo ale týraná prasata nechtěl 

do dočasné péče. Jelikož zvířata byla ne-

známého původu a mohla by mít skrytou 

nemoc. OŽP Praha 11 nyní vydá rozhod-

nutí o odebrání zvířat do náhradní péče. 

Následně bude s chovatelem prasat vést 

řízení o pokutě (týrání a další).

 Zůstávají otázky. Kdo je majitelem 

7 ks prasat? MČ Praha 11, obec (HMP) 

či stát? Kdo bude proplácet náklady 

za péči o zvířata a kdo bude příjemcem 

zisku z porážky prasat, či ponese ztrátu, 

pokud maso půjde do kafi lérie. 

 Nebohá prasátka netuší, jak spleti-

tý problém „vyvolala“. A kdoví, jestli se 

zaslouženě dostanou na náš talíř, nebo 

skončí zcela bez užitku v kafi lérii.

Petr Kefurt

Nová ulice v Praze 11 – Letzelova 

Kamenný 
památníček

Příběh o sedmi prasátkách

Východ slunce za rodící se 

Letzelovou ulicí. 

7 prasat bylo odvezeno do izolace 

ve VÚŽV v Úhřiněvsi, kterému 

patří velké poděkování.

Malebný 

sloupek. 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

FOTO: ING. ZDEŇKA HANZELOVÁ (OŽP)

Městská část Praha 11 zrušila z úsporných důvodů dohodou 
k 28. únoru vysílání TV Praha 11. 

Plánuje se hledat levnější alternativa televizního vysílání. 
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INFORMACE ÚMČ

Termíny jednání Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí 
ZMČ Praha 11 v 1. pololetí roku 2011 jsou:

Každý 2. čtvrtek v měsíci, tj.: 10.03., 14.04., 12.05. a 09.06. 

v budově úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672 v zasedací míst-

nosti „C“ od 17.00 hod.

Každý 4. čtvrtek v měsíci, tj.: 24.03., 28.04., 26.05. a 23. 06. 

v základní škole, která bude určena podle místa hlavního téma-

tu jednání, vždy od 17.00 hod. Témata a místa jednání budou 

s předstihem zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 11. 

Jedná se o soutěž o nejlepší webo-

vé stránky a elektronické služby měst 

a obcí. Cílem soutěže je podpořit moder-

nizaci místní a regionální veřejné správy 

rozvojem informačních služeb poskyto-

vaných občanům. Moderní web již nelze 

posuzovat jen podle vizuální stránky. Ta 

je také důležitá, 

jde však o obsah 

a šíři služeb, které 

uživatelům nabízí. 

Kdo zná alespoň 

všeobecně struk-

turu takového webu, ví, že to je doslova 

„uzel“ informací. Jeho správa, aktualizace 

a inovace obsahu, včetně „uživatelské-

ho rozhraní“ tedy grafi ckého provedení, 

není vůbec snadnou záležitostí a i po-

suzování a porovnávání kvalit obecních 

webů je náročné. Věříme, že webové 

stránky www.praha11.cz a další dvě ne-

závisle hodnocené elektronické služby, 

se kterými jsme se do soutěže přihlásili, 

Katalog Podnikatelů (http://www.kata-

log.praha11.cz) a SECUREPOINT (www.

securepoint.cz) vyjdou z tohoto klání 

se ctí. Zvláštní cenou, která se uděluje 

na základě počtu zaslaných hlasů uži-

vatelů webových stránek vztažených 

na jednoho obyvatele obce, je cena 

veřejnosti. Hlasující musí disponovat 

platnou e-mailovou schránkou, na niž je 

poslána ověřovací zpráva. Potvrzení příj-

mu této zprávy je podmínkou platnosti 

hlasu. Hlasovat lze pouze pro jedno 

město nebo obec bez ohledu na kate-

gorii. Chcete-li nás podpořit, dejte nám 
hlas na adrese soutěže Zlatý erb 2011 
http://zlatyerb.obce.cz/. red

Do 31. května 2011 mohou obyvate-

lé Prahy 11 prostřednictvím volených 

zástupců, tj. členů Zastupitelstva MČ 

Praha 11, podávat návrhy na udělení 

čestných občanství a cen MČ Praha 11. 

 Čestná občanství lze podle přijatých 

zásad městské části udělit fyzickým 

osobám, které se významnou měrou 

zasloužily o rozvoj městské části. 

 Ceny MČ Praha 11 lze udělit za vý-

znamná umělecká, vědecká a jiná díla, 

která mají vztah k městské části, dále 

jako zvláštní projev uznání občanům, 

jejichž život, působení a dílo mají úzký 

vztah k Jižnímu Městu. 

 Čestná občanství a ceny MČ Praha 

11 se udělují na základě písemného ná-

vrhu se zdůvodněním zásluh navrhova-

ného občana, které dodá předkladatel 

odboru školství a kultury ÚMČ Praha 

11. Text zásad pro udělování čestných 

občanství a cen MČ Praha 11 je uveden 

na www.praha11.cz.

Blíží se další ročník soutěže Zlatý erb 2011

Navrhujte čestná 
občanství 

11 budou nabídnuty k prodeji jejich sou-

časným nájemníkům a to v maximálním 

rozsahu. Tento proces by měl být ukon-

čen do konce roku 2012. Také nájemné 

v těchto bytech se již nebude dále zvy-

šovat. Praha 11 také zahájí výstavbu 

malometrážních nájemních bytů.

 Tyto budou sloužit k uspokojení po-

ptávky po sociálně únosném nájemním 

bydlení pro obyvatele Jižního města.

Můžete nám říci o vašich prioritách, 
které byste rád prosadil v radě a zastu-
pitelstvu?
Kromě priorit v rámci dopravy, kultury 

a bytové politiky, které jsem naznačil již 

v odpovědi na první otázku, budu prosa-

zovat projekt Jihoměstské lékárny.

 Podporovat budu především projek-

ty, které jsou cíleny na rodiny s dětmi. 

Sám mám malé děti a vím, jak je pomoc 

města v této oblasti důležitá. Jedná se 

například o předškolní péči o malé děti. 

Je důležité, aby mateřské školky měly 

dostatečnou kapacitu a aby fungoval 

podpůrný program pro matky samoživi-

telky. red

Slovo 

zástupce 

starosty

DVĚ OTÁZKY PRO ZÁSTUPCE STAROSTY 
JOSEFA BELANÍKA

Co nového čeká Prahu 11 v resortu, 
který máte na starost v následujících 
čtyřech letech?
V oblasti dopravy prosadíme zvýhodně-

nou možnost parkování pro rezidenty. 

Ve spolupráci s jinými městskými část-

mi a hlavně Magistrátem prosadíme vý-

stavbu záchytných parkovišť.

 V kultuře začalo v minulém období 

mnoho slibných projektů. Ty nejúspěš-

nější budeme nadále podporovat pro-

střednictvím grantů.

 V KC zahrada podpoříme úpravu 

hlavního sálu tak, aby návštěvníkům po-

skytoval komfort srovnatelný s divadel-

ním hledištěm.

 Obecní byty spravované MČ Praha 

Předseda

výboru pro 

územní rozvoj

Postřehy a dopisy 
našich čtenářů
Do rubriky, kterou jsme otevřeli pro vás čtenáře v Klíči 4, 

zařazujeme dotaz naší čtenářky paní Třešňákové, ta se ptá 

a má pochybnosti, zda je letopočet na pamětní desce gene-

rála Klapálka v Metodějově ulici 1465 v pořádku. 

Vážená paní Třešňáková,

letopočet, který je uvedený na pamětní desce, byl ově-

řen jak u dcery generála Klapálka paní Olgy Táborské, tak 

i u Dr. Hrabici, který je životopiscem armádního generála Kla-

pálka, takže je v pořádku. 

 Těšíme se na vaše dotazy a postřehy, ke kterým může-
te využívat email: 

ctenari@praha11.cz
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Pozvání za kulturouProdej nemovitostí

Nová výstavba

MČ bude pořádat JARNÍ TANEČNÍ ZÁ-

BAVU s bohatou tombolou v restauraci 

U Srbů, a to v sobotu 2. dubna od 19.00 

hod. K tanci a k poslechu zahraje sku-

pina Horváth band. Vstupenky v ome-

zeném počtu jsou k dispozici na ÚMČ 

za 150 Kč.  

V lednu letošního roku zahájila fi rma 

Gedeco Amade, s.r.o. při komunikaci For-

manská výstavbu bytového komplexu 

Obytný park AMADE II – A. Jde o čtyři 

bytové domy a dvě budovy garáží shod-

né s již vedle postaveným komplexem 

AMADE – Na Formance.

Pavel Staněk, odbor investiční

Mateřská škola

Hrubá stavba mateřské školy byla do-

končena 31. ledna a podle plánu se za-

čalo pracovat na vyzdívání příček. V sou-

časné době probíhají práce na vnitřních 

instalacích. Dodavatelé oken zaměřili 

okenní otvory a montáž se uskuteční 

v průběhu března. Dne 31. ledna pro-

běhlo konkursní řízení na funkci ředitele/

ky školky. Výběrová komise po prostu-

dování konceptu mateřské školy a z dů-

vodu odborné a dlouholeté zkušenosti 

doporučila starostovi nejvhodnější kan-

didátku paní Mgr. Petru Martinovskou, 

kterou jsem jmenoval ředitelkou MŠ 

Vodnická s účinností od 1. března 2011. 

S novou paní ředitelkou budeme pláno-

vat zápis do mateřské školy. Vše bude 

záviset na průběhu výstavby MŠ, ale 

dá se předpokládat, že zápis proběhne 

v průběhu května. 

 Vážení rodiče, podrobnější informace 

získáte v průběhu dubna na webových 

stránkách nebo na Úřadu MČ Praha 

–Újezd.  Václav Drahorád, starosta

Odstoupení člena 
zastupitelstva
Zastupitel pan Leoš Papáček (kandido-

val za Alianci Jihovýchod) se dne 14. 12. 

2010 písemně vzdal svého mandátu čle-

na Zastupitelstva MČ Praha-Újezd. 

 Členem zastupitelstva se stal pan 

Tomáš Vaněk, jako první náhradník z kan-

didátní listiny téže volební strany.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
6. 12. 2010 
SCHVALUJE:

 rozpočtová opatření k prosinci 2010,

 plnění rozpočtu za období leden až září 

2010,

 odepsání pohledávky fi rmy Promtstav 

ve výši 30 500 Kč za neuhrazení nájem-

ného za pronájem parc.č. 214/2 z října 

2005,

 ověřovatele doložky právních úkonů,

 dodatek Organizačního řádu MČ Praha 

– Újezd,

 členy kontrolního výboru, výboru sta-

vebního a pro životní prostředí a členy 

redakční rady.

