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V minulém Klíči jsme vás informo-
vali o připravované výstavbě na

Jižním Městě I v oblastech Háje a Opa-
tov. V tomto čísle procházka s archi-
tektonickými plány v ruce pokračuje
na území Chodovce, které leží na se-
verním okraji Jižního Města.

Golfové tréninkové centrum
Na ploše východně od Doupovské

ulice a severně od vodních nádrží na
toku Košíkovského potoka se připravu-
je tréninkové centrum pro výuku zákla-
dů golfu. V areálu je u zatravněné tré-
ninkové plochy navrženo kryté odpa-
liště s padesáti místy. Součástí areálu
bude také dětské hřiště, parkoviště
a zázemí pro návštěvníky, které je řeše-
no jako jednoduchá dřevěná stavba,
kde bude klubovna s café barem, záze-
mí správy areálu, prodejna golfových
potřeb a nezbytné hygienické a tech-
nické zázemí. Vjezd do areálu bude
z Doupovské ulice.

Aquapark
Pro umístění aquaparku severně od

křižovatky ulic Mírového hnutí a Ben-
kovy a západně od TJ Chodov je nutná

změna Územního plánu hl. m. Prahy.
Než bude návrh této změny projednán
a schválen uvažuje investor o výstavbě
koupaliště s nekrytými bazény a po-
třebným zázemím.

Měl by zde vyrůst plavecký bazén
(25 m), zábavní bazén s tobogánem, ši-
rokou skluzavkou a divokou řekou, re-
kreační bazén s masážními a vzducho-
vými tryskami a jezírko přírodního
charakteru. Areál koupaliště bude do-
pravně napojen na ulici Mírového
hnutí, pěšky se k němu dostanete od
autobusových zastávek Benkova
a Brodského a po stávajících chodní-
cích podél ulice Mírového hnutí. Mezi
parkoviště a vlastní koupaliště bude
umístěn objekt šaten, s jedním podzem-
ním a dvěmi nadzemními podlažími.
V podzemí bude technologie bazénu,
strojovny a zázemí, v přízemí vstup
s recepcí, občerstvení, šatny a saunový
provoz. V druhém nadzemním podlaží
najdete občerstvení s venkovní terasou
s pohledem na prostor bazénů, fitnes,
klubovny a solárium. Západně od šaten
vyroste dvoupodlažní objekt s restaura-
cí o kapacitě zhruba 100 míst. Součástí

projektu jsou rozsáhlé parkové úpravy.
Konečně se tedy snad Jižní Město
dočká prvního plaveckého areálu.

Kongresová hala
V areálu TOP HOTELU Praha

v prostoru mezi Blažimskou, Keblov-
skou a Čenětickou ulicí, je v severní
části plochy parkoviště osobních auto-
mobilů plánována přístavba kongreso-
vé haly s nezbytným zázemím. Navrho-
vaná dvoupodlažní kongresová hala
bude propojena se stávajícími objekty
hotelu. V prvním nadzemním podlaží
bude technické zázemí kongresového
sálu a provozní prostory. Sám kongre-
sový sál se vstupními prostory, zázemí
sálu i zázemí pro návštěvníky, budou
v druhém nadzemním podlaží. Kapaci-
ta sálu bude 1200 míst a vstupovat se
do něj bude z úrovně hlavního vstupu
TOP HOTELU Praha. V jihovýchodní
části areálu bude zřízeno nové parko-
viště a stávající parkoviště budou upra-
vena a rozšířena. Na parkovištích bude
vysázena vzrostlá zeleň.

Ing. Karolína Kočová, 
odbor územního rozvoje

VÝSTAVBA na Chodovci
Kongresová hala Top Hotelu
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Rada MČ Praha 11 
dne 23. 10. 2003 na své 25. schůzi mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ
▼ přehled o plnění rozpočtu a výsledku

hospodaření fondu zaměstnavatele
MČ Praha 11 za 1. – 3. čtvrtletí 2003

SOUHLASILA
▼ se záměrem výstavby osmipodlažní-

ho domu se 46 bytovými jednotkami
na místě stávající kotelny na rohu
ulic Štichovy a Otické dle dokumen-
tace pro územní rozhodnutí

ZRUŠILA
▼ usnesení č. 0185/02 z 8. schůze

RMČ Praha 11 ze dne 19. 3. 2002,
využití parkovací plochy při ul. Opa-
tovská – Metodějova na zřízení hlí-
daného parkoviště pro osobní vozid-
la

SCHVÁLILA:
▼ základní členění internetových strá-

nek MČ Praha 11
▼ text výzvy pro zájemce o veřejnou

zakázku na výměnu oken v ul. Anny
Drabíkové 534, 535 a 878 k podání
nabídky

▼ podmínky úplatného převodu objek-
tu čp. 367 ve Šperlově ulici, včetně
pozemků parc. č. 1658 a 1659 (865
m2); jedná se o bytový dům se 4 byty
(4+1, 2+1, 2 x 1+1); minimální na-
bídka ve výši 11 až 12 milionů (dle
znaleckého posudku) + koupě po-
zemků (1 810 za m2); nabídky lze
podávat do 7. 1. 2004 do 12.00 hod.
do podatelny ÚMČ Praha 11

NESOUHLASILA
▼ se záměrem výstavby polyfunkčních

domů na parkovištích u Gregorovy
ulice z důvodu nutnosti zachování
parkovišť

Rada MČ Praha 11
dne 6. 11. 2003 na své 26 schůzi mj.:

SCHVÁLILA
▼ investiční záměr na úpravu chodov-

ského hřbitova; v roce 2004 bude
zpracována projektová dokumentace
pro stavební povolení

VZALA NA VĚDOMÍ
▼ návrh I. verze rozpočtu a finanční

plán hospodářské činnosti MČ
Praha 11 na rok 2004

Rada MČ Praha 11 
dne 13. 11. na své 27. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
▼ s návrhem obecné závazné vyhlášky,

kterou se mění obecně závazná vy-
hláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy v oblasti státního ob-
čanství ČR bez připomínek

▼ s návrhem obecné závazné vyhlášky,
kterou se mění obecně závazná vy-
hláška hl. m. Prahy č. 20/2002 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se stanoví po-
platek za komunální odpad bez při-
pomínek

JMENOVALA
▼ komisi pro otevírání obálek a stano-

vení váhy jednotlivých kritérií pro
hodnocení nabídek v obchodní ve-
řejné soutěži »Komplexní údržba
a úklid zeleně a jejího vybavení
v městské části Praha 11«

SCHVÁLILA
▼ převod správy movitého majetku

v hodnotě 154 142 Kč pro potřeby
Sboru dobrovolných hasičů z hl. m.
Prahy na městskou část Praha 11

▼ 1. výjimku ze Směrnice ÚMČ č.
1/2002 postupu při zadávání a hod-
nocení veřejných zakázek části III –
Ad 1 – veřejné zakázky malého roz-
sahu § 49 b písm. e
2. přímé zadání veřejné zakázky dle
§ 49 b zák. č. 199/1994 za cenu ob-
vyklou v místě a čase plnění firmě
BAU plus, a. s. za cenu 1 853 410
Kč vč. DPH na výměnu PVC v pavi-
lonu A ZŠ K Milíčovu 674

▼ záměr na dostavbu tělocvičny ZŠ
Chodov, Praha 4, Květnového vítěz-
ství 57

▼ investiční záměr na opravu kapličky
sv. Jana Nepomuckého ve Starobylé
ul, k. ú. Háje

▼ uzavření nové smlouvy o nájmu bytu
s Občanským sdružením Naděje
k bytu č. 15 o velikosti 0+1, ve 3.
patře domu Bajkonurská 736
v Praze 4 pro chráněné bydlení
»Děti na půl cesty «

▼ 1. záměr zřízení ubytovny pro zdra-
votníky a sociální pracovníky pracu-
jící na území MČ Praha 11, pracov-
níky ÚMČ Praha 11 a další osoby,
kterým je se souhlasem MČ Praha
11 poskytováno ubytování v 16.
patře objektu Nad Opatovem 2140
2. přemístění stávající ubytovny pro
zdravotníky a sociální pracovníky
z 2. patra do 16. patra objektu
3. záměr zřízení krátkodobého
a střednědobého ubytování pro ob-
čany MČ Praha 11 v 18. patře objek-
tu

▼ rozpočtové opatření č. 85/03 – pře-
sun finančních prostředků ve výda-
jích rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2003 v celkové výši 940 000 Kč
v rámci oddílu 31+32 – vzdělávání –
na částečnou výměnu oken za pla-
stová v objektu Donovalská 1863, na
vybavení MŠ a ZŠ a na energetická
opatření

▼ rozpočtové opatření č. 87/03 – pře-
sun finančních prostředků ve výda-
jích rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2003 ve výši 200 000 Kč na nákup
nového mobiliáře – odpadních košů

▼ poskytnutí věcného daru pro Klub
vozíčkářů – na nákup telefonů

RUŠÍ

▼ 1. usnesení a přílohu usnesení RMČ
Prahy 11 č. 15/99 z 12. 1. 1999 »Sta-
novení odměn ředitelů, ZŠ a MŠ
MČ Praha 11 za hodnocení činnosti
z hlediska ekonomického za rok
1998«
2. usnesení RMČ Prahy 11 č. 781/01
z 11. 9. 2001 »Změna systému hod-
nocení ředitelů základních a mateř-
ských škol MČ Praha 11«

Zastupitelstvo MČ Praha 11 
dne 16. 10. 2003 
na svém 7. zasedání mj.:

SCHVÁLILO

▼ prominutí poplatků z prodlení vyš-
ších než 100 000 Kč sedmi žadate-
lům 

▼ podstatné náležitosti dodatečného
vypořádání majetkových vztahů
k pozemkům ve vlastnictví hl. m.
Prahy, svěřených MČ Praha 11, za-
stavěných obytnými domy ve vlast-
nictví SBD Pokrok a spoluvlastníků
bytů a nebytových prostor v Hrudič-
kově 2176 a 2206, za kupní cenu
154,50 Kč/m2

Individuální setkání obãanÛ 
se starostkou a jejími zástupci 

se koná 3. prosince 2003 
od 16.00 do 18.00 hod. 

v Ocelíkovû ulici

Setkání starostky a jejích zástupcÛ
s obãany se  v prosinci nekoná.

Své dotazy, pfiání a stíÏnosti 
mÛÏete starostce a jejím zástupcÛm 
také sdûlit kaÏdé v‰ední úterní ráno 

od 8.30 hod. do 9.00 hod. 
pfiímo na telefony: 

Starostka Marta ·orfová 
267 902 204, 272 941 360

ZÁSTUPCI STAROSTKY:
Jan ·imÛnek

267 902 206, 272 916 060
Ivan ·koda

267 902 206, 272 922 114
Jan Va‰íãek

267 902 275, 272 940 804

O ãem jednala 

rada  a zastupitelstvo

PODROBNùJ·Í INFORMACE ZÍSKÁTE
v informaãní kanceláfii 

v Ocelíkovû 672, tel. 267 902 207, 267 902 209,
v informaãní kanceláfii v SZZ JM II 

v ·ustovû 1930, tel./fax: 271 913 422, 
nebo na webové stránce Mâ Praha 11

http://www.praha11.cz
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Zabezpečuje s. r. o. SIRÉNA®
pro občany Prahy 11 bezplatně, 

vždy do konce kalendářního měsíce.
Distribuci lze urgovat na

tel./fax: 261 263 138
Tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s.,

divize tisk, Přátelství 986, 104 00 Praha 10,
tel.: 272 015 117, fax: 272 015 127

Úřad MČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

tel./fax: 267 902 493, 
tel.: 267 902 217.

e-mail: KLIC@P11.MEPNET.CZ
Šéfredaktorka 

Mgr. Daniela Jungmannová

předseda: Mgr. Jiří Polák
členové: Marta Šorfová (starostka), 
Marek Absolon, Pavel Bělohlávek, 

Ing. Petr Baubín, Jakub Ježek, 
Ing. Jan Komárek, Jan Meixner, 

Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav Svěcený

Ke stoletým občanům Jižního Města
přibyl 31. října 2003 JUDr. Karel Va-

lášek. Oslava se konala v domě s pečova-
telskou službou, kde v posledních letech
pan Valášek žije a byla hodně slavnostní.
Ůčastnili se jí členové rodiny, až z Kana-
dy přiletěl syn, nechyběla vnučka ani pra-
vnouček. A popřát přišli zástupci radnice,
pracovníci Centra sociálních služeb, oby-
vatelé »dépéesky«i přátelé a známí. Pan
doktor Valášek ještě nedávno zdatně
sportoval, oplývá humorem a kolem sebe
šíří dobrou náladu.

Pro každého má úsměv a dobré slovo.
Přejeme mu, aby mu zdraví i optimistický
přístup k životu ještě dlouho zpříjemňo-
vali seniorský věk a aby se mu dobře žilo.

Po dlouholetém úsilí se naší městské
části podařilo ve spolupráci s Tech-

nickou správou hl. m. Prahy, která se
stará o silnice na našem území, zajistit
světelné signalizační značení, lidově řeče-
no semafory, na jedné z nejnebezpečněj-
ších křižovatek Prahy 11, na křižovatce
ulic Květnového vítězství a Ke Stáčírně.