BERE NA VĚDOMÍ:

 návrh rozpočtu hlavní a vedlejší hospo-

dářské činnosti na rok 2011,

 statut sociálního fondu na rok 2011,

 rozpočtový výhled na období 2012 – 

2013,

 záměr prodeje bytových a nebytových 

prostor v Domu služeb,

 záměr pronájmu nebytového prostoru 

prodejny potravin v Domu služeb.

ZÁSADNĚ NESOUHLASÍ:

 se zástavbou pozemků parc. č. 

265/340 a 265/414 z důvodu ochran-

ného pásma přírodní památky Milíčovský 

les a rybníky, ve kterém se nacházejí.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
10. 1. 2011
SCHVALUJE:

 rozpočtová opatření k 12/2010,

 návrh zásad pro hospodaření v období 

rozpočtového provizoria na rok 2011,

 plán činnosti kontrolního výboru na rok 

2011,

 změny jednacího řádu ZMČ a jednacích 

řádů výborů,

 uzavřít Smlouvu o zprostředkování 

prodeje bytových a nebytových prostor 

s Realitní kanceláří STING, s.r.o.

BERE NA VĚDOMÍ:

 dokumentaci vlivu záměru Exit 4 D1 

a dopravní připojení Západní komerční 

zóny Průhonice,

 zápis kontrolního výboru ze dne 

13. 12. 2010.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
7. 2. 2011 
SCHVALUJE:

 uzavřít Smlouvu o údržbě zeleně s fi r-

mou Děkanovský - zahradnické služby 

na dobu do 31. 12. 2014,

 nákup malotraktoru Belarus 320.4 

včetně příslušenství za cenu 779 520 

Kč včetně DPH,

 uzavřít smlouvu na vydávání Zpravo-

daje MČ s grafi kem Ondřejem Hulešem,

 nabídku společnosti Projekce doprav-

ní Filip, s.r.o. ve výši 13 800 Kč včetně 

DPH na vypracování projektové doku-

mentace úprav dopravního značení v uli-

ci Pastevců a Kateřinské náměstí.

SOUHLASÍ:

 s vyvěšením tibetské vlajky na budově 

ÚMČ dne 10. 3. 2011.

Úplné znění textů je vyvěšeno 
na Úřední desce, informačních vývěs-
kách a na webových stránkách úřadu. 
 Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

MČ je investorem výstavby „Domu slu-

žeb se služebnou policie“. V 2. NP jsou 

umístěny 4 ordinace lékařů a v 3. NP 

jsou dva malometrážní byty. Dům je vy-

baven výtahem. Prodej pro MČ zajišťuje 

fa STING commerce a podrobné infor-

mace získáte na webové adrese: http://

www.stingcommerce.cz/nabidka/ujezd.
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ŠKOLSTVÍ

Očima dětí to vypadá zajímavě

Jak vidí Velikonoce děti

Celý únor patřily výstavní prostory rad-

nice v Ocelíkově ulici zajímavé výstavě 

dětských prací s názvem Udržitelný roz-

voj očima našich dětí. Výstava byla totiž 

vyvrcholením mezinárodního projektu, vy-

hlášeného Světovou organizací pro před-

školní výchovu – používá zkratku OMEP 

(Organisation Mondiale pour L´éducation 

préscolaire). Což je mezinárodní nevládní 

organizace sdružující osoby bez rozdílu 

rasy, národnosti a politického přesvědče-

ní. Jejím cílem je zlepšení výchovy a péče 

o děti od narození až do osmi let. V srp-

nu 2009 vyzvalo Světové shromáždění 

OMEP své členy po celém světě, aby zor-

ganizovali neformální rozhovory s dětmi 

mezi 1 a 8 lety. Cílem projektu bylo shro-

máždit informace o tom, jak malé děti 

vnímají, komentují a chápou logo OMEP 

kongresu 2010 a rozšířit povědomí 

o vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

 Český výbor OMEP se také zapo-

jil do projektu, vyzval mateřské školy 

v celé ČR a výsledky skoro jednoroční 

práce byly prezentovány na kongrese 

ve švédském Göteborgu v srpnu 2010. 

 Českého projektu se zúčastnilo 

44 mateřských škol (7 z Prahy 11 a na-

víc MŠ Blatenská jako pilotní). Dotazová-

no bylo celkem 519 dětí věku 3 – 6 let. 

Český výbor OMEP vyhodnotil projekt 

jako velmi zajímavý, který si zaslouží dal-

ší pokračování, a proto se rozhodl v srp-

nu 2010 ještě vyhlásit výtvarnou soutěž 

pro české mateřské školy na téma Udrži-

telný rozvoj očima našich dětí. Vernisáž 

výstavy, která je putovní, zahájila jmé-

nem Českého výboru OMEP ředitelka 

Mateřské školy Blatenská, Mgr. Jana 

Vaníčková a poděkovala všem jihoměst-

ským mateřským školám, které se do ce-

losvětového projektu zapojily. 

 A právě výstavu prací nejen jihoměst-

ských předškoláků si mohli návštěvníci 

na úřadě v Ocelíkově ulici po celý únor 

prohlédnout. Pro vás, kteří jste tuto vý-

stavu nestihli, přinášíme fotografi e zají-

mavých prací. red

Logo OMEPU, o kterém měly děti 
zodpovědět:
1. Co vidí na obrázku?

2. Co děti na obrázku dělají?

3. Proč to děti na obrázku dělají?

4.  Jak rozumíš termínu „udržitelný 

rozvoj“ ?

Nakreslete a vybarvěte obrázek s velikonoční tématikou, fantazii se meze nekla-

dou. Své výtvory pošlete nebo zaneste do redakce Klíče nejpozději do konce břez-

na. Nejhezčí výkresy uveřejníme v některém z dalších čísel časopisu a odměníme 

hezkou knihou. Adresa: Redakce Klíče, Ocelíkova 672, Praha 11, obálky označte 

zřetelně slovem SOUTĚŽ.

Výtvarná soutěž pro děti

FOTO: DANA FOUČKOVÁ



Sportovní a volnočasové akce konané od 1. 3. do 15. 3. 2011
2. 3.

 Přátelské turnaje v šachu, scrabble 
a dámě pro všechny věkové kategorie
Farnost u kostela sv. Františka z Assisi 

(klubová místnost), Na Sádce 1296/18, 

Praha 4 – Chodov

Akce se koná každou středu od 16.30 
do 19.00 hod.
Šachový klub Jižní Město 

Kontakt: M. Beneš, tel.: 732 644 691, 

e-mail: m.benes@volny.cz

5. 3.
 Dětský fotbalový turnaj

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 8.00 do 15.00 hod.

Dukla Praha + SJM o.p.s.

 Florbal Herbadent SJM P 11 – 1. 
utkání čtvrtfi nále play-off  (soupeř za-
tím neznámý)
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 17.30 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

 Stolní tenis Grand Prix Jižního Měs-

ta – nejmladší žactvo
Hala TTC Elizza Praha, Mikulova 1583 

od 9.00 hod.

Svaz stolního tenisu

 Volejbalové zápasy 1. ligy kadetek
Hala DDM JM 

Školní sportovní klub Mikulova

5. – 6. 3.
 Jarní pohár v interkrosu 

ZŠ Mendelova od 8.00 do 17.00 hod.

Český svaz interkrosu

6. 3.
 Florbalový turnaj přípravek

ZŠ Mendelova

101. Sportovní PS

 Florbal Herbadent SJM P 11 – 2. 
utkání play-off  (soupeř zatím nezná-
mý)
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 13.30 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

 Dětský fotbalový turnaj
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 8.00 do 12.30 hod.

Dukla Praha + SJM o.p.s.

 Stolní tenis Grand Prix Jižního Měs-
ta – mladší žactvo
Hala TTC Elizza Praha, Mikulova 1583 

od 9.00 hod.

Svaz stolního tenisu

 Volejbalové zápasy 1. ligy starších 
žákyň
ZŠ Mikulova

Školní sportovní klub Mikulova

12. 3.
 Dětský fotbalový turnaj

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 8.00 do 15.00 hod.

Dukla Praha + SJM o.p.s.

14. – 18. 3.
 Příměstské jednodenní tábory

Sběrná místa: ZŠ Mikulova a ZŠ K Milí-

čovu (více na www.taborypraha.cz )

Akce na další polovinu března najdete 
na webu Prahy 11  kultura a sport  
sport  přehled sportovních akcí
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RELAX

Starší žáci opět ulomili Rampouch
Po loňském vítězném tažení turnajem, 

zavítalo poslední lednovou neděli fl or-

balové mužstvo starších žáků TJ JM 

Chodov opět do krásné haly Chemiku, 

aby se pokusilo o obhajobu tamní trofe-

je – Lovosického Rampouchu. Naladěni 

výborným výkonem v přípravném utkání 

proti úřadujícím mistrům ČR, družstvu 

SSK Future, které vyhráli 7:6, odjížděli 

s předsevzetím potvrdit vzrůstající her-

ní formu. Jednokolový hrací systém při 

účasti pěti týmů nedovoloval žádná za-

váhání. Přes počáteční trápení v úvod-

ním zápase proti domácím Lovosicím 

(5:0) jela už dále chodovská mašina 

na plné obrátky. FbC 98 Chomutov 

porazila 8:3 a Viktorii Ústí nad Labem 

deklasovala 15:0. V závěrečném utkání 

celého hracího dne, které by se vzhle-

dem k vývoji turnajových výsledků dalo 

nazvat fi nálem, si kluci poradili i s dal-

ším ústeckým týmem – USK Slávie, a to 

v poměru 3:1. Celým turnajem tedy pro-

šli „bez ztráty kytičky“, kdy navíc každé-

ho ze soupeřů pokořili i v doplňkových 

samostatných nájezdech, a navíc Eda 

Žák byl vyhlášen nejlepším hráčem na-

šeho týmu a Matěj Vaculčiak vítězem 

kanadského bodování celého turnaje. 

Gratulujeme... Arnošt Prášek

FOTO: ARNOŠT PRÁŠEK

Vítězné družstvo starších 

žáků.
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INZERCE

Služby
• 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, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. 

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

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 

Škapa, tel. 728 386 419.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a podobně. Výměny 

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

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – opravy a vý-

měny baterií, WC, připojení praček, myček, 

výměny dřezů i kuchyňských desek, montáže 

a opravy rozvodů. Tel.: 737 384 001, email: 

fort.mirek@seznam.cz.

• GREGOR-INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, vo-

doměry,vodoměrné sestavy, rozvody vody, 

kanalizace a havárie. Cena dohodou. Tel: 

603 537 040, email: Gregor.St@seznam.cz.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské 

a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-

ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-

rů. Mob. 777 670 326.  

• HODINOVÝ MANŽEL – opravy v domác-

nosti i kanceláři, stěhování či smontování 

nábytku, malování, broušení, atd. Specializu-

ji na práce v oblasti elektro. 774 903 255, 

http://hmpraha.kvalitne.cz.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU o sběrných dvo-

rů – vyklízení – stavební sutě, nábytek, elek-

trospotřebiče atd. Bourání, řezání příček, 

byt. jader (5900 Kč/jádro vč. odvozu). Tel.: 

775 677 928.

• VÝROBA NA MÍRU, renovace. Kuchyně, 

vestavěné skříně, dětské pokoje, šatní stěny 

atd. Pokládka plovoucích podlah, obložení, 

dřevěné ploty, zábradlí. Tel.: 775 392 389.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské 

práce. Bytová jádra a rekonstrukce bytů. KVA-

LITNĚ. Rakovec 267 913 922, 18.00-21.00, 

608 709 716 přes den, www.rakovec.cz.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v 3+1 - cca 340 Kč), 

čištění koberců a čalounění. Tel: 606 148 453 

nebo 222 955 295 - Fa Šilha.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-

keré zednické a obkladačské práce, malování, 

štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozum-

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

seznam.cz. 

• REKONSTRUKCE BYTŮ, bytových jader, 

nebytových prostor. Obklady, dlažby, malová-

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

Tel.: 739 990 814, 734 404 700.

• VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE, byt. i nebyt. 

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

nické, obkladačské, štuky stěn, malířské aj. 

práce. Malé i větší zakázky za rozumné ceny. 

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

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

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

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

www.stehovanibytu.cz.

• 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, jsaifrt@

seznam.cz.

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

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

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

• 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.

• MĚŘENÍ TERMOVIZNÍ KAMEROU - kon-

trola zateplení, oken, teplotních mostů, 

www.termorevize.cz, info@termorevize.cz, 

736 168 970, Chodov, Praha 11.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD, 

HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monitory 

a počítače. Rozumné ceny. AVC servis – tel.: 

222 361 720 a mobil: 602 390 630.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem 

PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS 

PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, 

internetu, tiskáren. Doprava zdarma, m: 

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

• SERVIS POČÍTAČŮ na dosah ruky. Zavo-

lejte, ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradí-

me, profesionálně opravíme, dodáme náplně 

do tiskáren, naučíme Vás s počítačem (senioři 

SLEVA), m: 775 677 101 www.improvisio.cz.

• 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.

• NEMÁTE ČAS na babičku či dědečka? Po-

starám se Vám o ně - nákup, úklid, návštěva 

lékaře, milé slovo... Je mi 48 let, mám bohaté 

zkušenosti s vlastními babičkami a se starými 

lidmi si rozumím. Auto mám, odměna doho-

dou, Praha 11 a okolí. Tel: 776 862 475.

• PEDIKÚRA mokrá klasická, lázeňská, ošet-

řeni a masáže, gelové nehty na nohou. Nově 

v ulici Hněvkovského 1376/10, Praha 4 

ve stávajícím kadeřnictví. Objednávky na pe-

dikúru a kadeřnictví na tel. 728 125 823.

• KOSMETIKA PARISIENNE – přístrojová 

diagnostika pleti, radiofrekvence – řeší celuli-

tidu, vrásky, ochablost. Otevřeno i v SO – NE 

a ve večerních hodinách, www.kosmetikapari-

sienne.cz, tel. 725 384 666.  

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a středních plemen. Leopoldova 1681, 

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

608 760 762. psikadernictvi.napady.net.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo 

občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, 

nemovitosti, úschovy. Tel: 603 835 609, 

www.advocate-brown.eu, e-mail: eva.

brown@volny.cz.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra 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.

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

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

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50
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• ADVOKÁTKA JUDr. S. Grivalská s kancelá-

ří u metra Háje. Řešení sporů a pohledávek, 

smlouvy a nemovitosti, byt. družstva a SVJ, 

rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní 

a pracovní. Tel 603 823 260, www.grivalska.

cz, email: offi  ce@grivalska.cz.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ přímo u me-

tra Chodov – právo občanské, obchodní, 

trestní, rodinné a bytové záležitosti, smlou-

vy apod. – pro občany, fi rmy, družstva. Tel: 

606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz, adre-

sa: Šustova 1930 (poliklinika – 3. patro), Pra-

ha 4, Chodov.

• 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 ÚČETNICTVÍ, 
mezd, daní, zastupování na úřadech – www.

ucetnictvikomplet.cz – pí. Malchrová, tel. 

603 451 870.

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné ceny 

(možnost individuální dohody). Kancelář: Pra-

ha-Chodov. Tel.: 608 610 630, e-mail: info@

mirapax.cz.

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daňové evidence, 

zpracování DPH, daňová přiznání 2010 pro 

právnické a fyzické osoby, praxe na kontrol-

ním oddělení fú,tel. 774 214 480, e-mail:uc-

to-ej@seznam.cz.

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a poraden-

ská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlá-

šení stavby a k územnímu řízení. Projekty no-

vostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie. 

Tel. 731 060 583.

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 Již-

ním Městě o velikosti 3+1/L nebo 4+1/L. 

Družstevní nebo OV. Nejlépe v blízkosti ze-

leně, s dobrou dostupností. Spěchá. Tel.: 

721 606 214.

• KOUPÍM BYT 2+KK (1+KK, 1+1) v Pra-

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

607 686 460.

• ZÁJEMCE S HOTOVOSTÍ koupí družstev-

ní byt 3+kk/L. Přednostně na Jižním Městě 

I (dostupnost stanice metra Háje, Opatov) 

a od 2. patra výše. Nabídněte prosím na tel.: 

607 893 786.

• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středočes-

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

Tel.: 722 509 947.

• 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. 

• KOUPÍM BYT V PRAZE za rozumnou cenu, 

výhodou je OV, balkon, blízko MHD. RK ne-

volat! Tel: 773 453 825 nebo igna1978@

seznam.cz.

• HLEDÁM PRONÁJEM BYTU v Praze s dob-

rou dostupností MHD, preferuji balkon, není 

podmínkou. Nechci RK! Tel.: 773 457 486, 

stačí zaslat SMS.

• PRODÁM BYT 3+1/L, DV, v Kosmické uli-

ci u metra Háje, blízko Hostivařské přehrady. 

Bližší informace na tel. 777 322 469.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM kdekoliv 

v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani 

vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné - 

nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, 

služební, podnikový a pod. Nechám čas na vy-

stěhování, uhradím za Vás případné dluhy 

na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím 

i právně velmi komplikované případy, podílová 

spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, ža-

lobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně 

obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. 

dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu 

a doplatek a pod. Platím v hotovosti, zálo-

ha možná ihned. TEL: 222 941 032, nebo 

603 420 013.

• 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. 

• NABÍZÍME VÁM K PRODEJI byt 3+1/L, 

80m2, DV s možností OV, po kompletní re-

konstrukci, dispozičně dobře řešený, v těsné 

blízkosti stanice metra Opatov. Parkovací 

stání. Tel.: 775 293 226. 

Ostatní
• PRONAJMEME PROVOZOVNU v ul. Tatar-

kova, 50m2, samostatný vchod, počátek pro-

nájmu od 1. 6. 2011. Volejte 9-18 hod. na tel: 

725 076 778.

• BYTOVÉ DRUŽSTVO V Průčelí 1655 

na J. M. pronajme od 1. 3. 2011 nebytový 

prostor v suterénu domu. Plocha 21,5 m2, 

cena 700 Kč/m2/rok. Kontakt: V. Odcházel, 

602 215 428.

• VÝPRODEJ DVD, velký výběr, 800 druhů 

od 20 Kč. Po – čt 9 – 17.30 hodin, Tržnice 

Pankrác.

• 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.

• BAZAR ZASTAVÁRNA, servis počítačů. 

Výkup a prodej mobilů, audia, videa, auto-

rádií, drahých kovů, nářadí, sportovních po-

třeb, krátkodobé úvěry oproti zástavě. Tel: 

733 474 017, www.compedo.cz.

• PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ. 

Skupinové a individuální: Mgr. K. Mohrová 

(731 127 614). Skupinové: A. Sobotková DiS. 

(775 360 480). Bližší informace na www.po-

radna-psychoterapie.cz.

• ANGLIČTINA - individuálně, u Vás doma 

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

Tel: 732 233 701.

• AUTOŠKOLA AMS, klidná a pohodová výu-

ka a kondiční jízdy sk. B, manuální nebo auto-

matická převodovka, nízké ceny, vysoké úspě-

chy. Učebna Kateřinky. Tel. 773 550 500, 

www. autoskola-sazima.cz.

• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodá-

váme: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace 

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

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

603 865 336, 274 779 716.

Chraňte své ledviny, pomůžete i svému srdci 
SVĚTOVÝ DEN LEDVIN 10. 3. 2011 – v tento den si můžete nechat 
v nové ambulanci NEFROLOGIE zdarma vyšetřit krevní tlak, moč a sérový 
kreatinin. Vaše problémy, týkající se ledvin, můžete konzultovat s odbornými 
lékaři. S sebou si  přineste vzorek ranní moče.Těšíme se na Vaši návštěvu.

MUDr. Lucie Fantová a MUDr. Lucie Hornová

Hviezdoslavova ulice 1600, 2.patro (Poliklinika Litochleby), od 8 do 12 hod.

Tel.: 272 681 318, 320  mob.: 773 245 112, 773 245 404  www.nefrologie-praha.cz
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Řádky z kroniky Chodova

U Milíčovského rybníka 

Pokračujeme výpisy z roku 1924: 

 Jmění obce se dále sestávalo: Ob-

ligace: 200 Kč + 200 Kč + 3750 Kč + 

3750 Kč = 7900 Kč. Kmenové jmění: 

178,65 Kč + 1885,05 Kč = 2063,70 Kč. 

Běžné jmění: 5862,07 Kč. Chudin-

ský fond: 21232,30 Kč. Školní fond: 

3937,71 Kč, elektr. fond: 2000 Kč, fond. 

Chodovce: 11865,70 Kč, fond k poříz 

(návěst.) tabulek 1000 Kč.

 Stavební ruch byl dosti čilý. Vystavěli 

t. r. čísla svá: Žížala František č. /neuve-

deno/, Kumperová Marie, Uher Frant., 

Stoklasa Antonín, Zbíral Frant., Kruliš 

Antonín, Zíka Václav, Carboch Ant., Hej-

halová Marie – bouda, Mraček Václav – 

bouda, adaptaci pak provedl Urban Ant. 

Téhož roku byla provedena též adapt. 

školy zdejší 97, kterážto nutně potřebo-

vala. Celkový náklad na práci zednickou 

(a malířskou) byl: /Neuvedeno./ Letoš-

ní rok provedena jen částečně a to jen 

ohrada zděná kol celé školní zahrady 

a budovy.

 V populaci jeví se vzrůst proti roku 

minulému 20,7 %, narodilo se zde t.r. 

děvčat 13, hochů 16. Úmrtnost stoupla 

proti roku minulému o 25 %. Zemřelo t.r. 

celkem 20 osob.