Semafory jsou zatím ve zkušebním pro-
vozu. Na jaře budou dokončeny stavební
práce na křižovatce, především oprava
vozovky, a pak bude křižovatka slavnost-
ně uvedena do provozu. Už teď ale lze
říci, že řidičům, projíždějícím Jižním
Městem ubylo zase jedno dost nebezpeč-
né místo, touto křižovatkou projížděli ve-
lice neradi.

Jak nejlépe zrekonstruovat panelové
domy se ve dnech 6. a 7. listopadu ra-

dili v rámci mezinárodního projektu Su-
reuro - NAS odborníci i komunální poli-
tici nejen z České republiky, ale i z Ně-
mecka, Francie a Švédska. Projekt za fi-
nanční pomoci Evropské unie vytváří,
zkouší a vylepšuje existující nebo nové
modely a nástroje pro zvýšení standardu
bydlení a zlepšení životního prostředí pa-
nelových sídlišť za aktivní spolupráce

s jejich obyvateli. Zajímavá byla pro
účastníky semináře prohlídka několika
nově zrekonstruovaných objektů. Článek
Ing. arch. Bouškové k semináři najdete
v tomto Klíči. Mimochodem, také jste si
všimli, kolik jihoměstských paneláků si
na zimu obléklo nový plášť?

JIHOMùSTSK¯ KALEIDOSKOP
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Soutěž má dvě samostatně hodnoce-
ná kola. V prvním kole se bude

hodnotit návrh (projekt) sadovnické
úpravy předzahrádky a v druhém kole
vlastní realizace návrhu. Cílem soutěže
je nejen kvalitní návrh, ale zejména
skutečné zlepšení stavu předzahrádek
u bytových domů na území Prahy 11.

Soutěž je určena zejména: široké ve-
řejnosti, bytovým družstvům, odbor-
ným subjektům, nabízejícím zahradnic-
ké služby k prezentaci práce firmy
apod.

1. kolo
Návrh bude obsahovat zejména:

a) vlastní návrh řešení úprav prove-
dený formou náčrtku se zobraze-
ním tras inženýrských sítí

b) parcelní číslo pozemku a katast-
rální území, s uvedením vlastníka
(správce) pozemku a s písemně
doloženým souhlasem vlastníka
(správce) pozemku

c) sortiment výsadeb s uvedením
počtu sazenic

d) orientační finanční odhad nákla-
dů na realizaci

Podávání návrhů
•  Návrh řešení úprav předzahrádky

se v jednom vyhotovení předkládá
do podatelny ÚMČ Praha 11 ve
vypsaném termínu. Návrhy poda-
né po stanovené lhůtě nebo s neú-
plnými údaji, či přílohami budou
z řízení vyřazeny.

•  Návrhy lze zaslat poštou nebo do-
ručit osobně do podatelny Úřadu
městské části Praha 11, Ocelíko-
va 672, Praha 415, v zalepené
obálce s označením »Soutěž
o nejhezčí předzahrádku 1.
kolo«, a to do 31. 12. 2003 (platí
den doručení, při poštovním doru-
čení den podání k přepravě).

Předložené projekty budou hodnoceny
podle následujících kritérií 
v sestupném pořadí:

1) odborná úroveň projektu a jeho
realizovatelnost

2) maximální využití stávajícího sor-
timentu dřevin

3) finanční náročnost projektu

Vyhodnocení návrhů 
úprav zeleně předzahrádek:

vyhodnocení provede komise jme-
novaná Radou MČ Praha 11 v termínu
do 15 dnů od uzávěrky podání návr-
hů, tj. do 15. 1. 2004.

•  Prezentace vítězných návrhů před-
zahrádek ve zpravodaji KLÍČ a na
internetových stránkách MČ
Praha 11

•  První tři oceněné návrhy budou
vyvěšeny na světelných tabulích
MČ Praha 11 ve stanicích metra
Roztyly, Chodov, Opatov a Háje

•  Prvé tři návrhy budou finančně
oceněny částkou:

1. pořadí 15 000 Kč
2. pořadí 7 000 Kč
3. pořadí 3 000 Kč

2. kolo
Přihlášení návrhu k realizaci

•  Návrhy na úpravu předzahrádek,
které byly vyhodnoceny v 1. kole
a nebyly z různých důvodů ze sou-
těže vyloučeny nebo jejich návrh
nebyl ohodnocen jako nezpůsobilý
realizace, se mohou zúčastnit 2.
kola, bez ohledu na získané pořa-
dí v 1. kole.

•  Přihlásit návrh k realizaci lze poš-
tou nebo doručit osobně do poda-
telny Úřadu městské části Praha
11, Ocelíkova 672, Praha 415,
v zalepené obálce s označením
»Soutěž o nejhezčí předzahrádku
2. kolo«, a to do 15. 3. 2004 (platí
den doručení,při poštovním doru-
čení den podání k přepravě).

•  K přihlášce bude přiložen návrh
řešení navrhované úpravy předza-
hrádky s umístěním v 1. kole a pí-
semné prohlášení o zajištění ná-
sledné údržby zeleně předzahrád-
ky po dobu minimálně tři roky od
realizace.

•  Realizace přihlášených návrhů
ve 2. kole bude ukončena v ter-
mínu do 5. 5. 2004

Realizace vítězných návrhů 
bude hodnocena podle následujících
kritérií v sestupném pořadí:

1) dodržení návrhu při realizaci
2) odborná úroveň provedených

úprav (kvalita výpěstků, způsob
realizace)

3) celkový estetický dojem

Vyhodnocení realizace 
úprav zeleně předzahrádek

Vyhodnocení provede komise jme-
novaná Radou MČ Praha 11 do 15 dnů
od ukončení realizace, tj. do 20. 5.
2004

•  prezentace vítězů a jimi realizova-
ných předzahrádek ve zpravodaji
KLÍČ a na internetových strán-
kách MČ Praha 11

•  fotodokumentace prvních třech oce-
něných a realizovaných návrhů bude
vyvěšena na světelných tabulích MČ
Praha 11, ve stanicích metra Rozty-
ly, Chodov, Opatov a Háje

•  prvé tři návrhy budou finančně
oceněny částkou:

1. pořadí 15 000 Kč
2. pořadí 7 000 Kč
3. pořadí 3 000 Kč

Upozornění pro účastníky:
•  Při návrhu a realizaci úprav je po-

vinnost dodržet ochranná pásma
vedení tras inženýrských sítí, tzn.
u výsadby keřů min. 1 m a v přípa-
dě výsadby stromu 3 m od vedení
trasy sítě.

•  Dále je nutné před zamýšlenou
úpravou získat souhlas vlastníka
pozemku a orgánů státní správy,
zejména v případě kácení dřevin
rostoucích mimo les.

•  Při návrhu i realizaci projektu je
nutno postupovat v souladu
s územně plánovací dokumentací
a s projektem Studie regenerace
Jižního Města, který je k nahléd-
nutí v odboru územního rozvoje
ÚMČ Praha 11 v Ocelíkově ul.

•  Navržené úpravy musí být v rozsa-
hu, při kterém nedojde ke změně
využití pozemku z hlediska územ-
ního plánu a nebude nutné staveb-
ní povolení ani ohlášení akce sta-
vebnímu úřadu dle zákona 
č. 50/1976 Sb., v platném znění

Informace podává OŽP ÚMČ 
Praha 11, Vidimova 1324,

Ing. Jiřina Štěpánková, tel.: 267 902 330

Městská část Praha 11 
vyhlašuje soutěž O NEJHEZČÍ PŘEDZAHRÁDKU
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V pondělí 22. 12. 2003 a 29. 12. 2003
bude Úřad městské části Praha 11
pracovat v běžném režimu úředních
dnů v plném rozsahu, tj. od 8.00 do
17.30 hod.

V úterý 23. 12. 2003 je úřední den
pouze v odboru vnitřních věcí odděle-
ní evidence obyvatel a osobních do-
kladů (dále OVV) a v informačních
kancelářích odboru kancelář starosty
(dále IK) s ukončením ve 13.00 hod. 

V době od 8.00 do 13.00 hod. jsou
též poskytovány informace a přijímá-
na podání bez omezení.

V úterý 30. 12. 2003 je úřední den
pouze v OVV a v IK bez omezení, tj.
do 15.30 hod. 

V době od 8.00 do 15.30 hod. jsou
též poskytovány informace a přijímá-
na podání bez omezení.

Ve středu 31. 12. 2003 je úřední den
zrušen a pracovní doba končí ve
12.00 hod. 

V době od 8.00 do 12.00 hod. jsou
též poskytovány informace a přijímá-
na podání bez omezení.

V pátek 2. 1. 2003 bude úřad uza-
vřen.

Příjemné 
prožití vánočních svátků

a vše nejlepší 
do nového roku přeje

Ing. Simona Klimakovská,
tajemnice Úřadu MČ Praha 11

ÚŘAD INFORMUJE
o změně úředních hodin v době od 22. 12. 2003 do 2. 1. 2004

Na přelomu roku 2003 – 2004 bude tedy 
Úřad městské části Praha 11 otevřen takto:
■ pondělí 22. 12. 2003 úřední den v plném rozsahu a beze změn

■ úterý 23. 12. 2003 úřední den pouze v OVV a IK s ukončením ve 13.00 hod.

■ pondělí 29. 12. 2003 úřední den v plném rozsahu a beze změn

■ úterý 30. 12. 2003 úřední den pouze v OVV a IK beze změn

■ středa 31. 12. 2003 neúřední den do 12.00 hod.

■ pátek 2. 1. 2004 úřad uzavřen

Možná jste si všimli, že o lékařské
službě první pomoci, jinak také

»pohotovosti«, se začalo v poslední
době hodně mluvit. Důvodem je její fi-
nancování do budoucna. Lékařskou
službu první pomoci pro děti a dospělé
zajišťuje pro občany MČ Praha 11 přís-
pěvková organizace zřízená městskou
částí - Sdružené zdravotnické zařízení
JM II v objektu polikliniky Šustova
1930, Praha 11. V těchto prostorách je
lékařská pohotovost provozována od 
1. 1. 2000, kdy sem byla přestěhována
z Tererovy ulice. Její součástí je poho-
tovostní lékárenská služba. Léky je
možné vyzvedávat 24 hodin denně. Je
zde také stanoviště vozidla Záchranné
služby hl. m Prahy.

Úkolem LSPP je zabezpečit lékař-
skou první pomoc v případech náhlé
změny zdravotního stavu, zhoršení
průběhu onemocnění, vzniklého
v době mimo pravidelný provoz ambu-
lantních zdravotnických zařízení, jestli-
že stupeň postižení nevyžaduje zásah
zdravotnické záchranné služby. Je po-
skytována všem občanům v době mimo
pravidelný provoz zdravotnických zaří-
zení.

Přesto, že se jedná o finančně velmi
nákladnou činnost - náklady MČ Praha
11 na její provoz v roce 2003 dosáhly
částky 5 295 000 Kč - vyskytují se stále
častěji problémy s jejím personálním
zajištěním z důvodu nízkého finanční-
ho ohodnocení lékařů. Lékař, který

slouží na pohotovosti, je oceněn 65
Kč/hod., nelze se tedy divit, že lékařů
ochotných sloužit v noci a o víkendech
je nedostatek.

Se vznikem krajů přešla povinnost
hradit lékařské služby první pomoci
na hl. město Prahu, přesto v loňském
i letošním roce ji hradila a hradí Pra-
ha 11 z rozpočtu městské části. Naše
městská část má zájem tuto situaci
řešit, ale nemá dostatek finančních
prostředků, i rozpočet městské části
Praha 11 je napjatý. V současné době
proto probíhají v této záležitosti jed-
nání na úrovni městských částí
i s Radou hlavního města Prahy. Jejich
cílem je zkvalitnit zajištění LSPP od 
1. 1. 2004 ke spokojenosti občanů
Prahy 11 i lékařů LSPP.

O výsledku jednání budete informo-
váni v příštím čísle Klíče.

O zdravotnické záchranné službě
hlavního města Prahy 
(ZZS hl. m. Prahy)

Hlavní náplní záchranné služby je
zajišťování odborné přednemocniční
neodkladné péče při stavech ohrožují-
cích život obyvatel Prahy a blízkého
okolí. Veškerou činnosti ZZS hl. m.
Prahy řídí operační středisko (dispe-
čink), které se nachází v Korunní ulici
na Vinohradech, sanitní vozy vyjíždějí
za obyvateli Jižního Města ze stanoviš-
tě u polikliniky v Šustově ulici. Toto
stanoviště zůstane zachováno i v přípa-

dě zrušení lékařské služby první pomo-
ci v budově SZZ JM II.

Kdy volat tísňovou linku 155 :
Vždy, došlo-li k náhlé poruše zdraví,

úrazu nebo nehodě s vážnějšími ná-
sledky.

Nejčastěji se jedná 
o tyto zdravotní problémy:
▼ náhle vzniklý nebo prudce se zhor-

šující pocit tlaku či bolesti na hrudi
▼ náhle vzniklá či prudce postupující

dušnost
▼ porucha vědomí, bezvědomí, křeče
▼ vážnější úraz
▼ otrava léky a chemikáliemi

Jak volat linku 155:
Na linku 155 lze volat bezplatně

z telefonu jakékoliv veřejné sítě
v České republice včetně mobilních te-
lefonů, vždy bez jakékoliv předvolby.