 Škola t.r. byla trojtřídní. Správu školy 

vedl Jan Pexider. Učiteli t.r. byli Vincenc 

Buzek a Eman J. Šarapatka. Posledně 

jmenovaný přeložen do Nuslí a za něho 

nastoupil Jan Pozler, který 

přišel na školu z němčelé-

ho území z Frýdlantu.

Počet žactva t.r. byl:

V I. třídě: 32 dětí

 II. třídě: 31 dětí

 III. třídě: 28 dětí

-----------------------

Celkem:  91 dětí

Do měšťanských škol cho-

dilo z obce: do Hostivaře 

17 dětí, do Vršovic 7 dětí.

Katol. nábož. vyučoval J. 

Fencl, kaplan z Hostivaře. 

Náb. českoslov. náb. Frant. 

Kolba, katecheta z Nuslí. Ruč. prac. žens. 

Bohumila Kunhartová, ind. uč. ze Záběh-

lic.

 Knihovna t. r. čítala svazků: 184. Kni-

hovníkem byl Jan Pexider.

 Čtenářů bylo celkem: 38. Výpůjček 

bylo: 570. Průměr: 15.

Vybral: Jiří Bartoň

Vlastně se jmenoval Nový rybník. Jistě 

proto, že se v lokalitě kdysi nacházel jiný 

rybník, po kterém nám zůstalo pojmeno-

vání Na Křtině a mokřina. Prý to bývala 

přímo zrádná bažina, vzpomínali staří. 

Nový je ale jméno málo adresné a tak 

rybník v sedmdesátých letech minulého 

století obdržel jméno dnešní, vycházející 

z jeho polohy. 

 Zná ho každý, kdo v Praze 11 sku-

tečně žije, ovšem také mnoho dalších 

pražských přátel přírody. Rádi se pro-

jdou kolem soustavy čtyř rybníků a jed-

né nádrže na Milíčovském potoce. Tahle 

vodoteč je docela skromná, v letních 

vedrech jakoby docela zmizela. Zato při 

výkyvech od zimy k jaru, třebas těch ne-

dávných, ještě klamných, a za pravého 

jara si ve svém korytě docela spokojeně 

bublá. 

Jiří Bartoň   

FOTO: JIŘÍ BARTOŇFOTO: PETR COUFAL.

FOTO: ARCHIV FOTO: ARCHIV

Leden 1985. 

Léto 2007.

Léto 2005. 

Leden 2011.

Předzahrádka 

ZŠ Chodov. 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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Slovo 

zástupce 

starosty

TO HLAVNÍ OČI NEVIDÍ

Rudolf Hrušínský v jedné ze svých ne-

zapomenutelných rolí říká, že člověk by 

si měl každou hezkou chvíli pamatovat 

a schovat si ji na horší časy.

 Hezké chvíle nás potkávají pořád, ale 

spousta jich proběhne, aniž je zazna-

menáme. Je to patrně důsledek změny 

orientace a schopností našeho vnímání. 

Média nás totiž stále častěji informují 

o katastrofách a malérech všeho druhu. 

Ale opravdu toužíme jen po špatných 

zprávách? Nevěřím. Je to zrůdný a velmi 

nebezpečný zásah do vědomí i podvědo-

mí lidí.

 Malé děti jsou šťastné proto, že mají 

výjimečné vidění a především cítění světa 

a nedají si ho jen tak vzít. Je totiž téměř 

nemožné, díky bohu, v této oblasti ovliv-

nit jejich názor a vkus. Vnímání malých 

dětí je čisté, neposkvrněné kalkulem ani 

předsudky. Je velikou škodou, že s vě-

kem přicházíme o schopnost vidění světa 

očima dětí. Stačila by chvilka a spoustu 

věcí bychom pak viděli a hlavně cítili do-

cela jinak. Získali bychom rozměr vnímá-

ní, který jsme s dospělostí ztratili.

 Antoine de Saint-Exupéry ústy moud-

ré lišky již před více než sedmdesáti lety 

prozradil malému princi: „Dobře se dá 

vidět jenom srdcem, protože to hlavní 

oči nevidí“ a malý princ odcházeje si opa-

koval: „To hlavní oči nevidí, to hlavní oči 

nevidí…“

 To hlavní oči opravdu nevidí, díky 

pane Exupéry.

Jan Meixner

Zprovoznění nového výtahu 
a eskalátorů v Hájích

Jednodenní příměstské 
tábory jsou zpátky
Také letos připravuje městská část Pra-

ha 11 pro jihoměstské děti oblíbené jed-

nodenní příměstské tábory, které jsou 

zábavnou alternativou jak strávit jarní 

prázdniny od 14. do 18. března. Tábo-

ry jsou určeny pro děti od 6 do 15 let. 

Sběrná místa jsou již tradičně v tělocvič-

nách Základní školy Mikulova a K Milíčo-

vu.  

 Takže pokud ještě nemáte pro-

gram pro své děti, stačí navštívit web 

www.taborypraha11.cz, kde na-

jdete všechny podrobné informace a ná-

vod na přihlášení včetně přihlášky.

➊ Zástupce pražských vozíčkářů stříhá pásku.

➋  Provoz bezbariérového vchodu ve stanici metra Háje zahájil 

radní hl. m. Prahy Karel Březina.

➌  Od pátku 11. února mohou cestující využívat ve stanici 

metra Háje nové pohyblivé schody.

➋

➊

➌

FOTO: PETR KEFURT

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Mobilní svoz nebezpečných odpadů v roce 2011
Sběr nebezpečných odpadů pro občany hl. m. 

Prahy zdarma. Místa a termíny zastávek svo-

zu jsou uvedeny níže.

  Mobilní svoz bude provádět společnost Praž-

ské služby, a.s., na základě smlouvy s hl. m. 

Prahou. Občané (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. 

m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel odevzdat zdarma 

tyto odpady:

•  baterie, akumulátory, 

•  nádobky od sprejů, 

•  mazací oleje a tuky (ne potravinářské), 

•  ředidla a barvy, 

•  léky a teploměry, 

•  kyseliny a hydroxidy, 

•  lepidla a pryskyřice, 

•  detergenty (odmašťovací přípravky), 

•  fotochemikálie, 

•  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, od-

straňování plísní), 

•  zářivky a výbojky.

Trasa A

datum svozu. 24. 2., 14. 4., 2. 6., 14. 7., 1. 9., 13. 10. 

zastávka svozové trasy doba stání

Kloboukova — Hrdličkova 15.00 — 15.20

Krejnická 2021 (vedle Chrpy) 15.30 — 15.50

Vojtíškova 1783 16.00 — 16.20

Klapálkova — Čenětická 16.40 — 17.00

Lažanského—Švabinského 17.20 — 17.40

Medkova — K Dubu 17.50 — 18.10

Donovalská (u lékárny) 18.30 — 18.50

Trasa B

datum svozu. 13. 4., 12. 5., 13. 7., 11. 8., 12. 10., 10. 11.

zastávka svozové trasy doba stání

Brandlova—Hněvkovského (za prodejnou Albert) 15.00—15.20

Výstavní—U Přehrady 15.30—15.50

Štichova 640 (dolní parkoviště) 16.00—16.20

Opatovská, Tatarkova, Bajkonurská (parkoviště) 16.30 — 16.50

V Jezírkách 1549 17.00 — 17.20

Zdiměřická — Radimovická 17.30 — 17.50

Bachova — Mikulova 18.00 — 18.20

Matúškova — Dubnova 18.40 — 19.00

Trasa C

datum svozu. 21. 3., 20. 6., 19. 9. 

zastávka svozové trasy doba stání

Chodovecké náměstí 15.00 — 15.20

Blažimská — Divišovská 15.30 — 15.50

Donovalská — Ke Stáčírně 16.00 — 16.20

K Jezeru — Výstavní (u parkoviště) 16.30 — 16.50

A. Malé (parkoviště u hotelu Kupa) 17.00 — 17.20

Bachova (parkoviště) 17.30 — 17.50

Bohúňova 1550 (parkoviště) 18.00 — 18.20

Křejpského 1523 18.40 — 19.00

Mobilní svoz provádí 

společnost Pražské služby, a.s.
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Jak naložila vítězná družstva v soutěži 
regenerace se svou výhrou?
V minulém čísle Klíče jsme vás informo-

vali o letošním ročníku soutěže regene-

race. 

 Možnost přihlásit se do soutěže 

máte i vy a to od 1. do 31. března. Po-

drobné informace a celé znění pravidel 

soutěže včetně formuláře pro přihlá-

šení naleznete na internetových strán-

kách městské části www.praha11.

cz, ve všech informačních kancelářích 

a na odboru územního rozvoje v Oce-

líkově ulici. Abychom potencionální 

soutěžící motivovali, rozhodli jsme se 

otisknout tři vítězná družstva z minulé-

ho  ročníku a napsat s odstupem času 

o tom, jak se svými vyhranými fi nance-

mi naložila tato bytová družstva. 

red

Na internetových stránkách Prahy 11 v sekci Rozvoj a regenerace – Regenerace Jižního Města je možné si prohlédnout, jak 

probíhaly předchozí ročníky soutěže, které subjekty se zúčastnily a které objekty zvítězily. 

1. místo
Plickova 551/25

Vítězné bytové družstvo obdrželo fi -

nanční cenu 350 tisíc korun. Část této 

částky bude použita na rekonstrukci 

elektrorozvodů a výmalbu domu včet-

ně nového linolea do domu. Konkrétní 

rozdělení investic z výhry bude upřes-

něno na březnové schůzi vlastníků. 

2. místo
Sulanského 694/2 – 697/8
Toto bytové družstvo využilo fi nanční částku 200 tisíc korun 

k umoření vysoké částky úvěru na revitalizaci domu.

3. místo
Hněvkovského 1373/3 

Bytové družstvo využije výhledově svou výhru 100 tisíc 

korun na vybudování přístřešku nad vchodem do svého 

bytového domu.
FOTO: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

FOTO: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

FOTO: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
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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 21. do 26. 02. 2011). 

Termín návštěvy doporučujeme domluvit  

telefonicky.

O našich aktuálních akcích se informujte na  

www.dcch.cz

Centrum 
Chodov

V rámci našeho miniseriálu si dovolujeme při-

pojit ještě čtvrté pokračování. 

Dnes bychom Vám chtěli sdělit několik in-

formací o lécích, které se z plasmy odebrané  

v Dárcovském centru Chodov vyrábí a o je-

jich klinickém použití. Jedná se o léky, které 

možná potřebovali nebo mohou v budoucnu 

potřebovat Vaši blízcí nebo známí.

Již v minulém díle jsme se zmiňovali o sku-

tečnosti, že tyto léky, tzv. krevní deriváty, se 

používají například při krvácivých stavech  

a poruchách srážlivosti krve. Možná jste někdy 

slyšeli o hemofílii, což je vrozená dědičná kr-

vácivá choroba, která postihuje mužskou popu-

laci. Je to „slavná“ choroba, kterou v minulosti 

trpěly i známé panovnické rody. Trpěl jí třeba 

vnuk britské královny Viktorie, dále i carevič  

a poslední následník ruského trůnu Alexej. 

Ale můžeme mluvit i o zcela jiném druhu po-

užití krevních derivátů. Prodělali jste někdy 

vážnější úraz? Měli jste tu smůlu, že se musel 

řešit až na operačním sále? Pak Vám možná  

v některých chvílích kapala do žíly světlá te-

kutina, kterou mohl být albumin. Je to extraho-

vaná a koncentrovaná bílkovina krevní plasmy, 

která má mimo jiné schopnost nasávat tekutiny 

do cév z okolních tkání a stabilizovat tak ob-

jem cirkulující krve. Bez podávání albuminu by 

se dnes již lékaři na chirurgických sálech nebo 

anesteziologicko-resuscitačních odděleních 

dávno neobešli.

 A do třetice. Určitě jste již víckrát v životě uží-

vali antibiotika. A neměli jste obavy, zda budou 

dostatečně účinná ke zdolání právě Vašeho one-

mocnění? Jsme zaplavováni mnoha informace-

mi, jak klesá naše odolnost a obranyschopnost 

těla vlivem nejrůznějších faktorů moderního 

způsobu života. Ale i v těchto situacích, kdy 

vyčerpaný, těžce nemocný organismus nemá 

již dostatek sil bojovat s vážnou infekcí a sa-

motná antibiotika nestačí, pomohou opět krev-

ní deriváty, tentokrát imunoglobuliny. Takové 

situace nastávají u těžce nemocných pacientů 

např. s krevními chorobami, kde při infekčních 

komplikacích imunoglobuliny výrazně přispějí 

k záchraně života.

Z širokého využití léčiv získávaných z krevní 
plasmy jsme uvedli jen 3 příklady.

 Všechny léky z plasmy odebrané v Dárcov-
ském centru Chodov jsou vyráběny tech-

nologií frakcionace, která je schopna plasmu 

rozdělit na její jednotlivé účinné složky. Tato 

technologie je v naší republice nedostupná, 

neexistuje žádné české frakcionační zařízení. 

Proto vítáme, že již 20 let existuje možnost 

spolupráce v rámci celé Evropy. Padly hranice, 

které omezovaly podávání těchto léků vyrobe-

ných i z české plasmy naším pacientům a sou-

časně překážky, které zamezovaly vzniku dár-

covských center u nás. Proto mohlo vzniknout  

i Dárcovské centrum Chodov, které se nachá-

zí v Obchodním centru Chodov. 

Teď už záleží jen na Vás, zda také přijdete k od-

běru plasmy…

Těší se na Vás tým Dárcovského centra Cho-
dov.

VÝHODY PRO VÁS:
-  za jeden odběr obdržíte jako náhradu Vašeho času  

a nákladů na dopravu 400 Kč.

- při registraci bezplatná lékařská prohlídka.

-  pravidelné krevní testy při každém odběru – i na 

vybrané infekční nemoci.

-  dobrý pocit z pomoci druhým.

-  krátká čekací doba.

-  vstřícná otevírací doba – v pracovní dny od 7.00  

do 19.00, v sobotu od 8.00 do 13.30.

-  strategické umístění v nákupním centru (dobré 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 Měsíčko-

vou mast 30 ml, při jedenadvacátém odběru Mě-

síčkovou mast 50 ml, při jedenatřicátém multivi-

taminy.

-  všichni dárci od nás dostanou při první letošní ná-

vštěvě vlastní antistresový míček nebo hvězdičku 

(do vyčerpání zásob). 

-  pro dárce, kteří překročili celkový počet odběrů 50, 

připravujeme nový hodnotný dárek.

Darování krevní plasmy  
– její použití pro výrobu léčiv.
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Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hod .     NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

Akční ceny BŘEZEN
Játrový sýr 94,90 69,90 Kč

Métský salám 109,90 79,90 Kč

Turistická klobása 99,90 79,90 Kč

Vídeňský párek 129,90 99,90 Kč

Debrecínská pečeně 169,90 139,90 Kč

Dunajská klobása 179,90 149,90 Kč

Hovězí kližka mladý býk 129,90 109,90 Kč

Vepřová pečeně s.k. 109,90 89,90 Kč

Kuř.stehenní řízek CZ mr. 109,90 69,90 Kč

Trvale snížená cena
Gothajský salám  59,90 Kč

Vinná klobása  59,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy 

do vyprodání zásob.

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
U Křečka je stále prima, obzvlášť jeho uzenina.

Vepřík, kuře, kravička – prvotřídní masíčka.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

www.propostudio.cz 
Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4, tel./fax: 272 913 518, 

GSM: 602 224 745, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 900–1400

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

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
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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.

1. 3., 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 / 

rodinné vstupné 200 Kč

1. 3., 19.00: Cestovatelská přednáška – Čína 

a Hongkong. Přednáší Matěj Hlava. 60 Kč

2. 3., 10.00: Královská moudrost – Divadlo Já to 

jsem. Za devatero horami a devatero lesy žil byl 

starý moudrý král... 50 Kč 

5. 3., 15.00: Dětský masopust – Masopustní 

maškarní rej pro děti a jejich dospělé. Masopustní 

zvyky a tradice, karneval, soutěž o nejlepší masku 

a mnoho dalšího! 80 Kč

5. 3., 16.00: Masopustní výtvarná dílna – Výroba 

karnevalových masek. Vede R. Dohnalová a D. 

Trojan. 50 Kč

8. 3., 18.30: Módní show – Módní přehlídka s bo-

hatým programem. 190 Kč

9. 3., 15.00: Velryba Lízinka – Divadlo Krapet. Po-

hádka o zatoulané malé velrybě s písničkami Marka 

Ebena. 2. představení ve 14:30!!! 80 Kč

9.3., 19.00: Asonance – Irské a skotské lidové ba-

lady, písně i instrumentální skladby v podání slavné 

folkové kapely. 250 Kč / 220 Kč

10. 3., 20.00: Už jsme doma – Koncert interpretů 

alternativního rocku, který se proslavil na klubové 

scéně nejen doma, ale i za oceánem! 150 Kč / 

130 Kč

11. 3., 20.00: Hip-Hop Contest – Soutěžní koncert 

tří mladých hip-hopových uskupení: Stell, Zero, 

Remin a Barbora Korpusová jako host. Uvádí. 

Unbeatable 2ojka. 50 Kč

12. 3., 10.00: Výtvarná dílna – Kašpárek z textilu. 

Vede Ilona Němcová. 50 Kč

12. 3., 15.00: Našel se medvěd – Divadlo Krapet. 

Cestovatelská pohádka o tom, jak se malé medvídě 

toulalo po světě. 50 Kč

16. 3., 10.00: Zlatovláska – Teátr Víti Marčíka. 

Dobrodružství Jiříka a jeho koníka Zdeňka na cestě 

za Zlatovláskou. 50 Kč

19. 3., 10-17.00: Miss Kočka – Soutěž o nej-

krásnější kočku s možností hlasování. Charitativní 

umisťovací výstava koček z útulků. Vstupné: 1 

kočičí konzerva.

22. – 24. 3.: JEDEN SVĚT 2011
Festival dokumentárních fi lmů o lidských právech

22. 3., 17.30: Blood Calls You (Sve) – Dokument 

o tragickém osudu jedné švédsko-kubánské lásky.

22. 3., 19.30: Na stupních vítězů / Autumn 

Gold (Něm) – Citlivé i humorné portréty několika 

zestárlých atletů, kteří se připravují na mezinárodní 

Mistrovství světa ve fi nském Lahti.

23. 3., 17.30: Haiti – zemětřesení zblízka / Insider 

Disaster (Kan) – Autenticky zachycené úsilí huma-

nitárních organizací po živelné katastrofě na Haiti 

v lednu 2010. 

23. 3., 19.30: Vše pro dobro světa a Nošovic 
(Čr) – Tragikomický příběh o poli, na kterém rostou 

automobily… 

24. 3., 17.30: Poslední útočiště / Emergency 

Shelter (Čína) – Kontroverzní dokument o tom, 

že být v Číně právníkem hájícím lidská práva se 

nevyplácí…

24. 3., 19.30: Blood In  e Mobile (Dan) – K výro-

bě mobilních telefonů je potřeba nerostů těžených 

v Kongu. Jejich výkup však fi nančně podporuje 

občanskou válku v této africké republice… 

Změna programu vyhrazena. 

Cena promítání 70 Kč / 50 Kč

23. 3., 10.00: Kocour v botách – Divadlo většina 

lidí. Dobrodružství pohádkového kocoura, který 

chodil po dvou a uměl mluvit. 50 Kč

24. 3., 18.00: Setkání s Jiřím Havelkou – Hodinu 

před začátkem představení si režisér Jiří Havelka 

bude s diváky povídat o vzniku inscenace Velmi 

společenské tance.

24. 3., 19.00: Velmi společenské tance – J. Havel-

ka&Kol. Taneční hra o psychicky náročné podstatě 

partnerské existence. 290 Kč / 150 Kč (230 Kč – 1. 

řada)

26. 3., 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. 3., 15.00: Chroust – Divadlo Anička a letadýlko. 

Příběh o velkých přáních a malých chroustech. 50 Kč

26. 3., 16.00: Ze života hmyzu – výtvarná dílna 

inspirovaná odpolední pohádkou o chroustech. 

Vede: David Trojan. 50 Kč

28. 3., 14.30: Hana Zagorová – koncert. Pořádá 

Klub aktivního stáří. 50 Kč

29. 3., 19.00: Cestovatelská přednáška – Jižní Af-

rika: JAR, Namibie, Botswana. Zimbabwe, Lesotho, 

Svazijsko. Přednáší: Libor Vaicenbacher. 60 Kč

30. 3., 10.00: O Pračlovíčkovi – Divadlo Tramtárie. 

Dobrodružná výprava do pravěku. 50 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 BŘEZNU 2011:
VÝSTAVY:
9. 2. – 20. 3. 2011: Denisa Krausová, Benedikt 
Tolar – Kráva zajíce nedohoní – Denisa Krausová 

(1981) i Benedikt Tolar (1975) si na české umělecké 

scéně získávají čím dál tím svébytnější postavení. 

Kurátor: Helena Blašková

9. 2. – 20. 3. 2011: BEYOND HERE LIES NO-
THING, Život na cizích planetách a jiné příběhy 
- PAVEL ŠVEC – Výběr videoanimací z let 2005-

2008

25. 3. 2011 – 8. 5. 2011:  e See trough which 
we all sail – Společná výstava umělců z Čech a Ka-

nárských ostrovů na téma „moře“ propojí deset 

autorů s rozdílnou sociálně – geografi ckou zkuše-

ností. Vstupné do galerie 70 Kč / 50 Kč (studenti, 

senioři). Více informací o doprovodném programu 

galerie na www.chodovskatvrz.cz.