Pokuste se zachovat klid a odpověz-
te dispečerce na všechny potřebné
otázky. Sdělte jí: 

a)  co se přesně stalo,
b)  kde se to stalo, (je třeba uvést

přesné určení místa události,
ulici, dům, ev. patro, č. bytu),

c)  informace o postiženém 
d)  informace o volajícím.
Rozhovor s dispečerkou nijak ne-

prodlužuje příjezd výjezdové skupiny
na místo zásahu, protože ta vyjíždí za
ohroženým člověkem již po obdržení
základních informací během vaše roz-
hovoru. 

Jaroslava Müllerová,
odbor socociálních věcí 

a zdravotnictví ÚMČ

O LÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ PRVNÍ POMOCI
pro děti a dospělé (LSPP)
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Městská část Praha 11 – ÚMČ Praha 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ  Praha 11
vyhlašuje dne 19. 11. 2003 výběrové
řízení na obsazení pracovního místa
REFERENTA V ODBORU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 8. platová třída
Sjednaný druh práce: komplexní zajišťování různoro-
dých agend v odboru územního rozvoje

Zejména se jedná o zajišťování činností v oblasti roz-
voje městské části Praha 11 a její regenerace – koordina-
ce jednotlivých stavebních záměrů v území, posuzování
projektů z hledisek urbanistických a architektonických
v souladu s koncepcí rozvoje MČ Praha 11. 
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů :

a. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b. občan České republiky nebo cizí státní občan s tr-

valým pobytem v České republice, který ovládá
český jazyk,

c. způsobilost k právním úkonům,
d. bezúhonnost

Další požadavky:
•  požadované vzdělání 

– vysokoškolské 
– fakulta architektury nebo fakulta stavební

•  požadované znalosti 
– znalost práce na PC 
– znalost angličtiny výhodou

•  další dovednosti, schopnosti 
– komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací

schopnosti v písemném i mluveném slovu)
– psychická odolnost
– vítána praxe v oblasti územního plánování 

a rozvoje měst, posuzování projektů
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.

312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjme-
ní, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokla-
du o povolení k pobytu, jde–li o cizího státního občana),
datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturo-
vaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u ci-
zích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat
nejpozději do 8. 12. 2003 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
Obálku označit slovy:
»Výběrové řízení – pozice referent v odboru územního
rozvoje« Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

VÁNOČNÍ PRODEJ 
na Jižním Městě
Prodej kaprů (od 19. do 23. 12. 2003)
■ Křejpského ul. – u Delvity
■ Hráského ul. – u garáží Protěž
■ Opatovská ul. – proti Pennymarketu pod lávkou
■ Opatovská ul. – slepý konec u trafiky Hořčičkova
■ Opatovská ul. – u trafostanice garáží ( pod lávkou )
■ Arkalycká ul. – u NC Meinl
■ Roztylská ul. – za objektem Růže, s. r. o.
■ Matúškova ul. – u NC Blankyt ( Plus )
■ Hviezdoslavova ul. – u NC Meinl ( Signál )
■ Vojtíškova ul. – u NC Meinl – 2 stanoviště
■ Hlavatého ul. – u NC Plus
■ Leopoldova ul. – u NC Albert
■ Stanice metra Opatov – dole na úrovni vestibulu, 

na straně Centrálního parku

Prodej vánočních stromků (od 7. 12. do 23. 12. 2003)
■ Křejpského ul. – u NC Delvita
■ Hráského ul. – za objektem Růže
■ Háje stanice metra – u sochy kosmonautů
■ Hviezdoslavova ul. – u NC Meinl
■ Hviezdoslavova ul. – u NC Start
■ Opatovská ul. – proti Pennymarketu u MHD
■ Opatovská ul. – u tržnice Mendelova ul.

Krejnická ul. – před supermarketem CHRPA
■ Vojtíškova ul. – před NC Albert
■ Opatov – metro – panelová plocha 

směrem do Centrálního parku

Prodej jmelí, chvojí, adventní věnce, vánoč. dekorace
(od 3. 12. do 23. 12. 2003)
■ Arkalycká ul. – u NC Meinl
■ Roztylská ul. – za obj. Růže ( proti Humanicu )
■ Háje stanice metra/západ – konečná autobusů věnce,

dekorace vánoční
■ Stanice metra Opatov – u tobogánu

Vánoční trhy (od 1. 12 do 23. 12. 2003)
■ Pěší zóna u stanice metra Háje
■ Zpevněná plocha u objektu Růže – nad stanicí 

metra Chodov

Zájemci o prodej na vánočních trzích se mohou 
ještě přihlásit na tel. č. 267 902 342 – pí. Boháčová

nebo ing. Koudelka – tel. č. 267 902 341.

Jana Boháčová, odbor dopravy

(Vysvětlivka: NC = nákupní centrum).

FARNÍ CHARITA Chodov
přijme zdravotní sestru
Jedná se o práci v terénu, v oblasti Prahy 4, 11 a 12, hlavní
pracovní poměr, plný pracovní úvazek s pružnou pracovní
dobou včetně sobot a nedělí.

Požadavky: 5 let praxe u lůžka, dobrý zdravotní stav

Nástup možný ihned. Informace na tel: 737 322 569
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Ve dnech 6. a 7. listopadu 2003 se v příjemném prostředí
regenerovaného objektu bývalých jeslí, v Kulturním

centru Zahrada Praha 11, konal v rámci projektu Sureuro
(Sustainable Refurbishment Europe - Udržitelná regenerace
Evropy) národní workshop na téma Udržitelný rozvoj a re-
generace sídlišť, nad nímž převzal záštitu ministr pro místní
rozvoj Mgr. Pavel Němec.

Cílem projektu Sureuro je za finanční pomoci Evropské
komise zlepšit existující nebo vytvořit a vyzkoušet nové mo-
dely a nástroje pro proces trvale udržitelné obnovy bytových
objektů. Společnostem hospodařícím s bytovým fondem má
poskytnout praktické nástroje, které umožní integrovat trva-
le udržitelný rozvoj a účast obyvatel do procesu regenerace.
V České republice jsou tyto nástroje testovány ve dvou mís-
tech - na sídlištích v Havířově a v Praze 11.

Do projektu jsou zapojena odborná pracoviště - Fakulta
stavební a Fakulta architektury ČVUT, Přírodovědecká fa-
kulta UK, STÚ-K, Cent-
rum stavebního inže-
nýrství a Sociologický
ústav AV ČR.

Workshop se zamě-
řil zejména na partici-
paci obyvatel, na strate-
gické a projektové říze-
ní regenerace panelo-
vých domů v podmín-
kách složitých vlastnic-
kých vztahů bytových
objektů. Odborníci
z Německa, Holand-
ska, Francie, Švédska
a České republiky spolu
se zástupci měst, měst-
ských částí, družstev
a správců na toto téma
diskutovali a hledali ře-
šení složitých otázek
týkajících se této pro-
blematiky.

Byly představeny ně-

které příklady regenerace u nás i v zahraničí a na konkrét-
ních případových studiích se účastníci ve skupinách zabývali
některými otázkami organizační přípravy regenerace s ohle-
dem na různé formy vlastnictví objektů a bytů a formami
spolupráce s obyvateli při přípravě regeneračního projektu.

Zdůrazňována byla důležitá role, kterou v koordinaci
procesu regenerace a v odpovědnosti za hospodaření s byto-
vým fondem jako významným strategickým a důležitým ná-
strojem svého rozvoje hraje obec. V tomto rozhodovacím
procesu je nutné vyřešit spoustu otázek týkajících se vlast-
nictví, dosažitelnosti finančních zdrojů a mnoho dalších.
V procesu spolupráce s nájemníky byla zdůrazněna nezbyt-
nost důvěryhodnosti a dostatku času.

V závěru tohoto setkání se uskutečnila exkurze po Jižním
Městě, kde byly účastníkům předvedeny některé regenerova-
né domy ve vlastnictví Prahy 11, družstev a ostatních vlastní-
ků. Zaujaly je zejména regenerace domu v Tererově ulici,

který byl rozdělen na
čtyři objekty s cílem
zlepšit zde sociální situ-
aci, a dům v Bajkonur-
ské ulici, jehož standard
se použitím použitím
bezpečnostního systému
zcela změnil. Účastníci
při exkurzi ocenili úsilí
Prahy 11 o koordinaci
procesu regenerace. Ta
je nezbytná, pokud má
být dosaženo cíle -
zhodnocení objektů
nejen po technické
stránce, ale i vytvoření
kultivovanějšího pro-
středí, atraktivnějšího
pro bydlení i v budouc-
nosti.

Ing. arch. Jitka Boušková
odbor územního rozvoje

Fota: Petra Hilmarová

Udržitelný ROZVOJ
A REGENERACE sídlišť
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Ve středu 26. listopadu uplyne rok od
chvíle, kdy do křesla starosty Prahy

11 usedla Marta Šorfová. Stala se tak
jedinou ženou mezi starosty patnácti
velkých pražských městských částí,
a také první starostkou Jižního Města.
Úvodní otázka se tedy sama nabízí.

Proč si myslíte, 
že v politice je stále tak málo žen?

Důvodů je víc. Pro ženu je napří-
klad daleko složitější skloubit politiku
s péčí o rodinu. Mám také zkušenost,
že nám ženám to muži nikterak neu-
lehčují a k ženské konkurenci v politi-
ce jsou méně galantní než v běžném ži-
votě. Když se žena v politice prosadí,
tak je to často otázka štěstí, shody
mnoha okolností a určitě ji to stojí da-
leko větší úsilí než muže.

Jak dlouhá byla vaše cesta 
na radnici Jižního Města?

O dění kolem sebe jsem se zajímala
vždycky, stále jsem něco organizovala,
pořádala, nikdy jsem nepatřila k těm,
kteří se vezou. Snažila jsem se život
kolem sebe ovlivňovat a bavilo mě to.

Po 17. listopadu 1989 jsem své akti-
vity, i vzhledem ke svým předlistopado-
vým kontaktům, nasměrovala k tomu,
co tu tehdy vznikalo. Začala jsem ve
Špalíčku, v Občanském fóru, a po roz-
dělení OF jsem pokračovala ve Sně-
movní ulici, kde jsem působila od prv-
ních dnů, od samého vzniku Občanské
demokratické strany. Nejdříve jsem šé-
fovala skupině, která vytvářela a uvá-
děla do provozu počítačovou síť a při-
pravovala první programy. Uplatnila
jsem tu svou původní profesi progra-
mátorky. Později jsem přešla do organi-
začního oddělení, stala jsem se vedoucí
sekretariátu.

Spolu s tím mě samozřejmě zajíma-
lo, co se děje v místě mého bydliště,
v komunální sféře. Byla jsem zvolena
do zastupitelstva Jižního Města, a tam
také začala má cesta na radnici.

Vím, že jste dlouho pracovala 
hodně blízko profesora Klause, 
našeho současného prezidenta. 
Jak na tu dobu vzpomínáte?

Pro Václava Klause jsem pracovala
vlastně od zrodu ODS. Když se jednou,
ještě před svým zvolením prezidentem,
ptal, kdo byl na všech kongresech a na
všech výkonných radách ODS, hlásili
jsme se jen my dva... Téměř deset let
jsem měla možnost ho sledovat ve
všech jeho funkcích. Musím říci, že byl
stejně přísný na sebe jako na ostatní,
ale vždy byl spravedlivý. Bylo úžasné
sledovat jeho ohromné nasazení, praco-
vitost a přehled. Na ta léta vzpomínám
velmi ráda.

Když dnes stojíte před nějakým 
problémem, napadne vás, 
jak by jej řešil pan profesor?

Není možné deset let pracovat vedle
Václava Klause a nevnímat, jak řeší ten
či onen problém, nebo jak se chová v té
či oné situaci. Jsou to návyky, které člo-
věk léta vnímá, a často podprahově,
takže ve chvíli, kdy je potřebuje, samy se
mu vybaví. Třeba když studuji nějaké
materiály, pojednou zjišťuji, že to dělám
jako on: podtrhávám slova a věty, dělám
vykřičníky, vpisuji si poznámky, ke kaž-
dému úkolu píši termín, jméno toho,
kdo úkol splní a kdo ho zkontroluje...

Co vašemu zvolení říkala rodina?
Rodina to vnímala postupně. Když

jsem se objevila na volebních plaká-
tech, tak mě uklidňovali, že vousy mi
lidé moc nepřimalovávají ani mě nestr-
hávají, ale to ještě nebylo rozhodující.
Později, když situace nabyla konkrét-
nějších obrysů, jsem rodinu samozřejmě
připravila na nejhorší. Sama jsem
ovšem netušila, že skutečnost bude
ještě hrozivější. Tím mám na mysli pře-
devším čas. Když se totiž podívám zpát-
ky, musím říci, že tohle byl jednoznačně
nejrychlejší rok mého života. Doufám,
že příští léta budou trochu klidnější.

Máte při takovém pracovním vytížení
čas na své záliby, na koníčky? 
A zbyly vám vůbec nějaké?

Na koníčky mi teď čas opravdu ne-
zbývá, a pokud se přece jen nějaká
chvilka najde, tak se ji snažím prožít
s rodinou nebo přáteli. Jinak ale
k mým koníčkům vždycky patřila pří-
roda, hory, ty jsem s partou přátel sjez-
dila od Šumavy k Tatrám. Nesmím za-
pomenout na zahrádku, hrozně ráda
na ní pracuji, ale... zase ten čas.
Máme to k ní přes sto kilometrů, a tak
se tam dostanu mnohem méně, než
bych si přála i než by zahrádka potře-
bovala.