 

KONCERTY: 
Čtvrtek 10. března od 19.00: Projekt Z – Jazzo-
vý večer s předním českým kytaristou Petrem 
Zelenkou – Petr Zelenka je pražský kytarista, který 

studoval s hudebníky jako např. Dave Douglas, 

Tony Malaby, Peter Bernstein, Steve Cardenas. 

Členy jeho nového tria s neobvyklým složením jsou 

saxofonista Marcel Bárta a bubeník Dano Šoltis.

http://www.petrzelenka.eu/

Vstupné: 110 Kč / 80 Kč

Čtvrtek 17. března od 19.00: Vlasta Třešňák – 
Sólový recitál legendárního písničkáře – Známý 

písničkář Vlasta Třešňák vystoupí poprvé na Cho-

dovské tvrzi. Vstupné: 130 Kč / 100 Kč

Čtvrtek 31. března od 19.00: Československé 
komorní duo – Antonín Dvořák „170“ – Pavel 

Burdych – housle, Zuzana Berešová – klavír, Česko-

slovenské komorní duo založili v roce 2004 český 

houslista Pavel Burdych a slovenská pianistka 

Zuzana Berešová. Vstupné: 120 Kč / 90 Kč

 
POHÁDKY: 
Neděle 6. března, od 15.00: Baron Prášil (Studio 
Damúza) – Loutková podívaná si pohrává s fan-

taskním světem Barona Prášila. Pro děti od 4 let.

Neděle 13. března od 15.00: Karlova a Jaromí-
rova pohádka (Divadlo dobré kávy) – Notoricky 

známe pohádky K. J. Erbena převyprávěné hercem 

a improvizátorem Jakubem Folvarčným. Veršované 

příběhy o duši, touze a poznání. Pro děti od 5 let.

Neděle 20. března od 15.00: O Šetkovi (Studio 
Damúza) – Netradiční loutková pohádka na motivy 

K. J. Erbena o touze po bohatství, lakotě a spra-

vedlivé odplatě skřítka Šetky.

Neděle 27. března od 15.00: Tonička Bažantová 
(Divadlo Anička a letadýlko) – Teta Bažantová 

pamatuje dávné doby, kdy se místo televize hrálo 

doma dětem loutkové divadlo. Další ze série po-

hádkových příběhů zakončených výtvarnou dílnou.

Vstupné na všechny pohádky je 50 Kč za osobu.

KURZY A CVIČENÍ
Jóga mezi obrazy s KOKO
Každé pondělí od 18.00 do 19.00 se v prostorách 

Velké galerie koná hodinová lekce jógy (ashtanga, 

vinyasa) zaměřená na začátečníky a mírně pokroči-

lé. Informace na 608 615 536. 

Cena je 100 Kč za lekci.

Kreativní dopoledne s angličtinou
Každé úterý od 9.30 do 12.30 se koná v prosto-

rách sálu Chodovské tvrze speciální lekce určená 

malé skupině dětí od 3 do 6 let. Lektorka MgA. 

Petra Pětiletá. Info na 608 615 536.

Cena je 200 Kč za dopoledne. 

Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

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

Z PROGRAMU NA BŘEZEN 2011:
6. 3., 9.00 – 11.30: Dárky z přírody. Dílna – tvoří-

me z přírodnin. DDM JM, Květnového vítězství.

6. 3., 15.00 – 17.00: Masopust. Tanec v maskách 

s živou hudbou, tradiční masopustní soutěže. DDM 

JM, Květnového vítězství.

14. a 15. 3.,12.00 – 16.00: Prázdniny v klubu 
Beroun. Stolní hry, kulečník, air-hokej, elektronické 

šipky aj. DDM JM, Šalounova – klub.

26. 3., 9.00 – 17.00: Keramická dílna. DDM JM, 

Šalounova.

26. 3., 10.00 – 12.00: Vítání jara. Velikonoční 

rukodělná dílna. DDM JM, Šalounova.

26. 3., 14.00 – 16.00: Výtvarná dílna s Věrou. 
Zdobení kraslic. DDM JM, Šalounova.

27. 3., 14.00 – 16.00: VOSA. Otevřený volejbalo-

vý turnaj. ZŠ Ke Kateřinkám.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4 – Háje, 

tel.: 272 912 124, 603 468 151

benjamin@cmail.cz

ddm jm
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BŘEZEN 2011

Z PROGRAMU NA BŘEZEN 2011:
„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ 25. – 27. 3. 
2011 – rakticky zaměřený kurz pro rodiče i učitele 

MŠ, ZŠ vycházející z pedagogiky Marie Montessori.

Máte zájem seznámit se s přirozenou výchovou 

dětí upřednostňující citlivý přístup k dítěti, která re-

spektuje jeho osobnost a která mu nabízí možnost 

vývoje bez zákazů a příkazů. 

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 

do 18 hod. 

Program hravé montessori učení – přirozené a hra-

vé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím prvků 

a pomůcek montessori pedagogiky pro děti od 18 

měs. do 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 
každé sudé úterý 8.45 – 11.45 a každou lichou 

středu 15.00 – 17.00. Konzultace na telefonu 

721779881 denně 17 – 19hod.

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 BŘEZNU 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- – .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. 3. od 18.00 – retro šperky – 

markamé – provázky s korálky.

 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 BŘEZNU 2011:
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. autobusu Metodějova). 

Herna MC je otevřená i v tento den. 

21. 3. 13.00-19,00: CHARITATIVNÍ BAZÁREK 
dětského oblečení. Bazárek bude zaměřen na pro-

dej dětského oblečení pro děti od 0 do 15-ti let. 

Výtěžek z celé akce bude předán Nadačnímu fondu 

Dětský úsměv. 

26. 3. 14.00 – 17.30: Ubrousková technika - 
decoupage. Příjemně strávené odpoledne, při 

kterém se seznámíte s jednoduchou, ale zajímavou 

dekorační technikou. S sebou předmět k ozdobení. 

Ostatní materiál a předměty ke zdobení budou 

na místě k dispozici. Cena kurzu 70 Kč. Přihlásit se 

můžete na e-mail: mcdomecek@seznam.cz.

29. 3. v 10.00: Beseda - Hostitelská péče pro děti 
z dětských domovů. Dozvíme se, co to je hostitel-

ská péče, jaké jsou její formy, význam, co přináší ro-

dině a co dítěti, jaká jsou její rizika. Pozvánku přijala 

Mgr. Michaela Blahutová z občanského sdružení 

Děti patří domů, o.s.

4. – 6. 4.: Burza dětského jarního a letního 
oblečení a sportovních věcí. PŘÍJEM: Po 4. 4. 9.00 

– 12.30 a 15.00 – 17.30. PRODEJ: Út 5. 4. 9.00 

– 12.30 a 15.00 – 17.30. VÝDEJ neprodaných 

věcí: St 6. 4. 15.00 – 18.00. Prosím respektujte 

tyto hodiny. Za nevyzvednuté zboží vybíráme po-

platek. Přijímáme oblečení pouze čisté, zachovalé, 

neroztrhané. Počet přijatých kusů je omezen na 30. 

Přijímáme pouze zboží sepsané na formuláři, který 

je k dispozici v MC nebo na e-mail: mcdomecek@

seznam.cz.

KURZY ALFA
Každou středu od 23. března do 25. května vždy 

15.00 – 17.,00. Více informací a rozpis témat 

na webových stránkách www.mc-domecek.cz

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 PRVNÍ 
KRŮČKY – pokročilí starší žáci.
Čt, 16.00 – 16.45: Hudební kurz Yamaha PRVNÍ 
KRŮČKY – 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

Jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež od 13 

do 19 let

Malenická 1784, 148 00 Praha 11

Otevírací doba: út, st, čt 14.00 – 20.00 

Z PROGRAMU V BŘEZNU 2011: 
Téma měsíce: PARTNERSKÉ VZTAHY A SEX

7. 3., 16.00 – 18.00: DJ workshop „Ukaž, co 
umíš!“ 
15. 3.: Filmový klub
21. 3., 16.00 – 18.00: DJ workshop „Ukaž, co 
umíš!“
31. 3.: Vystoupení DJe a taneční soutěž
Změna programu vyhrazena.

Připravujeme: další ze série hudebních dílen v rám-

ci projektu „Ukaž, co umíš!“, Čarodějnice na Jižním 

Městě

Základní umělecká škola 
Jižní Město
Křtinská 673, Praha 4

tel.: 267 900 131, fax: 267 900 134

pobočka: J. Růžičky 1179, Praha 4

tel.: 271 070 231, fax: 271 070 245

ZUŠ KŘTINSKÁ
3. 3., 18.30: Koncert žáků kytarového oddělení.
8. 3., 18.30: Koncert žáků klavírního oddělení.
10. 3., 18.30: Koncert žáků školy.
31. 3., 18.30: Koncert učitelů.

ZUŠ J. RŮŽIČKY
21. 3., 18.30: Koncert žáků dechového odd. – 
barokní hudba.
28. 3., 18.30: Koncert žáků školy.

Divadlo U 22
K Sokolovně 201, Praha 22 – Uhříněves

Z PROGRAMU V BŘEZNU 2011:
Ne 6. 3.,14.30: Dvě pohádky se zvířátky
Út 8. 3., 19.30: Na správné adrese - A. Gondíko-

vá, L. Zedníčková, I. Andrlová, M. Zounar, V. Čech, 

a další (Divadelní společnost Háta)

Čt 10. 3., 19.30: Dívčí válka - Hrají: M. Šimůnek, M. 

Bittnerová, T. Krejčíř, P. Jablonský, D. Kadlčková, J. 

Kriegel a další

So 12. 3., 19.00: Jarní ples
Po 14. 3., 20.00: Zahájení tanečních kurzů
Čt 17. 3., 19.30: Mrchy - D. Batulková, D. Bláhová, 

N. Divíšková, L. Skopalová (Intimní divadlo)

Ne 20. 3., 14.30: Pohádka o zvířátkách
Út 22. 3., 19.30: Jak uvařit žábu – V. Cibulková, 

M. Etzler (Divadelní společnost Ansábl)

Pá 25. 3., 18.00: Na tý louce zelený – opereta, 

v hlavní roli Josef Zíma 

Ne 27. 3., 14.30: Český Honza – pohádka J. Drdy. 

Hrají členové DS UCHO 

Ceny vstupenek na divadelní představení: 350 

a 300 Kč, pokud není uvedeno jinak. Ceny vstu-

penek na všechna dětská představení: děti 50, 

dospělí 100 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně 

Divadla U22, K Sokolovně 201, Praha 22: Po-St-Pá 

15.00 – 19.00 a v den, kdy se koná divadelní před-

stavení nebo jakákoliv jiná akce 17.30 – 19.30 hod. 

Rezervace a informace o představeních u pokladny 

nebo na tel. č. 736 119 965. E-mail: divadlo-u22@

seznam.cz, www.praha22.cz.



Hlavně, aby pánbůh zdraví dal, říká zpěvačka 
Eva Pilarová 
Stálice naší hudební scény Eva Pilarová 

posbírala za dlouhých 50 let své pěvec-

ké kariéry spousty ocenění včetně tří 

Zlatých Slavíků, natočila doslova zástu-

py desek, koncertuje po celém světě… 

Působí velmi pohodově a přestože je 

v poslední době velmi vytížená, našla si 

čas i na příjemné povídání pro náš Klíč.

Paní Evo, jste oblíbená a velmi vytíže-
ná zpěvačka, prozraďte, co vás letos 
pracovně čeká, na co se nejvíc těšíte?
Myslela jsem si, že po těch 

bláznivých dvou letech, kdy 

jsem měla strašně moc práce, 

že už to letos povolí, ale zatím 

to na zvolnění moc nevypadá 

a přiznám se, že z toho mám 

docela radost. Když mi volali 

kvůli koncertům, tak jsem si ří-

kala: „asi si myslí, že než nám 

bába natáhne brka, tak si ji po-

zvem…“, ale ono to neustává 

a je to moc fajn. Teď skončily 

vánoční koncerty a já už žiju Vá-

nočním galakoncertem, který 

budu mít 30. listopadu v diva-

dle Hybernia. Už mám dojedna-

né exkluzivní hosty: Vojtu Dyka, 

Matěje Rupperta, operního pěv-

ce Milana Bürgera, jazzového 

zpěváka Lee Andrew Davisona, 

samozřejmě svoji kapelu a ješ-

tě Lokomotivu i s Petrem Von-

dráčkem, který to bude i celé 

moderovat. Na to se strašně 

těším, budou tam vynikající lidé, 

tak co si víc přát…?

Teď jste opravdu často v te-
levizi, hlavně vás bylo vidět 
kolem toho výročí… Přes 
všechen ten kolotoč kolem 
vás působíte velmi vyrovnaně 
a v pohodě, jak to děláte?
Víte, když si člověk zažije hodně ošklivý 

moment, jako se mi to stalo před pár 

lety, kdy se octnete doslova na hraně 

života a smrti, pak veškeré nepříjemné 

záležitosti jsou naprosté prkotiny. Takže 

se snažím nenechat se absolutně ničím 

vytáčet, být v klidu a pohodě. A když 

mám k tomu tak skvělé zázemí, jaké mi 

dokáže vytvořit Honza… Zkrátka, hlav-

ně aby pánbůh zdraví dal. Nějaké pomlu-

vy, rozepře… vím, že je to nepříjemné, 

když vám někdo v showbyznysu hází 

klacky pod nohy, ale slušný člověk to ne-

udělá a ten blb vám může být ukradený. 

Čeká vás i něco zajímavého v zahraničí?
Připravujeme pravděpodobně už posled-

ní turné po USA, které nám loni nevyšlo 

kvůli mému přílišnému vytížení. Tak nám 

to snad letos vyjde! No a ještě bych 

chtěla co nejdříve dokončit i nové CD. 

Mám nádherné texty od Pepíka Fouska 

a přestože je to od jednoho autora, tak 

písničky jsou velmi barevné a pestré. Je 

to swing, blues, rocková balada, popík… 

prostě od každého něco a hlavně všech-

no, co miluji a ráda zpívám. Ještě doře-

šujeme sponzory, tak uvidíme, jestli se 

to povede už letos. 

Zmínila jste manžela Honzu, vy jste spo-
lu dlouho a to je v showbyznysu dost 
neobvyklé. Jak se vám to povedlo?
V listopadu už jsme oslavili 26 let! Klape 

nám to, musím to zaklepat…, nehádá-

me se, fakt nikdy! Není k tomu důvod. 

Honza je natolik chytrý, že ví, že to nemá 

cenu. Já jsem lev, on blíženec. Blíženec 

je tvárný a Honza přesně víc, kdy se má 

jak nechat vytvarovat. Já ale vždycky ří-

kám, že jsem vlídný diktátor. Máme se 

fajn a jsem za to moc ráda. Naši domác-

nost ještě osvěžuje kocour, který je též 

naprosto pohodový…

Ano, jste známá kočkomilka a již brzy 
opět usednete do VIP poroty na Miss 
kočka, která se koná tady u nás v Pra-
ze 11. Čím vás právě kočky oslovují 
a přitahují?
Je v nich určitá noblesa, nedají se zkro-

tit a nejsou to takoví otroci, jako pejsci. 

Psa páníček nakopne, a on mu ještě 

z vděčnosti olízne ruku, místo, 

aby ho pořádně rafnul. Kdežto 

kočka, když se jí něco znelíbí, 

tak se urazí a odkráčí, a vy 

musíte jít za ní a prosit o od-

puštění. Prozradím vám, jaké 

máme za ta léta soužití s ko-

courem rituály. Tak třeba, vrá-

tím se v noci ze zájezdu a hlu-

boce se mýlíte, kdo si myslíte, 

že se odlíčím a jdu spát. Na-

před vyndám věci z tašky, ko-

cour do ní skočí, schová se 

tam, dělá neviditelného a já 

lezu po čtyřech a volám: „Li-

dičky pomozte, nám se ztratil 

kocourek, kdepak je?“ Dám 

do tašky ruku a on mě po ní 

sekne – bez drápků, jen tak 

laškovně. Následně vyndám 

obsah z pytle na šaty, dám 

ho na zem a vše se opakuje 

– kocour je opět „neviditelný“ 

v pytli a já ho jako hledám… 

Tohle musí vždy proběhnout! 

Celý rituál nám zabere tak ¾ 

hodiny, teprve pak si můžu do-

volit sklidit šaty, věci, jít se od-

líčit, vykoupat a konečně spát. 

Ještě k té vaší roli porotkyně 
na Miss kočka, jak vlastně ty 
krasavice hodnotíte, co je pro 

vás nejdůležitější?
Koukám se kočce na oči, jaký má po-

hled, na tvar tlamičky a jakou má srst. 

Moji favorité jsou briťáci, někteří se 

tváří jako medvídci... Kočky ze mě urči-

tě cítí, že je mám ráda, tak se ke mně 

docela mají, ráda si je pohladím a po-

chovám. 

Děkujeme za milé povídání a už se moc 

těšíme na další setkání s paní Evou Pila-

rovou – třeba právě na akci Miss kočka, 

která se koná 19. března v KC Zahrada.

Dana Foučková
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650 m - žlutý okruh                  
1900 m - červený

Po dětských hřištích (1)

Krok za krokem
V novém seriálu bychom vám postupně 

rádi představili dětská hřiště v Praze 11.

První díl patří hřišti, které se nachází 

v blízkosti Chodovské tvrze, konkrétně 

ve staré části parku. Najdete tady ko-

lotoč se šlapátky, lezeckou konstrukci, 

houpadla a nechybí pískoviště s lavička-

mi. V sousedství hřiště najdete kolotoč 

mobilus. Hrát si tady mohou děti od 

1 roku do 10 let, pro které je určeno. 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Letošní 3. ročník běhu 
Krčským lesem
9. dubna 2011



ST, 9.3. , 19:00

ASONANCE

Kapelu Asonance založili v roce 1976 
bratři Jan a Pavel Lašťovičkovi společně 
se svými přáteli Milanem Štěrbou 
a Františkem Koreckým. Všichni 
byli toho času studenti pražského 
gymnasia Jana Nerudy. Jejich nově 
založená skupina navazovala na jeden 
z tehdejších hudebních trendů a svůj 
repertoár zakládala téměř výhradně na 
folku a country. Až později, mimo jiné 
i pod vlivem náklonnosti k  americké 
zpěvačce Joan Baez, se členové 
kapely začaly zajímat o hudební tvorbu 

britských ostrovů, tedy především 
o hudební kulturu a tradici irskou 
a skotskou. Od začátku 80. let minulého 
století se tak Asonance dodnes věnuje 
takřka výhradně této hudbě – irským 
a skotským lidovým baladám, písním 
a instrumentálním skladbám. 

V multiinstrumentální a multivokální 
skupině nechybí kromě houslí, kytar, 
basy a kláves také nástroje typické pro 
ostrovní písňovou tvorbu, jako jsou irské 
loketní dudy, svislý irský buben bodhrán 
[čti: bouron],  strunný nástroj buzuki, 
či různé typy irských fléten.  Takové 
instrumentální zastoupení, stejně jako 
typické mnohohlasy v aranžmá skladeb, 

vyžaduje samozřejmě značné personální 
zastoupení. Asonanci v současné době 
tvoří 12 stálých členů (mezi nimiž jsou 
dnes již různé příbuzenské vztahy, včetně 
rodičů a dospělých dětí). V průběhu 
pětatřiceti let existence skupiny se však 
v Asonanci vystřídalo 26 muzikantů.  

Své originální melodie a texty 
získává skupina v podstatě trojím 
způsobem: Nejčastějším zdrojem jsou 
originální a oficiálně vydávané nahrávky 
irské a skotské lidové hudby, které si 
členové Asonance nachází a pořizují 
při svých častých výpravách na britské 
ostrovy. Dalším zdrojem jsou notové 
zápisy a zpěvníky, k nimž se nejsnáze 

Vítání jara v Zahradě
Březnové koncerty potěší fanoušky folku i rocku

Z A HR A D A K C

M A L E NI C K Á 178 4 ,  P R A H A 11

W W W.K C Z A HR A D A .C Z

Asonance, foto: archiv skupiny Asonance



dostávají v Irsku, kde jednotliví muzikanti 
navštěvují školy hry na tradiční nástroje. 
Třetím zdrojem jsou pak amatérsky 
pořízené nahrávky z hospod a dalších 
míst, kam se členové skupiny v rámci 
svých ostrovních výprav dostanou. 
Tento zdroj však nese sebou nejvíce 
„detektivní “ práce – dohledat původ 
skladby a sehnat někoho, kdo je schopen 
přeložit píseň napsanou v některém 
z gaelských nářečí, které ovládá pár 
stovek lidí na světě, nebývá vždy 
snadné…

V 80. a 90. letech byla Asonance 
v Čechách jediným interpretem irské 
a skotské hudby. Dnes je kapel, které se 
tomuto žánru věnují, dostatek. Asonance 
však stále zůstává na pomyslné špičce. 
Vydala osm alb, pravidelně vyprodává 
sály po celé republice a kromě toho, že 
každoročně vítá jaro na největším svátku 
keltské kultury v Čechách Beltine, je 
stále hvězdou všech velkých folkových 
festivalů. 