Myslíte, že Jižní Město je místem, 
kde se dá smysluplně trávit volný čas,
nebo za touto potřebou musejí 
jeho obyvatelé stále jezdit jinam?

Řekla bych, že Jižní Město už není
pouhou noclehárnou. Každý rok se roz-
šiřuje nabídka programů, které nejrůz-
nější organizace připravují pro rozma-
nité skupiny obyvatel, takže si každý
může najít ten svůj šálek čaje. Pokud
jde o sportování, opravdu jedinečnou
nabídku představuje právě dostavěná
bezbariérová curlingová hala, je jedi-
nou svého druhu v republice. Postupně
modernizujeme všechna školní hřiště,
budujeme zde sportoviště s umělými
nebo travnatými povrchy, která postup-
ně vytlačují nechvalně známou socia-
listickou škváru. V plánu máme také
bazén, zimní stadion a víceúčelovou
halu pro sport, kulturu a společenské
akce, což je běh spíše na delší traťi,
nicméně i ten má svůj cíl.

Také proto se snažíme maximálně
podporovat soukromé investory, vychá-
zíme jim vstříc po stránce administra-
tivní, organizační a poradenské. Usilu-
jeme o to, abychom zákonné lhůty voli-
li co možná nejkratší, a tam, kde to
jde, jim pomáháme ve spolupráci s Ma-
gistrátem hl. města Prahy.

Nejrychlejší rok MARTY ŠORFOVÉ
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Které problémy Jižního Města 
považujete za nejpalčivější 
a jak je chcete řešit?

Určitě je to parkování, bezpečnost,
bydlení a životní prostředí. I když pořadí
si určí každý sám, tyto problémy se obje-
vují na setkáních s občany nejčastěji.

Parkování, odborně doprava v klidu,
je problém, který vznikl už při výstavbě
Jižního Města. Dnes intenzivně hledá-
me místa, kde by bylo možné vybudo-
vat patrová nadzemní parkoviště (pod-
zemní jsou mnohem nákladnější).

Bezpečnost je také často zmiňovaný
problém. Českou policii teď čeká reor-
ganizace, tak uvidíme, jestli do ulic Již-
ního Města přinese více klidu a bezpečí.

Pokud jde o bydlení, zvažujeme nyní
možnost tzv. »startovacích bytů«, tako-
vých, které by byly dostupné pro mladé
rodiny po dobu, než se zlepší jejich fi-
nanční situace nebo než se jim podaří
získat prostředky, třeba půjčkou, na byt
odpovídající jejich představám. Na Již-
ním Městě se také budou stavět další by-
tové domy. Část jich vyroste na kraji Mi-
líčovského lesa, jejich investorem je Ma-
gistrát hl. m. Prahy a soukromé firmy.
Zhruba osmdesát dalších bytů vznikne
kousek od konečné stanice metra Háje.

Životní prostředí nemáme špatné,
existují však obavy, abychom si je sami
nepokazili. Samozřejmě nás trápí ros-
toucí provoz na dálnici D 1, která pro-
tíná i lemuje Jižní Město, ale tenhle
problém může vyřešit jedině výstavba
a propojení silničního okruhu (JVD)
okolo celé Prahy.

Zmínila jste o setkáních s obyvateli.
Jak často se s nimi scházíte 
a co vám tato setkání přinášejí?

Setkání s obyvateli, s voliči, jsou na-
prosto nezbytnou součástí mé práce.
Potkávám je prakticky každý den - při
nejrůznějších pracovních, společen-
ských, kulturních nebo sportovních ak-
cích, které navštěvuji. Vždy jsou to set-
kání zajímavá a pokaždé si z nich od-
nesu nějaké nové podněty. Jinak se
každou první středu v měsíci setkává-
me s obyvateli na radnici, což má tu
praktickou výhodu, že v případě potře-
by je možné ihned kontaktovat přísluš-
ný odbor a řešit méně složité problémy
takříkajíc na počkání. Na druhou stra-
nu chodíme každý měsíc za občany,
navštěvujeme školy a kulturní domy,

a pokud narazíme na nějaké problémy,
monitorujeme je a podle možností i ře-
šíme v místě, kde vznikly.

Při všech těchto setkáních padá
spousta dotazů, které mají obecnou
platnost, a proto je někdy škoda, že od-
povědi dolehnou jen k sluchu těch,
kteří jsou v dané chvíli přítomni. Proto
bych chtěla od ledna 2004 v našem
zpravodaji Klíč každý měsíc odpovídat
na dotazy, jež se nejčastěji opakují
a mohou být zajímavé a užitečné i pro
ty, kteří se našich pravidelných setkání
nemohou účastnit. Pracovní název chy-
stané rubriky je: Starostka odpovídá.

Na co se mohou obyvatelé 
Jižního Města těšit v příštím roce?

Z větších investic bych ráda uvedla
již probíhající rekonstrukci tzv. Červené
školy K Milíčovu, zahrnuje i původně
použité zdravotně závadné materiály.

Dále bychom chtěli rozšířit senior-
skou jídelnu Centra sociálních služeb
v Křejpského ulici, aby pak mohla slou-
žit nejen rostoucímu počtu strávníků,
ale i k pořádání kulturních a společen-
ských akcí, přednášek, seminářů pro
veřejnost, a to nikoli jen seniorskou.

Původní chodovská škola, ZŠ Cho-
dov, Květnového vítězství 57, v roce
2005 oslaví sté výročí svého založení
a po mnoha letech se dočká nové jídel-
ny s varnou. Kromě toho budeme na-
dále hledat prostředky na dostavbu
podkroví a tělocvičny.

Další školní hřiště, kde proběhne
velká rekonstrukce, je v ZŠ Pošepného
náměstí na Jižním Městě II.

Obyvatele Jižního Města, kteří bydlí
v okolí stanice metra Chodov, na jaře
čeká zahájení výstavby obchodně- ad-
ministrativního komplexu Centrum
Praha Jih - Chodov. Bude to jedna
z největších investic na Jižním Městě
vůbec. Důvod k těšení tady nastane až
za pár let, ale věřím, že výsledek dá za-
pomenout na strasti spojené se stavbou.

Příští rok by měla být zahájena také
stavba dalšího obchodně-administra-
tivního komplexu, vyroste kousek od
stanice metra Opatov.

Doufám, že se nám konečně podaří
započít práce na Centrálním parku,
kde pořád ještě nejsou vyjasněny vlast-
nické vztahy k pozemkům, což je mi-
mochodem také jedna z vleklých jiho-
městských »bolístek«.

Věřím, že všechny investiční akce,
a to nejen zde zmiňované, přispějí
k výraznému zlepšení kvality bydlení
na Jižním Městě.

Na závěr bych se, paní starostko, 
zase rád vrátil k vám domů. 
Blíží se vánoční svátky, 
jak vypadají ty vaše: kapr, nebo řízek?

Na Vánoce jedině kapra. Pocházím
z jižních Čech, od Třeboně, takže ryby
mám moc ráda. Až si má rodina ze
mne dělá trochu legraci. Oni totiž kvůli
kostičkám mají raději maso, do které-
ho se mohou pořádně zakousnout, za-
tímco já jím ryby celé Vánoce, na Nový
rok, i po něm, řekla bych tak do Tří
králů. S přípravou ryb mi pomáhá ma-
minka, protože při mém současném
tempu bych to absolutně nestihla.
Kapra jím na všechny způsoby, pečené-
ho, smaženého, marinovaného, v roso-
lu, a pak si ještě koupím uzenou maré-
nu, lososa...

... a k tomu salát.
Ten samozřejmě musí být domácí

a rybí polévka tak hustá, že v ní stojí
lžice, plná osmažené housky... ó jé! Teď
ale nevím, kdo a hlavně kdy to všechno
připraví. Stromeček máme v posledních
letech umělý, což mne trochu mrzí, ale
zase z nás mají radost ochránci příro-
dy. Každoročně také stavíme velký bet-
lém se spoustou figurek, to je doména
mého muže a obou synů. Od loňského
roku konám o Štědrém dni jednu velice
milou návštěvu - zařízení Centra soci-
álních služeb, ve kterých se osamělí se-
nioři scházejí ke společné večeři. Už se
těším na ty letošní příjemné chvilky
s nimi.

Nesmím zapomenout na cukroví.
Byly doby, kdy jsem pekla deset nebo
dvanáct druhů vánočního cukroví.
Loni už to byly asi jen tři nebo čtyři
druhy, které mají synové a manžel nej-
raději, a pro zbytek jsem využila služeb
jihoměstské cukrářské firmy. Mám
pocit, že letos tomu nebude jinak...

Děkujme bohu za ženy, které přes
všechna drobná či větší trápení do po-
litiky vstupují, utkávají se s muži a ví-
tězí. Dávají tak politice rozměr, jaký
do ní muži vnést nedokáží, ačkoli je
velmi potřebný.

Jan Meixner
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB Praha Jižní Město
připravuje

Štědrovečerní večeři 
pro osamělé seniory Jižního Města
24. prosince 2003 od 16 hodin v těchto zařízeních:
SOZ Janouchova 670, DPS Šalounova 2025,
DPS Blatenská 2146

Menu: Rybí polévka, řízek, bramborový salát, 
vánoční cukroví, ovoce, víno, káva, soda a pivo.

Vstupenky: v ceně 100 Kč

další informace: paní Pelikánová, CSS P JM, 
Šalounova 2025, tel.: 267 990 158.

Finále zábavné soutěže
PRIMA DĚDEČEK
do které se přihlásilo dvanáct seniorů u Jižního Města se
uskuteční 2. prosince od 13.00 v sále Kulturního domu
Opatov. Uvádět bude Petr Martinák.

Vsobotu 13. prosince 2003 pořádá
občanské sdružení ŽIVOT 90, hu-

manitární organizace pro seniory, mezi
13. až 18. hodinou tradiční Vánoční pro-
jížďku Prahou. Je určena zejména pro
staré, osamělé a imobilní občany, kteří se
jiným způsobem nemohou po celý rok
dostat bez cizí pomoci ze svého domova.
Účast na projížďce je bezplatná.

Akce se mohou zúčastnit nejen
pražští senioři, ale také ti, kdo žijí
mimo hlavní město. Účastníky, jichž je
každoročně více než tisíc, dopraví do
vánočně vyzdobené metropole více než
tři desítky autobusů (pro pohyblivé
i vozíčkáře), a to nejen z Prahy a okolí,
nýbrž také z několika dalších měst re-
publiky.

Trasa projížďky vede historickým
centrem adventní Prahy - Václavské
náměstí, Vodičkova, náměstí Republi-
ky, Pařížská, Staroměstské nám., Vald-
štejnské nám., Malá Strana, Loreta,
Hradčanské náměstí, Strahov, Národní
třída, Národní divadlo, Vyšehrad.

Na několika místech Prahy autobusy
zastaví, aby senioři mohli s pomocí dob-
rovolníků (průvodců a asistentů) místa
provoněná vánoční atmosférou osobně
navštívit. Pro řadu seniorů jde o jedinou
příležitost, jak se mohou za celý rok do-
stat ze svých domovů. Pro některé do-
konce poprvé po dlouhých letech.

Akce má tradičně velmi dobrý ohlas
jak mezi účastníky, tak i ostatní veřej-
ností. V loňském roce se přihlásilo více

než tisíc starších či nepohyblivých ob-
čanů, pro něž bylo třeba zajistit 35 au-
tobusů, z toho 7 pro vozíčkáře. Nezbyt-
né role průvodců a asistentů se loni
ujalo 60 dobrovolníků z řad aktivních
seniorů i mladých lidí.

Občanské sdružení ŽIVOT 90 pořá-
dá Vánoční projížďku Prahou už poje-
denácté. Akce se koná díky finanční
podpoře generálního sponzora firmy
Hartmann-RICO, Ministerstva zdravot-
nictví ČR i dalších dárců.

Zájemci o účast na letošní projížďce
se mohou hlásit na bezplatném SENI-
OR TELEFONU 800 157 157 nebo
v sídle sdružení ŽIVOT 90, tj. v Domě
Portus na adrese Karolíny Světlé 18
v Praze 1, a to nejpozději do 30. listo-
padu nebo do vyčerpání volných míst.
Kontakt: 
Luděk Košek, ŽIVOT 90 
K. Světlé 18, 110 00 Praha 1
Tel. 222 333 580, fax 222 333 588
Mobil 603 195 873
E-mail: ludek.kosek@zivot90.cz
www.zivot90.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 
nabízí zdarma novou službu:
FINANČNÍ PORADENSTVÍ
každou druhou středu v měsíci od 9 do 11 hod.
Co nabízíme?
▼ radu jak řešit finanční situaci
▼ pomoc při sestavení rodinného rozpočtu
▼ orientaci v pojišťovacích produktech (životní, úrazové po-

jištění a pojištění movitých věcí i nemovitostí), programy
určené ke zhodnocování úspor a investiční produkty (sta-
vební spoření, investiční úložky, otevřené podílové fondy,
penzijní připojištění, aj.

▼ hledání řešení vybraných problémů souvisejících s bydle-
ním

Kde nás najdete?
Život 90, ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1, 110 00
tel. 222 333 500

VÁNOČNÍ PROJÍŽĎKA 
PRAHOU pro seniory

I s cukrovkou 
se dá ŽÍT NAPLNO
Územní organizace diabetiků v Praze 4 patří i obyva-

telům Prahy 11 a Újezda. Máte zájem se o nemoci
dozvědět něco navíc, potkat se stejně postiženými lidmi
a účastit se akcí, které organizace pořádá?

Staňte se členy organizace diabetiků! Zkušenosti
druhých, přátelské kontakty jsou něčím, co se nedá
ničím nahradit. Organizace je otevřena všem, tedy i ro-
dinným příslušníkům. Uvítáme mezi sebou především
aktivní lidi, kteří se mohou těšit na odborné přednášky,
výlety, pravidelné odpolední cvičení a edukační pobyty.

Přijít můžete už 1. prosince v 15.00 hod. na pravi-
delnou schůzi organizace do ulice M. Pujmanové 
č. 1219 (v domě je lékárna). Rádi vás přivítáme.

Bližší informace podají Eva Zástavová, 261 212 541 
nebo dr. Ivana Richterová, 607 677 396

Jak komunikovat S NESLYŠÍCÍMI?
▼ Nehovořte příliš rychle
▼ Nezakrývejte si tvář
▼ Nekřičte
▼ Nemluvte k Neslyšícímu zády
▼ Hovořte tak, aby vám Neslyšící dobře viděl na rty
▼ Upozorněte Neslyšícího, než začnete mluvit
▼ Pokud si mluvenou cestou nebudete rozumět, 

použijte papír a tužku!
▼ Pokud vám napoprvé neporozumíme, buďte trpěliví, 

čeština je pro nás cizí jazyk.
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SCHVALUJE:
▼ darování pozemků parc. č.

211/26,27,28,29,30,32 městské
části pro budoucí rozšíření For-
manské ulice o část vozovky
a chodník s cyklostezkou v úseku
mezi Újezdem a Kateřinkami

▼ finanční dar rodině Jarolímkových
▼ návrh zastavovací studie Forman-

ka, kterou vypracovalo architekto-
nické studio Gama, s.r.o.

▼ úpravu rozpočtu v návaznosti na
realizaci výsadby zeleně na sídlišti
v Kateřinkách

NESCHVALUJE:
▼ žádost firem I.G.D. , IBC Realin-

vest Delta a PEP o změnu územní-
ho plánu

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 11. 11. 2003

MOBILNÍ ZVONOHRA 
SE PO ROCE OPĚT VRACÍ

Stalo se pěkným zvykem, že nám
předvánoční čas zpříjemní koncert

mobilní zvonohry z dílny zvonaře
Petra Rudolfa Manouška. Už po třetí
před Vánoci přijede carilloner Radek
Rejšek, aby nám zahrál na padesát

sedm zvonů a zvonečků. Přijďte se
podívat a poslechnout si skladby
v duchu vánočním, lidovém i populár-
ním. Koncert se uskuteční tradičně na
ploše u křižovatky ulic Na Křtině
a Vodnická v Kateřinkách ve čtvrtek
18. prosince od 18.00 hod. Pro děti
i dospělé bude připraveno malé po-
hoštění na zahřátí. Jste srdečně zváni!

OHŇOSTROJ

V loňském roce měl velký úspěch
ohňostroj, který zakončil vánoční

koncert mobilní zvonohry. Nebude
chybět ani letos, objednali jsme ohňo-
stroj s mnoha světelnými efekty a ba-
revnými kombinacemi .

Upozorňujeme majitele psů na síd-
lišti Kateřinky, aby je raději nechali
doma. Zároveň žádáme majitele psů
a ostatních domácích zvířátek reagují-
cí na hluk z ohňostroje, aby své mi-
láčky 18. prosince 2003 mezi 18.45
hod až 19.15 hod. raději zavřeli doma
a pohlídali.

VÁNOČNÍ VÝZDOBA 
ULIC

I letos budou vánoční atmosféru
v obci umocňovat dekory se zimní-

mi motivy na stožárech veřejného
osvětlení. Jejich počet jsme pro letošní
rok zvýšili. 

Bude vyzdobena Proutěná ulice
v celé délce a Formanská ulice v Ka-
teřinkách. V Újezdě bude vánočně vý-
zdobena náves. Doufáme, že i vánoč-
ní atmosféra přispěje k příjemnému
prožití nadcházejících vánočních
svátků.

Na území naší městské části kontro-
lují pořádek a dodržování předpi-

sů dva strážníci městské policie.
Nejvíce přestupků v letošním roce

zjistili při parkování na sídlišti Kateřin-
ky. Vypsali 20 parkovacích pokut,
z toho 13 v Proutěné ulici, čtyři ve
Vodnické, dvě Ke Smrčině a jednu

v ulici U Pramene. Dále uložili 9 blo-
kových pokut.

Strážníci městské policie se však ne-
zaměřují pouze na udělování pokut,
rozsah jejich působení je daleko širší.
Monitorují černé skládky, které poté li-
kviduje úřad městské části. Ze sedmi
zjištěných černých skládek jich nejvíce

bylo v Milíčovském lese a jeho okolí
a u fotbalového hřiště v Újezdě. Zamě-
řují se na kontrolu majitelů psů (tako-
vých kontrol proběhlo 65). Začátkem
tohoto roku byl v Milíčovském lese zli-
kvidován přístřešek, kde přebývali bez-
domovci. Nocovali zde, obtěžovali ob-
čany a znečišťovali okolí rybníka.

MIMOŘÁDNÉ 
přistavení kontejneru

Ve Formanské ulici před čp. 63
bude ve dnech 12.–14. prosin-

ce 2003 přistaven kontejner na na-
dměrný komunální odpad. 

Na ostatní obvyklá místa budou
kontejnery přistaveny v době od
28. 11.–30. 11. 2003.

Podrobnější informace 
v Klíči č. 11, str. 11

Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně úpravována.

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE v číslech

VÁNOCE v Újezdě
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Společnost ELTODO Parking, s. r. o.
se sídlem Novodvorská 1010/4

v Praze 4 připravuje jako investor vý-
stavbu garážového objektu na ploše
stávajícího parkoviště při ulici Opa-
tovská - Štichova v Praze 11.

Jedná se o vícepodlažní objekt
s cca 250 uzavřenými garážovými
boxy o rozměrech do 20 m2. Objekt
bude mít jeden samostatný uzamyka-
telný vjezd s automatickou obsluhou
a v případě zájmu nepřetržitou ostra-
hu. Provoz objektu bude zajištěn na
základě požadavku klientů.

Jednotlivé uzavřené garážové boxy
budou přirozeně větrané, opatřené
elektrickou zásuvkou a samostatným
osvětlením. Jsou určeny k prodeji do

osobního vlastnictví. Cena jednmoho
garážového stání je předběžně kalku-
lována na cca 255 000 Kč. Platební
podmínky budou upřesněny. Garáže
by měly stát v roce 2005.

Těšíme se na spolupráci s vámi
a rádi vám podáme bližší informace.

Vyjádřete prosím svůj případný
předběžný zájem o koupi garážové-
ho boxu na adrese:
ELTODO Parking, s. r. o.
Novodvorská 1010/4
142 01 Praha 4
Daniel Musil: tel. 261 344 320
sekretariát: 261 343 746
fax: 261 710 669
e-mail:musild@eltodo.cz

ELTODO Parking
informuje o výstavbě hromadných garáží

ČESKÝ TELECOM poskytuje
výhody ZTP osobám
Od 1. července 2001 platí dohoda mezi Českým Telecomem

a Sdružením zdravotně postižených, která se vztahuje na:
•  slevy z cen stanovených Ceníkem vnitrostátních služeb

pro zřizování hlavních telefonních stanic a jejich přelože-
ní, pro změnu plně placené telefonní stanice na imobilní
stanici a pro používání telefonních stanic;

•  přednostní zřízení, resp. přeložení telefonních stanic;
•  nájem speciálně vybaveného koncového telefonního zaří-

zení za cenu standardního koncového telefonního zařízení
podle § 36 odst. 1 zákona o telekomunikacích s vyhláškou
Ministerstva dopravy a spojů č. 92/2001 Sb., ze dne 20.
února 2001, která obsahuje seznam speciálně vybavených
koncových zařízení.

Výhody jsou poskytovány:
•  osobám, které mají průkaz ZTP/P nebo osobám, které

jsou uznány lékařem okresní správy sociálního zabezpeče-
ní bezmocnými;

•  osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné
nebo praktické hluchoty;

•  rodičům (pěstounům) těžce zdravotně postižených dětí do
patnácti let, které po zdravotní stránce potřebují stálou lé-
kařskou kontrolu.

Všichni, kteří splňují podmínky nároku na slevu, se
mohou dostavit do Centra služeb pro zdravotně postižené,
Jarníkova 1895/23 na Jižním Městě II v pondělí nebo ve
středu od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 17.00 hod.,
tel./fax: 271 911 670. Zde s nimi pracovníci Centra vypíší
formulář žádosti. Žadatel musí předložit platný občanský
průkaz, průkaz ZTP či ZTP/P nebo potvrzení o důchodu
pro bezmocnost, osoby od 15 do 18 let i prohlášení zákon-
ného zástupce.

Sleva, resp. zrušení poplatku bude platit od prvního dne
následujícího měsíce po dni, kdy byla žádost odeslána.

Pokud účet Českého Telecomu nebude znít na jméno
žadatele, žadatel současně požádá o změnu.

Centrum služeb pro zdravotně postižené
Jarníkova 1895/23, Praha 4-JM II, Tel./fax: 271 911 670

Úřední dny: pondělí a středa – 8.00–12.00 hod., 13.00–17.00 hod.

Chcete bez problémů 
komunikovat s Neslyšícími?

Chcete poznat krásný jazyk, 
zcela odlišný od jazyků mluvených?

PEVNOST
České centrum znakového jazyka
připravila pro úplné začátečníky 
i velmi pokročilé 

KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA
Kdy? 
Od února 2004

Jak často? 
2x týdně 2 vyučovací hodiny (90 minut), 
celkem 80 hodin vždy v odpoledních 
a večerních hodinách

Kde? 
V našich prostorách ve Vysočanské poliklinice, 
blízko stanice metra Českomoravská

Za kolik? 
4 700,- Kč, tedy pouze necelých 59 Kč za 1 hodinu!
Možno platit na splátky! 
15% sleva pro studenty a důchodce, tj. 3 995,- Kč, 
což je necelých 50 Kč za hodinu!
Pro rodiče neslyšících dětí sleva 75%!

Přihlášky
vyplňujte na WWW.PEVNOST.COM, 
zasílejte e-mailem na kurzy@pevnost.com,
Můžete telefonovat nebo faxovat na: 266 006 390
(pondělí 15.00–18.00 hod., čtvrtek 11.00–15.00hod.)
Můžete také volat kdykoli na: 728 586 857
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Ve školním roce 2001/2002 jsme
jako škola adoptovali chlapce

z Indie a umožnili mu navštěvovat
školu a naučit se číst i psát. Byli jsme
mile překvapeni, když jsme dostali
první dopis s obrázkem.

Hned jsme začali v hodinách anglič-
tiny s dopisem pracovat, překládat
a psát odpověď a přidali jsme i obráz-
ky, aby si náš kamarád udělal předsta-
vu o naší škole.

Při práci jsme si vyzkoušeli, co už
z angličtiny známe, čemu rozumíme
a co už sami zvládáme. Měli jsme vel-
kou radost, že si můžeme své znalosti
ověřit i v praxi.

Všechny dopisy - naše i jeho - pravi-
delně vystavujeme i na nástěnce, aby
byli informováni i ostatní.

Žáci 7. A
ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 4

Specifické poruchy učení - dys (dyslexie, dysgrafie, dy-
sortografie) je dnes mezi pedagogy, psychology, ale

i mezi rodiči velmi frekventovaný výraz. Přitom první
zmínka o dyslexii, která brání i velmi inteligentnímu dítěti
osvojit si běžnými metodami čtení (nebo i psaní) se vy-
skytla poprvé v roce 1896. U nás o ní snad první pojedná-
ní psal v roce 1904 profesor Hevernoch. Pak ale uběhlo
více než půl století, než se o děti s touto poruchou začalo
pečovat.

První dyslektické třídy byly zřízeny v roce 1962 v Brně
a v roce 1967 pak i v Praze. Odborníci se začali scházet na
kongresech věnovaných dyslexii a v současné době máme
síť dyslektických tříd po celé republice.

Ale i na školách, kde není dys - třída se na děti s těmito
poruchami nezapomíná. Tak i na naší škole se díky pod-
poře a pochopení pana ředitele rozjela pomoc dětem s po-
ruchou učení.

V loňském školním roce jsme sestavily skupinu těchto
dětí prvního stupně, které měly diagnostikovány různé ob-
tíže. Pracovaly jsme s nimi formou zvláštního doučování.

V tomto školním roce přijalo naši nabídku ještě více rodi-
čů a s dětmi pracujeme již ve dvou skupinách podle věku.
K dispozici máme i počítačovou pracovnu, používáme
uvolňovací kresby, skládačky, bzučáky, prostě snažíme se
vymýšlet pro děti stále nové činnosti.

Hovoříme-li o podpoře a pochopení, nesmíme zapome-
nout ani na Magistrát hl. m. Prahy. Díky dotaci jsme
mohly doplnit materiální vybavení pro naši práci. Samo-
zřejmě ani nám se nevyhýbají problémy s nepochopením
naší snahy, ale věříme, že i to překonáme, protože nejdůle-
žitější je naše pomoc dětem.

Vždyť i takoví velikáni jako H. Ch. Andersen, A. Einste-
in, W. Churchill a jiní byli dyslektici.