ČT, 10.3. , 20:00

UŽ JSME DOMA 

Kapela Už jsme doma vznikla v Teplicích 
v polovině 80. let a i když je její styl 
dodnes těžko definovatelný, nelze jí upřít 
alespoň počáteční ovlivnění punkovou 
scénou. Její hudba je přímočará, 
přitom zároveň propracovaná jak po 
kompoziční, tak i po textové stránce 
a živá  vystoupení kapely navíc oplývají 
nespoutanou energií. Na české scéně se 
sami  UJD řadí do rodiny skupin jako jsou 
Psí vojáci, Dunaj, Dybbuk, Ženy, či Krásné 
nové stroje a podobně.

Zpočátku působila kapela jako součást 
české undergroundové scény. Po roce 
1989 však díky své píli a hudebním 
ambicím dokázala jako jedna z mála 
tuzemských skupin překročit hranice 
a vydat se nejprve do evropských klubů 
a posléze i do klubů severoamerických 
a zahrála si dokonce i v Japonsku. 

V USA a Kanadě odehráli Už 
jsme doma více než 600 koncertů 
a s úspěchem se zúčastnili celé řady 
významných světových festivalů. O jejich 
hudbu a se zajímaly proslulé časopisy, 
jako je Rolling Stone, nebo Option.  Dnes 
jsou Už jsme doma v zámoří rozhodně 
nejznámější českou rockovou kapelou 
a fanoušky mají prakticky po celém 
světě.

UJD odehrají v Čechách a v zahraničí 
okolo 100 živých vystoupení ročně 

a zanedlouho oslaví svůj dvoutisící 
koncert. Kapela také často podniká 
exkurze do dalších oblastí: Pravidelně 
spolupracuje např. s Aurelem Klimtem 
na hudbě k jeho animovaným filmům 
a k divadlu. Miroslav Wanek, jeden 

ze zakládajících členů kapely, byl za 
hudbu k filmu Fimfárum Jana Wericha 
nominován na Českého lva.

Už jsme doma patřili a dodnes patří 
k tomu nejzajímavějšímu, co lze na naší 
alternativní rockové scéně vidět.

Více informací na www.kczahrada.cz

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

zahradaKC

Malenická 1784
Praha 11

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

Soutěž o 5 volných 
vstupenek 
na koncert skupiny 
Už jsme doma 
v Zahradě!

Kolikáté narozeniny oslavila 
koncem roku 2010 skupina 
Už jsme doma?
a) 25 
b) 26
c) 27

Své odpovědi posílejte 
do 8. března 2011 
emailem na adresu 
liza. zima@ kczahrada.cz 
a do předmětu uveďte 
„Soutěž – Už jsme doma“. 
Prvních 5 správných 
odpovědí odměníme volnou 
vstupenkou na koncert 
skupiny Už jsme doma 
v Zahradě – 10. 3. 2011 
od 20:00.

Už jsme doma, foto: archiv skupiny Už jsme doma



www.praha11.cz26

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

PRODÁVÁNÍ CIGARET MLADIST-
VÝM SE MU NEVYPLATÍ. Odpoled-

ne 21. ledna byli vysláni 

strážníci do Láskovy 

ulice, kde měl údaj-

ně v prodejně po-

travin vietnamský 

prodejce prodávat 

tabákové výrobky 

nezletilým. Násled-

ným šetřením zjistili, že oznámení se 

zakládá na pravdě. Z tohoto důvodu 

všechny zjištěné skutečnosti sepsali 

a úřední záznam postoupili pro po-

dezření ze spáchání jiného správního 

deliktu na příslušný odbor MČ Praha 

11 k dořešení.

MOČENÍM NA VĚŘEJNOSTI BUDIL 
POHORŠENÍ. V odpoledních hodi-

nách dne 6. února strážníci Městské 

policie Praha 11 spatřili při běžné hlíd-

kové činnosti u metra Opatov muže, 

který znečišťoval veřejné prostranství 

a pohoršoval kolemjdoucí občany. Ná-

slednou lustrací strážníci zjistili, že ne-

jenom že se dotyčný muž nevkusně 

choval, ale bylo po jeho osobě Policií 

ČR vyhlášeno celostátní pátrání. Z to-

hoto důvodu strážníci muže předvedli 

na místní oddělení Policie ČR, kde ho 

předali k dalšímu šetření.

KOUŘENÍ NA MÍSTĚ KDE TO NENÍ 
DOVOLENÉ, SE MU PRODRAŽÍ. Dne 

12. února v odpoledních hodinách 

strážníci ve vestibulu metra Opatov 

spatřili muže, který kouřil na místě, 

kde je to zakázané. Po zjištění mla-

díkovy totožnosti vyšlo najevo, že 

po jeho osobě vyhlásila Policie ČR 

celostátní pátrání. Z tohoto důvodu 

mladíka předvedli na místní oddělení 

Policie ČR, kde ho předali k dalšímu 

šetření.

MÍSTO NÁSTUPU DO VĚZNICE SE 
PROCHÁZEL PO RAMPĚ METRA 
HÁJE. Dne 20. února při každoden-

ní hlídkové činnosti na rampě metra 

Háje strážníci spatřili muže, kterého 

v dopoledních hodinách viděli v pát-

rací relaci Policie ČR, týkající se osob, 

po kterých bylo vyhlášeno celostátní 

pátrání. Z tohoto důvodu muže zadr-

želi a následnou lustrací si potvrdili, 

že dotyčný nenastoupil do výkonu 

trestu a jejich podezření se zakládá 

na pravdě. Z těchto důvodů muže pře-

dali na Policii ČR k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci z Prahy 11 pomáhají 
i v netradičních situacích

„Nemůžu vyjet z parkovacího místa, jsem 

zapadaný sněhem.“ „Nestartuje mi auto, 

asi z toho mrazu.“ „Můžete mi pomoci, 

mám auto zahrnuté zamrzlým sněhem 

a potřebuju vyjet.“ I s takovými žádost-

mi se strážníci letos v zimě během kala-

mity setkávali. A vždy dokázali poskyt-

nout pomoc.

 „S terénním vozem, který je vybaven 

navijákem, jsme auta vyprošťovali ze zá-

vějí, těm, kteří potřebovali, jsme pomá-

hali přes kabely nastartovat jejich vůz. 

Snažili jsme se prostě řidičům usnadnit 

poměrně náročnou situaci. Ostatně také 

od toho tady jsme,“ vysvětluje ředitel 

Obvodního ředitelství Městské policie 

Praha 11 Petr Schejbal a dodává, že po-

dobná pomoc možná ještě přijde ke slo-

vu v souvislosti s rozbahněním někte-

rých komunikací. „Měli jsme případ řidiče, 

který si zkracoval cestu místem, které 

bylo v zimě promrzlé, nicméně po otep-

lení půda nasákla vlhkost a řidič uvízl 

v bahně. Naše hlídka ho musela z bahna 

vyprostit,“ vzpomíná na takový případ 

Petr Schejbal. 

 Kromě toho ale strážníci také sledo-

vali místa, kde by mohl hrozit pád sně-

hu nebo rampouchů. Taková místa pak 

označovali páskami zamezujícími vstup 

do ohrožené oblasti a zároveň kontak-

tovali majitele nemovitosti, jehož povin-

ností je hrozbu odstranit. 

 „I tomu se strážníci věnují. Snažíme 

se tak zmírnit riziko, které by mohlo hro-

zit například chodcům, ale nejen jim,“ do-

dává ředitel Schejbal. 

Jana Přikrylová, 
Městská policie hl. m. Prahy

ZDÁ SE, ŽE ZIMA PŘITVRZUJE I V PRAZE, TAKŽE METROPOLE ZA SEBOU 

MÁ PÁR TÝDNŮ BOJE SE SNĚHOVOU KALAMITOU A MRAZY. A I V TAKO-

VÉ SITUACI SE LIDÉ NA STRÁŽNÍKY OBRACELI SE ŽÁDOSTMI O POMOC. 

OVŠEM O POMOC PONĚKUD NETRADIČNÍ.

FOTO: MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
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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 březnu 2011 15% SLEVA 
a v dubnu 2011 10% SLEVA z ceny za stavebních prací. 

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

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

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

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

Nejlevnější pozemky s domy 4–5 + kk  
od 3.297.000 Kč s DPH na jihu Prahy  

u Průhonického parku v Jesenici.
• 18 m2 sklad 
•  kuchyňská linka 

včetně spotřebičů
• elektrický krb 
• oplocení
V místě veškeré  
služby a PID. 
Pomůžeme Vám  
s prodejem bytu  
a vyřízením hypotéky. 
Tel.: +420 777 934 809
www.rodok.cz
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AZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certifikováno

Kvalita – nízká cena

mobil: 777 151 205 nebo zdarma 844 158 746
Balkonsystém, s.r.o., www.balkony.cz

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU
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... jinde nehledejte

ZDARMAVNĚJŠÍ PARAPETY

ZDARMA
3-sklo

6-ti komory
u

ZDARMAteplý plastovýrámeček

PLASTOVÁ OKNA
DŘEVĚNÁ OKNA
HLINÍKOVÁ OKNA
VSTUPNÍ DVEŘE
VSTUPNÍ AL-PORTÁLY
INTERIÉROVÉ DVEŘE
GARÁŽOVÁ VRATA

SÍTĚ PROTI HMYZU

ZATEPLENÍ FASÁD

ROLETY + ŽALUZIE

PARAPETY

PRAHA 4 - CHODOV
METRO CHODOV

Tel.: 774 457 110

OC RŮŽE - atrium přízemí
Roztylská 2232

E-mail: praha4@okna.cz800 88 22 44�VOLEJTE ZDARMA

Amonit 88x61 20% sleva.indd   1 6.1.11   11:53

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-BŘEZEN  
telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
60 MĚSÍCŮ

sleva 10 % na provedené 
práce a keramické obklady.

ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

Dodání a montáÏ
Ïaluzií, su‰ákÛ na
prádlo, malování
balkonÛ. � Kvalita,
100% servis.�Sle-
vy pro druÏstva. �
Zamûfiení a kalku-
lace ZDARMA.

·irok˘ v˘bûr mate-
riálÛ. � Skfiínû na
míru. � Kvalitní
montáÏ. � 100%
servis. � Záruka
aÏ 10 let! � Zamû-
fiení ZDARMA.

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5
739 034 488, 733 715,505

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijarabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – VŠE NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù

krizové situace  problematika závislostí  poradenství
Nabízí psychoterapeutka s výcvikem SUR a s více než dvacetiletou praxí na psychiatrii, 
posledních osm let se intenzivně zabývající léčbou závislostí (hry, alkohol, drogy…).

Tel.: 605 173 630                                  500 Kč/60 minut

Trápí vás oslabená imunita?
Jste unaveni?

Vyžeňte toxiny z těla!
Studio NEXT WELLNESS  vám nabízí řešení.

Termín si rezervujte na tel.: 602 748 006, 728 301 003

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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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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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