Mgr. Zuzana Bachurová
Mgr. Petra Zelená

ZŠ Mikulova 1594

KDYŽ JE DOBRÁ VŮLE, jde to všude

ZNALOSTI ANGLIČTINY prověřujeme v praxi
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Křesťanské centrum – Jižní Město je objekt bývalé mateř-
ské školky v Modletické ulici, který si od městské části

Praha 11 pronajala Římskokatolická farnost sv. Františka
z Assisi – Chodov s cílem vybudovat místo, které bude otev-
řené pro setkávání lidí, neomezené věkem ani nábožen-

stvím. Slavnostní otevření za účasti představitelů obce se ko-
nalo 13. prosince 1998.

V polovině prosince budeme mít za sebou pět let, ve kte-
rých jsme se snažili naplňovat pronajaté prostory životem.
Navázali jsme spolupráci s dalšími církvemi a organizacemi
z Jižního Města a dnes v Křesťanském centru kromě kaple
sv. Ludmily najdete kanceláře Farní charity Chodov, o. s.
Partnerství pro Prahu 11, klub Na dně pro setkávání a kul-
turní akce zaměřený především na mládež, o. s. Kamínek,
prostor pro setkávání maminek Mateřské centrum Dome-
ček – o. s. YMCA Praha, otevřený klub pro děti DIXIE – o.
s. Kamínek s víkendovým a prázdninovým programem, níz-
koprahový klub pro mládež YMKÁRIUM – o. s. YMCA
Praha se zkušebnou a pravidelnými programy, uměleckou
školu ALTERA PARS, která nabízí výuku hry na hudební
nástroje, zpěv, kroužky keramiky, grafických a výtvarných
technik. Za zvláštní připomínku stojí psychologický kurz
pro mládež »Cesta k sebepoznání« či již tradiční ALFA
KURZY určené těm, kteří chtějí poznat, co obsahuje křes-
ťanská víra (v Křesťanském centru probíhají paralelně dva
kurzy vedené dvěma různými křesťanskými denominacemi).
Občanské sdružení Kamínek stejně jako v minulém školním
roce nabízí kurz Základy práce na PC a cvičení pro ženy –
BODY STYLING. Během týdne dveřmi KC prochází asi 500
– 600 lidí, při větších jednorázových slavnostech (oslava dne
dětí, oslava dne matek, karneval, ..) tu můžete potkat až 300
lidí najednou.

Většina aktivit Křesťanského centra je založena na práci
dobrovolníků, což nám umožňuje, abychom své služby nabí-
zeli zdarma či za velmi přijatelné ceny. Na tomto místě bych
ráda všem takto angažovaným lidem poděkovala. Bez jejich
nasazení by Centrum nebylo tím, čím teď je.

Naše cesta zdaleka není u konce, máme spoustu plánů do
budoucnosti, řadu zatím nesplněných přání. 

Srdečně vás zveme, abyste přišli spolu s námi oslavit do-
sažení pětiletého milníku v sobotu 13. prosince od 18 hodin
do klubu Na dně (vchod E).

Ing. Alice Žváčková, ředitelka KC–JM
Křesťanské centrum – Jižní Město

Modletická 1401, 149 00 Praha 4, tel./fax: 272 919 803
e–mail:krestanske@centrum.cz, http://kcjm.duch.cz

PĚT LET Křesťanského centra JM

Půjdete-li na procházku Kunratic-
kým lesem od Jižního Města II, na-

razíte u rozcestí Velký altán nedaleko
areálu ZŠ Pošepného náměstí na pří-
jemnou oázu.

Srub Gizela je dřevěná lesní stavba,
která zpočátku sloužila jako zázemí
pro účastníky honů v Kunratickém
lese, potom lesním dělníkům a koneč-
ně jako skrýš pro bezdomovce a jiné
živly.

Ještě v roce 2000 byl srub v takovém
stavu, že hrozila jeho totální likvidace:
rozbitá okna, vytrhané podlahy, propad-
lý strop, děravá střecha. To nebylo lho-
stejné partě nadšenců z blízkého sídliš-
tě, kteří se sešli v Občanském sdružení
Roztyly-Jižní Město II (dále OS).

Po úspěšném jednání s radním
ZHMP Ing. I. Němcem a ředitelem

Lesů Praha Ing. V. Kroutilem byla do-
jednána spolupráce. Občanské sdruže-
ní se zavázalo srub opravit a zrekon-
struovat a v jeho sousedství vybudovat
dětské a sportovní hřiště. S realizací
těchto plánů jsme začali na podzim
2001.

A výsledek?
Do dnešního dne byl srub komplet-

ně zrekonstruován (nová okna a okeni-
ce, nové mříže na okna a dveře, nový
strop a podlaha, nová střecha).

Poblíž vyrostlo dětské hřiště s kolo-
točem, houpačkami, se stolem na stolní
tenis a dalšími prvky a stalo se oblíbe-
ným místem pro trávení volného času
dětí i rodičů převážně z nedalekého
sídliště. Na jaře příštího roku chceme
zprovoznit sportovní hřiště pro malou
kopanou, nohejbal a volejbal.

Považujete to všechno za výborný
nápad a chtěli byste sami pomoci?
Přijďte se podívat, budete vítáni.

Pavel Bělohlávek,
předseda OS Roztyly - Jižní Město II

SRUB GIZELA v Kunratickém lese
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již zná své výherce
Slavnostní vyhlášení literární soutěže „O zlatý klíč“ pro-

běhlo 6. října v Kulturním centru Zahrada. Téma v pořa-
dí již druhého ročníku znělo: „Tajemství, kouzlo a sny Jižní-
ho Města“. Čtyřčlenná porota pečlivě posuzovala texty cel-
kem 31 autorů – nejen z Prahy, ale také Pardubic, Uherské-
ho Hradiště, Plzně či Ostravy. A práce to nebyla zdaleka
jednoduchá. Slovy jednoho z porotců: „Se vší úctou k autor-
ské nekázni…“ –  jen nemnoho příspěvků tvůrci vhodně při-
pravili jak po stránce formální, tak i tématické.  Přesto však
komise měla z čeho vybírat. 

Vyhlašovatelé soutěže – Městská část Praha 11 a Kulturní
centrum Zahrada – ocenili diplomy a řadou drobných dár-
kových předmětů celkem 11 soutěžících. Předávání cen se
před zaplněným Malým sálem Zahrady zúčastnil mimo jiné
zástupce starosty Ing. Ivan Škoda, pod jehož záštitou celá
soutěž probíhala. Velice milým a vítaným zpestřením večera
bylo hudební vystoupení manželů Marianových, bývalých
protagonistů folkové skupiny Klíč. Celou akci uzavřelo malé
neformální pohoštění. Mgr. Tomáš Rulf

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „O ZLATÝ KLÍČ“ 

Celorepublikový projekt Karneval
poezie se konal v neděli 16. listopa-

du jako každoročně při příležitosti na-
rození Karla Hynka Máchy. Kulturní
centrum Zahrada se k akci připojilo
svým Dnem poezie v Zahradě, který
zahrnoval poetické divadélko s loutka-
mi »Princezna a drak aneb Jak to bylo
dál, když si Jiřík Zlatovlásku vzal« pro
nejmenší diváky, pořad Autorské čtení
pro nejširší veřejnost a večer scénické
poezie Václava Hraběte »Příliš velké
srdce« Dismanova rozhlasového dět-
ského souboru.

S největším ohlasem se setkalo Au-
torské čtení. Do projektu se zapojili
zájemci, kteří na veřejnosti svá díla
četli vůbec poprvé, a zároveň »ostříle-
ní« pisatelé – autoři, jenž se Dnů poe-
zie účastní pravidelně. Přednášela se
poezie; milostná lyrika, melancholické
až depresivní verše, ale i veselé říkan-
ky, četla se próza; humorné i smutné
povídky, sci–fi novelka, pohádky. Dra-
maturgie pořadu byla díky tematické
a stylové různorodosti literárních prací
a jejich způsobu vyjádření, předání
publiku velmi pestrá. Každý z příspěv-

ků zaujal, na závěr se dokonce přidá-
valo. Během dvou příjemných podve-
černích hodin se zde představili malí
i dospělí spisovatelé – nejmladšímu
účastníkovi akce bylo jedenáct let, nej-
staršímu třiaosmdesát. U příležitosti
Dne poezie byl z přihlášených textů
vydán sborník.

Hlavním účelem projektu bylo dát
setkat se všem, kteří mají  radost
z tvůrčího psaní a vzájemného propo-
jování myšlenek. A to se zde, myslím,
podařilo. Organizátoři Dne poezie
v Zahradě doufají, že se i příští rok
sejde tolik autorů a tolik zajímavých
literárních děl.

MgA. Hana Kožová

V ZAHRADĚ se hezky četlo

Ocenění soutěžící:
I. kategorie – do 14 let
Čestné diplomy: Veronika Vaníčková, 

Adam Lorenz, Michal Vodrážka

II. kategorie – 15 až 18 let
1.  místo: nebylo uděleno
2.  místo: Marie Hálová, Kateřina Němcová
3.  místo: Petr Hejna

III.kategorie – nad 18 let
1.  místo: Bedřich Sebera, Petr Lambert
2.  místo: Jan Zbořil
3.  Zdeňka Jurenková
Čestné uznání: Zora Šimůnková

Složení poroty:
Jan Bárta, výtvarník a spisovatel
Mgr. Jan Louška, ředitel Kulturního centra Zahrada
Mgr. Jiří Polák, předseda redakční rady Klíče
Mgr. Tomáš Rulf, dramaturg pořadů pro dospělé, 

Kulturní centrum Zahrada
Mgr. Michaela Vencová, odbor školství a kultury ÚMČ

Praha 11



18 ÎIJÍ MEZI NÁMI Klíč 12/2003www.praha11.cz

Už si přesně nepamatu-
ji, kdy jsme v této rub-

rice publikovali rozhovor
s JAROSLAVEM ZAVIA-
ČIČEM...

Ale já si to pamatuju,
skáče mi do řeči Jaroslav,
bylo to před pěti lety. Naše
skupinka závodníků se
tehdy vrátila z Lausanne
z mistrovství světa v tzv.
grafických disciplinách,
k nimž patří také práce na
počítači. Tenkrát jsme při-
vezli tři zlaté medaile,
z toho dvě získala moje
spolupracovnice Helena
Matoušková. První dosá-
hla do té doby nevídanými
693 úhozy za minutu při
0, 09% chyb a druhou si
odnesla za nejlepší výkon
v psaní pomocí strojového
těsnopisu – 120 slov za
minutu. Tenkrát se vyzna-
menali i naši junioři, kteří
obsadili prvních pět míst
z deseti možných.

Nedávno jste se vrátili z mistrovství světa v Římě, a tam
naši soutěžící dosáhli ještě většího úspěchu.

Mezitím se předloni konalo mistrovství světa v Hannove-
ru, kde jsme získali třetinu všech medailí, včetně tří zlatých.
Helena tam předvedla výkon z říše snů – přes 800 úhozů za
minutu... Následovaly dva roky obrovského nasazení desí-
tek talentovaných českých závodníků, jejich vyučujících
a škol - všechny koordinovalo naše Interinfo spolu s Čes-
kým těsnopisným spolkem – a to přineslo historický triumf
na mistrovství světa v Římě: patnáct našich soutěžících zís-
kalo dvacet devět medailí, z toho sedm zlatých... Helena po-
sunula svůj světový rekord – za třicet minut dokázala text
zpracovat rychlostí 955 úhozů za minutu...

A jak se to týká Jaroslava Zaviačiče? Už několik let pra-
cuje na projektu »programová výuka psaní na počítači« a na
vývoji českého strojového těsnopisu. Se svými spolupracov-
níky vypracoval metodu psaní na počítači, chráněnou znač-
kami ZAV (výuka+trénink) a ZAVPIS (strojový těsnopis pro
běžné PC). Jeho metoda se stále rozšiřuje, dnes jí využívají
desítky škol u nás i v zahraničí. »Hlavní stan« této »školič-
ky« (cizinci jí říkají »školica« - že by další české slovo, které
pronikne do světa?) je v bývalé sušárně domu v Benkově
ulici u nás na Jižním Městě.

Náš úspěch v Římě šokoval celý svět. Lidé nám nejen
gratulovali, ale zajímali se o metodiku naší výuky, chtějí po
nás, abychom ji vypracovali i pro jejich jazyky. A my by-
chom ji chtěli rozšířit především u nás. Důraz klademe na
ovládnutí klávesnice, a teprve potom přistupujeme k dalším
úkonům na počítači...

Dnes se podle metody psaní ZAV učí u nás asi v půldru-
hém procentu škol. A to je málo. Někteří učitelé si práci
usnadňují tím, že nechávají děti hrát hry. Sice je zabaví, ale
pracovat na počítači je nenaučí. To je učí metoda ZAV. Jaro-
slav Zaviačič šel ještě dál. Vypracoval samostatný český ste-
nografický zkratkový systém pro obyčejnou klávesnici, což
znamená další posun v této oblasti.

To si vyžádalo možná desetisíce hodin práce, spoustu
statistik, analýz, konzultací; myslím, že v tomto směru jsme
nejlepší na světě. Začal jsem s tím dávno předtím, než se
o počítačích vůbec mluvilo. Systém má mnohostranné vyu-
žití. Při setkání s naším premiérem jsem ho snažil přesvěd-
čit, jak by tento systém pomohl třeba našemu soudnictví,
vždyť grafičtí stenografové (při veškeré úctě k jejich doved-
nosti) nemohou být tak pohotoví jako »strojoví stenografo-

vé«. Myslím, že jsme našli
pochopení...

Jaroslav Zaviačič spojil
s klávesnicí psacího stroje
a pak počítače celý svůj
život. Ještě než začal stu-
dovat na obchodní hospo-
dářské škole, už si na psa-
cím stroji napsal svůj dět-
ský román. Pak měl štěstí
na učitele, který ho doká-
zal motivovat. Jaroslavův
výkon 435 úhozů za mi-
nutu na mechanickém
psacím stroji byl skoro dvě
desítky let studentským re-
kordem. Poté byl dvojná-
sobným vicemistrem světa
(v letech 1965 a 1967),
O dva roky později však
na mistrovství světa neu-
spěl. Soutěžilo se totiž na
elektrickém psacím stroji
a ten ještě neovládal. Když
se to naučil a dosahoval
výsledků, které by stačily
na vítězství, přišlo
»utrum«. K cestě na mist-

rovstí světa do Belgie v roce 1971 už nedostal výjezdní do-
ložku – kvůli svým postojům v osmašedesátém roce.

Osmašedesátý byl také mým rokem zlomovým. Dodnes
mi to lidé připomínají, a nejen u nás. Jeden lucemburský
spisovatel letos napsal velký článek o tom, jak jsem v srpnu
osmašedesátého dálnopisoval zprávy, které mi diktoval Ilja
Šetlík, a to pod „dohledem“ sovětského vojáka se samopa-
lem. Stál za velkou prosklenou stěnou, sledoval jak si poví-
dáme. Psal jsem poslepu, on mé ruce neviděl, proto nevěděl,
že odesílám do Tanjugu zprávy, které pak tiskli v zahraničí,
a zároveň posílali ministru Jiřímu Hájkovi na zasedání
OSN, aby byl informován o dění u nás. Nedávno mne nav-
štívil šéfredaktor jedněch švédských novin a přinesl mi ně-
kolik výtisků. V jednom z nich byl článek o mně jako „Ne-
známém příteli z Prahy“. Když byl s mým soutěžením
konec, přihlásili se Rakušané a dlouhých deset let jsem pak
trénoval jejich soutěžní družstvo. Pod mým vedením patřilo
k nejlepším na světě. Do Vídně jsem tu a tam i vyjel, ale
většinou oni jezdili do Prahy nebo jsme si psali. Měl jsem
možnost vyzkoušet si své teorie. A hodně jsem se pocvičil
v němčině... Takže všechno špatné k něčemu dobrému jest,
řekl by klasik.

Římské vítězství našich soutěžících mělo pro Jaroslava
Zaviačiče i osobní kladné důsledky. Na slavnostním zasedá-
ní ústředního výboru Intersteno přijala florentinská univerzi-
ta čtyři nové čestné členy, jedním z nich je právě on (za me-
todiku programové výuky a další aktivity směrem k Interste-
no). Navíc se stal jedním ze čtyř členů nově ustavené vědec-
ké komise Intersteno. Váží si i toho, že ústřední výbor Inter-
steno, organizátor světového mistrovství, přijal jeho návrh,
aby se mistrovství 2007 konalo v Praze.

Nevnímám to jako prestižní ocenění představitele nejús-
pěšnějšího družstva světového šampionátu Řím 2003, ale
jako zelenou na semaforu do nikoli jednosměrné ulice:
představitelé mnoha členských zemí Intersteno mají zájem
o podhoubí našich úspěchů, a my zas můžeme hned v první
linii získávat náměty, zkušenosti a informace z oblasti zpra-
cování informací tak, aby sloužily nejen naší příští repre-
zentaci, ale celému českému školství.

I o tom vyprávěl Jaroslav Zaviačič při přijetí starostkou
Martou Šorfovou na naší radnici, i o tom informoval některé
politiky, kteří se o římský úspěch našich soutěžících zajíma-
li. Věří, že se dočká kladné odezvy.

Ladislav Tunys

Jaroslav ZAVIAČIČ
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Vážená redakce,
chtěla bych reagovat na váš Jihoměst-
ský kaleidoskop v Klíči č. 10, ve kte-
rém informujete o mistrovství světa ve
zpracování informací a o obhájení
zlata trojnásobné mistryně světa Hele-
ny Matouškové.

Ráda bych jí poblahopřála nejen
k obhajobě titulu, ale i k vytvoření no-
vého světového rekordu.

Jak je důležité umět ovládat kláves-
nici PC správně všemi deseti se sama
přesvědčuji dnes a denně nejen v běž-
ném životě, ale i jako učitelka, která
seznamuje se základy psaní deseti-
prstovou hmatovou metodou žáky 9.
tříd na ZŠ Pošepného nám. Před
třemi roky naše škola experimentálně
rozšířila výuku pracovních činností

o předmět »Základy administrativy«.
Pracujeme podle výukového progra-
mu ATF, který zpestřujeme i psaním
podle metody pana Zaviačiče, jehož
program je prezentován na interneto-
vých stránkách.

O předmět je mezi žáky velký
zájem, který nás vedl i k otevření zá-
jmového kroužku, žáci rovněž chodí
cvičit psaní do našeho internetového
klubu.

Díky pozitivnímu přístupu dětí
a jejich velké chuti do psaní jsme byli
v uplynulých dvou letech velice ús-
pěšní v soutěží psaní na PC podle Za-
viačičovy metody mezi základními
školami. V roce 2001 jsme obsadili 4.,
10., 13., 15., 16. a 17. místo z 57 sou-
těžících a v roce 2002 z počtu 37 sou-
těžících 1. až 6., 10. až 12. a 15.

místo. O smyslupnosti a následném
využití nabytých dovedností svědčí
i skutečnost, že výuka tohoto předmě-
tu na základních školách významně
pomáhá našim absolventům, kteří po-
kračují ve studiu na obchodních aka-
demiích a ekonomických lyceích. Do-
kladem toho jsou slova poděkování
přímo z úst těchto dětí, které se na
středních školách pyšní svými doved-
nostmi a jsou rády, že mají tento
předmět zpočátku jako »oddechový«.

Proto aktivitu a snahu městské
části rozšířit výuku i do ostatních zá-
kladních škol velice vítám a věřím, že
by naše škola mohla být pomocníkem
při uskutečňování této myšlenky.

Ing. Marie Šimůnková
ZŠ Pošepného nám. 2022

Přibylo 
DALŠÍ ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K MILÍČOVU
škola s rozšířenou výukou jazyků
pořádá dne 16. prosince 2003 od 15.30 do 17.00 hodin

Den otevřených dveří
– odpoledne pro předškoláky, budoucí prvňáčky.
Přijďte si s rodiči prohlédnout vaši budoucí školu
a třídu, těšíme se na vás.

Učitelé ZŠ K Milíčovu
P.S.: Na našich webových stránkách si můžete pro-

hlédnout fotodokumentaci prací ze soutěže Poznej
a chraň přírodu a památky Prahy 11. Stačí si otevřít ad-
resu: www.zs.milicov.cz

ADVENT a vánoční lípa

Lípa není běžný vánoční strom, ale žáci i učitelé ze ZŠ
Campanus již čekají, až se jejich lípa před školou rozzáří

mnoha žárovkami. Je to známka toho, že začal krásný ad-
ventní čas a blíží se Vánoce.

Již tradičně se sejdou děti, učitelé a rodiče pod rozsvíce-
nou lípou, aby si společně zazpívali koledy. Dospělí na chvíli
zapomenou na předvánoční shon a děti hrají na flétny, zpí-
vají a všichni se na sebe usmívají.

Je to sváteční, romantické, krásné i dojemné zároveň.
Přijďte se i vy potěšit a zazpívat si 3. prosince v 17.30

hodin pod vánoční lípou před ZŠ Campanus na Jírovcově
náměstí. Za ZŠ Campanus Tamara Solomčíková 

V úterý 18. listopadu se konalo slavnostní otevření více-
účelového hřiště v areálu základní školy Campanus na

Jírovcově náměstí. Původní škvárové hřiště bylo zrekonstru-
ováno na hřiště s umělým trávníkem pro házenou a malou
kopanou o velikosti 43 x 22 m a na hřiště pro plážový volej-
bal o velikosti 22 x 12 m. Hřiště jsou lemována zámkovou
dlažbou a oplocena.

Rekonstrukci hřiště v celkové výši 2 840 000 korun pro-
vedla firma Linhart, s. r. o. ze Staré Boleslavi.

Přesně ve 13. 00 hod. přestřihli starostka MČ paní Marta
Šorfová a Ing. Ivan Škoda, zástupce starostky pro oblast
školství, kultury a sociálně zdravotní slavnostně pásku, poté
Ing. Ivan Škoda provedl slavnostní výkop a zahájil první ut-
kání. Kluci hned povrch nového hřiště s chutí vyzkoušeli.

Ředitel školy Mgr. Zdeněk Stříhavka pro přítomné hosty
a novináře připravil i zajímavou fotodokumentaci průběhu
rekonstrukce hřiště.

Sportovní areál ZŠ Campanus na Jírovcově náměstí je
zase o další sportoviště bohatší.

Ivana Dudová, OKS
Foto: Petr Kopal
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Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího
Marka MONADA slavnostně přijala dne 6. října

2003 svého 20 000. pacienta. Paní Jana Brzobohatá je
shodou okolností dlouholetou občankou Jižního
Města, pracuje jako učitelka mateřské školky na Opa-
tově. Jubilejní pacientka byla překvapena jak svým
pořadím, tak kyticí, kterou od kliniky obdržela.Přeje-
me jí brzké uzdravení. 

Klinické pracoviště sídlící díky pochopení Zastupi-
telstva Prahy 11 ve 14. patře hotelu TWIN OPATOV
láká do svých prostor pacienty z celé Prahy i jiných
oblastí republiky k ambulantní léčbě. Těžší pacienti
a pacienti ze vzdálenějších oblastí republiky využívají
služeb lůžkového oddělení kliniky. Občané, kteří mají
problémy se svojí pohybovou soustavou, tak mohou
být ošetřeni v kultivovaném prostředí hotelového
typu. V našem regionu pomáhají pracovníci kliniky
v péči o důchodce v Janouchově, Blatenské a Šalou-
nově ulici, o tělesně postižené v Petýrkově ulici. Na
území celé Prahy pak zajišťují návštěvní službu
u imobilních pacientů, kterým poskytují rehabilitační
péči přímo v místě jejich bydliště. 

Klinické pracoviště dosahuje svým významem za
hranice Prahy 11 i tím, že je akreditovaným školícím
centrem České lékařské komory pro doškolování lé-
kařů. Zde také získávají své první praktické zkuše-
nosti univerzitní studenti bakalářského a magister-
ského studia fyzioterapie Univerzity Karlovy v Praze.

B. K.

UŽ NA DVACET TISÍC PACIENTŮ
přijala klinika Monada 

O I. ročníku festivalu a veletrhu
Gaia, který proběhl během prv-

ního říjnového víkendu v Zahradě, lze
psát různě. Kriticky, z pozic materia-
listy, který astrologii, komunikaci s an-
děly, léčitelství a další obdobné discip-
líny považuje za obyčejný podvod. Za-
níceně z pohledu člověka, který odha-
lil možnosti využívání různých energií
a mystických sil, a který žije s vírou, že
svět není až tak jednoduchý, jak jej
popisují exaktní vědy. Anebo z nad-
hledu jedince vědomého si skutečnos-
ti, že stoprocentní jistotu o podobě na-
šeho světa nemáme nikdy, a je tedy
moudré vytvářet tolerantní společen-
ství, v němž si každý věří tomu svému.

Bez ohledu na osobní přesvědčení,
je návštěva takovéto akce zajímavou
zkušeností i psychickým odpočinkem.
Po celou dobu konání festivalu a veletr-
hu se nesla Zahradou příjemná esote-
rická hudba, bylo možné navštívit čajo-
vnu, tancovat, cvičit, meditovat, bese-
dovat. I když osobně v magické síly ne-
věřím, musím konstatovat, že pohledy
na údajně léčivé obrázky, poslech ne-
tradičních hudebních nástrojů anebo

vstřebávání omamných vůní budí v člo-
věku mnoho příjemných pocitů.

Velký prostor měla na Gaie du-
chovní cvičení. Ať již je v nás vědecky
dosud neprozkoumaná duše anebo je
naše cítění jen produktem nervové
soustavy, jsou takováto cvičení vždy
cestou k rozvíjení schopností jedince.
Umění dokonalého soustředění nebo
naopak úplného uvolnění, schopnost
vnímat sebe samého jako součást
Země a jejího jednotného organismu.
Duchovní cvičení přinášejí také hlu-
boké prožitky spojené se silnými cito-
vými reakcemi. Přirozeně platí, že
pokud člověk nemá odvahu a vůli
vidět věci jinak, než je díky materialis-
tické výchově navyklý, jeví se mu
mnohé z představených aktivit poně-
kud naivně. Až překročení oné existu-
jící bariéry s sebou přináší obvykle ne-
tušená poznání.

V průvodním materiálu akce jsem
objevil slova o rozdílu mezi vůdci
a šamany. Zatímco vůdcové s lidmi
často manipulují, šamani se svými ra-
dami a vědomostmi snaží dát člověku
možnost svobodně se rozhodovat

a pronikat i za brány tradiční smyslo-
vé a racionální zkušenosti. V někdy
bolestivém světě plného nadřazenosti
a podřízenosti všemu možnému, se tak
dočasný únik do esoterického prosto-
ru stává léčivým balzámem, ať už si
o jeho vědeckosti myslíme cokoli.

Součástí festivalu bylo také semifi-
nále soutěže Miss Gaia. Každý si jistě
dokáže představit, že snahou organi-
zátorů bylo dát prostor ženám a dív-
kám krásným nejen vnějškově, ale
i vnitřně. Soutěžící se postupně před-
stavili, předvedli ve vybraném oděvu,
pronesli proslov a na závěr absolvovali
volné vystoupení. Neosvojuji si právo
hodnotit kriticky průběh soutěže ani
výkony poroty, nemohl jsem se však
ubránit dojmu, že nakonec převládly
rysy volby standardní miss. Čímž
ovšem neříkám, že to nebylo hezké.

Návštěvníků festivalu a veletrhu ne-
byly masy, prázdno tu však také neby-
lo. Vše odpovídalo tomu, že šlo
o první ročník. Kdo přišel, odnesl si
zajímavé zážitky, poznání i podněty
k přemýšlení o světě. Zájemci o esote-
rii si na své přišli určitě. Tímto také
zvu čtenáře Klíče na obdobnou akci,
která proběhne v Zahradě ve větším
rozsahu na jaře.

Petr Kopal

FESTIVAL GAIA poprvé
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Toto přísloví říkavala naše sousedka, když lila praseti do
žlabu zbytky z hospody a zalévala je pivem. A měla

pravdu. Zdravé prase prospívalo, přibíralo na váze a život
navíc prožívalo v lehké euforii. Jeho dny však byly sečteny.
Prase je všežravec, a tomu je přizpůsoben jeho zažívací
trakt. Vydrží fakt hodně. Jen jeden všežravec vydrží ještě
víc. Člověk. Tedy, pokud mu ještě normálně »funguje« ža-
ludek, slinivka, žlučník a ledviny.

Kočka a pes jsou masožravci a jejich zažívací trakt je
tomu uzpůsoben. Kočka a pes také vydrží hodně. Bohužel
však mnohem kratší dobu než všežravec. Trávicí aparát
masožravců je schopen zpracovat mnohem menší sorti-
ment potravy a některé její složky mu vysloveně škodí. Ne
všechny chyby ve výživě těchto zvířat se projeví okamžitě -
střevní nebo kožní alergií (zvracení, průjmy, vyrážky, svě-
dění uší a kůže). 

Pokud psa nebo kočku krmíme nevhodně dlouhodobě,
každopádně jim však znepříjemníme a zkrátíme život. Za-
žívacímu aparátu masožravců nevyhovují ani časté změny
krmení. Mnoho chovatelů se domnívá, že jednostranná
strava jejich zvířěti škodí a snaží se mu jídelníček všemož-
ně zpestřovat. 

Tito chovatelé jsou pak se svými miláčky častými ná-
vštěvníky veterinárních ordinací. Masožravcům opravdu
vyhovuje jednostranná strava, musí být však vyvážená
a plnohodnotná. Slovo masožravec je odvozeno od slova
maso. Maso by mělo být vždy základní složkou potravy
masožravců. 

Krmivo musí být doplněno vlákninou, vitamíny, mine-
rálními látkami a dalšími prvky nutnými pro život zvířete.
Jinou potřebu těchto látek má štěně, kojící fena či psí nebo
kočičí senior. Jinou trpasličí či velké psí plemeno. 

Rozdíl je samozřejmě v množství potravy, ale zejména
v odlišné potřebě bílkovin, tuků, vlákniny a minerálních
látek. Co jednomu prospívá, může jinému škodit. V dnešní
době již naprostá většina chovatelů nepřipravuje stravu
doma, ale nakupuje komerčně vyráběná krmiva (granule
a konzervy). 

Na našem trhu je velké množství výrobků od mnoha
firem. Ne všechny produkty těchto firem jsou však ke kr-
mení masožravců vhodné. 

Některé výrobky jsou svým slo-
žením bližší spíše žaludku všežrav-
ců nebo dokonce býložravců. Cho-
vatelé často volí druh krmiva podle
reklamy v časopise nebo v televizi,
podle krásného obalu (zabírají ze-
jména vyobrazení nejčastěji chova-
ných plemen) nebo podle ceny (ta
bohužel zpravidla stoupá s obsa-
hem kvalitního masa ve výrobku).
Nakupování krmiva pouze v origi-
nálním nepoškozeném obalu
s jasně vyznačenou záruční dobou, by mělo být samozřej-
mostí. (Nakupování rozvažovaných krmiv je z výše uvede-
ných důvodů problematické). 

Chovatel, který chce dát své kočce či psovi opravdu to
nejlepší, by se měl zajímat zejména o složení krmiva, tedy
například o to, z jakého masa je krmivo vyrobeno. Pozor -
ne čím je ochuceno! 

Výrobky s kuřecím, krůtím, klokaním, jelením a dalším
masem často obsahují pouze necelá 2 % uváděné složky
a zbytek tvoří sója, pšenice apod. Složení krmiva by mělo
být uvedeno na obalu. 

Na některých, zejména »univezálních« krmivech, však
pro jistotu není uvedeno vůbec nic, na jiných tak malými
písmeny, že jej rozluštíte až doma pod lupou. A to větši-
nou až v době, kdy už váš pes nebo kočka má zdravotní
potíže. Při každé změně krmení, zejména pak krmení ště-
nat a koťat, je vhodné poradit se s odborníkem. Tím by
měl být prodavač ve specializované prodejně chovatel-
ských potřeb nebo váš veterinář. Ve většině veterinárních
ordinací je možné kromě kvalitních krmiv zakoupit také
speciální diety pro nemocná zvířata.

P. S.: Když jsem tento článek konzultoval s naší soused-
kou, namítla, že jejich kříženec Ben dostával celý život
také hlavně zbytky z hospody (bez piva). A žil skoro 12
let. Musím potvrdit, že je to pravda, ale Beník byl fakt
dobrý prase...

MVDr. Lubomír Palkovič, Veterinární ordinace
Květnového vítězství 59/9, 149 00 Praha 4 - Chodov

Tel. 272 922 626

Redakce se omlouvá panu doktorovi i čtenářům, kteří se
nedovolali na špatně uvedené telefonní číslo v Klíči č. 10.
Správně mělo být: 272 922 626.

DOBRÝ PRASE
všechno spase...

Zveme vás na 4. celostátní umísťovací výstavu opuště-
ných koček, která se koná v neděli 14. prosince 2003

od 10.00 hod. do 17.00 hod. v areálu Přírodovědecké fa-
kulty UK, Albertov 6, Praha 2.

Cílem výstavy je najít nový domov pro kočky z útulků
z celé republiky a získat krmivo pro ty, které na Vánoce
v útulku zůstanou, a hlavně pro ty, které se tam po svát-
cích ocitnou jako nechtěné dárky pod stromeček. Proto
je také vstupné nejméně jedna konzerva kočičího krmi-
va. Na místě se uskuteční také vánoční veřejná sbírka ur-
čená na ošetření zraněných a týraných zvířat.

Kočičky se na vás těší!! 
Nezapomeňte na kočičí krmení!

VÁNOCE v útulku

Za Sdužení na ochranu zvířat v krajní nouzi
Na pláni 31, Praha 5
Zuzana Jeřábková; Ing. Petra Ondráčková, jednatel
tel. 603 750 487, více informací také: www.kocici-utulek.cz



Rozlišujeme dvě Prahy 11. Ta zá-
kladní představuje naši městskou

část, rozloženou na katastrech Chodo-
va a Hájů. Existuje však také správní
obvod Praha 11, zahrnující vedle naší
městské části tři další. Všechny mají
svou vlastní volenou samosprávu, ale část výkonu státní
správy pro ně zabezpečuje Úřad městské části Praha 11.
Tolik opakování známých faktů. Nejmladší součástí naše-
ho správního obvodu je městská část Praha-Křeslice. Není
velká osídlením, zato je rozložena v hezkém prostředí.
Doufejme, že si je zachová. Současnost Křeslic předcházel
docela zajímavý vývoj.

Jazykovědci praví, že šlo původně o osadu lidí Křešo-
vých, tedy Křešice, později Křesice. Proslavený pražský
potok Botič dělil osídlení na dvě části.

Dolní Křeslice náležely do
roku 1324 pánům z Říčan, ale
tehdy byly darovány domini-
kánskému klášteru u sv. Anny.
Areál kláštera se nachází v sou-
sedství Divadla Na zábradlí
a patří k nejpamátnějším mís-
tům Prahy. V současnosti však
není přístupný veřejnosti.
Druhá část Křeslic bývala do
husitských válek v majetku vy-
šehradské kapituly. Základem
byl dvůr, k němuž zřejmě v 15.
století přibylo obytné stavení,
označené v roce 1431 jako tvrz.
Náležela pražské měšťanské
rodině. V posledním desetiletí

15. století dvůr připadl králi, který jej
postoupil pražskému Starému Městu.
Po konfiskaci městského majetku v 16.
století přešly Horní Křeslice do šle-
chtických rukou a posléze byly získány
k průhonickému panství. K němu při-

padly brzy po zrušení dominikánského kláštera u sv. Anny
také Dolní Křeslice. Na jejich území vrchnost zřídila v 19.
století druhý dvůr nazývaný Štít a určený pro chov koní.

Při vzniku samosprávných obcí po roce 1848 byly obojí
Křeslice spojeny s Újezdem, zvaným tehdy „u Průhonic“.
Roku 1880 bylo v Dolních a v Horních Křeslicích, před-
chozího léta propojených okresní silnicí, celkem dvacet šest
domů. Tradiční rozdělení prozrazuje existence dvou hostin-
ců a dvou hokynářství. Školu měly křeslické děti v Čestli-
cích, ale chlapci a děvčata z dolní části obce docházeli do

Petrovic, kam mířívali jejich
rodiče i do kostela. Prvá deseti-
letí 20. století byla počátkem
místní spolkové činnosti. Po
vzniku Československé repub-
liky byla část hornokřeslického
dvora parcelována a oba dvory
zanedlouho přešly na stát.
V roce 1928 byly Křeslice elek-
trifikovány, dva roky nato
v nich žilo 232 obyvatel. Pa-
mátná a architektonicky cenná
samota Fantův mlýn v roce
1960 vyhořela. V roce 1974
připadly Křeslice k Praze a byly
začleněny do tehdejšího obvo-
du Praha 10. (Pokračování)Křeslická radnice. Foto autor

nejenom pro listonoše
Pacajevova

V Hájích se nachází také ulice Pacajevova. Spojuje ulice
Květnového vítězství a Hviezdoslavovu, do níž ale není

průjezdná. Náleží k původní zástavbě obce a má svažitý
charakter. Komunikaci lemují obytné domky a vilky, často
se zahradami.

Viktor Pacajev (*1933–✝ 1971) byl jedním ze sovětských
kosmonautů, kteří tragicky zahynuli při návratu kosmické
lodi Sojuz 11. Původně se ulice jmenovala Husova podle
českého náboženského reformátora a vysokoškolského uči-
tele Mistra Jana Husa. Po připojení území k Praze v roce
1968 byla pro duplicitu přejmenována.

Schulhoffova

Ulice Schulhoffova se nachází v severní části katastru
Hájů. Spojuje ulice Matúškovu a Květnového vítězství.

Zástavbu tvoří domy Jižního Města. Součástí je i miniaturní
náměstíčko, vybočující z ulice západním směrem.

Pražský rodák Ervín Schulhoff (*1894–✝ 1942) byl hudeb-
ním skladatelem a klavíristou v Čs. rozhlase v Ostravě
a v Brně. Stal se autorem osmi symfonií, tří klavírních sonát,
dalších klavírních a komorních skladeb a opery Plameny.
V červnu 1941 byl zatčen a deportován do koncentračního
tábora Wülzburg, kde zahynul. Ulice nese název od roku
1978, kdy vznikla.

Jiří Bartoň, fota autor

Jiří Bartoň

Praha-Křeslice

C E S TA  K  J I Î N Í M U  M ù S T U  (1 6 )
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Už jsi pekla?
Oknem nacpanéno autobusu, jímž

se vracela ze zaměstnání, bezmyš-
lenkovitě hleděla do zšeřelé ulice.
Vedle ní stály dvě ženy přibližně jejího
věku a neúnavně štěbetaly o domácích
starostech. Náhle jedna z nich promlu-
vila jakoby k ní: „Už jsi pekla?“ Pře-
kvapeně se otočila, ale to již druhá
žena v odpověď spustila proud své vý-
mluvnosti. Ne, to nebylo na mne. Otáz-
ka jí však stále zněla v hlavě. Ovšemže
jsem nepekla! odpovídala na ni
v duchu. Jak to mám všechno stih-
nout? Z práce přijíždím po páté hodi-
ně, už je tma. Honem musím nakoupit
a připravit večeři. Taktak se stačím po-
dívat na zprávy v televizi. Za celý den
toho mám dost. Snad o víkendu. Ještě
je ale třeba umýt okna a zvládnout
velký úklid. Mám nejvyšší čas, Vánoce
jsou už za dva týdny!

Unavena celodenní prací vystoupila
z autobusu do potemnělého pozdního
odpoledne a pomalu stoupala po scho-

dech k velkoprodejně. Takhle je to
každý rok, pomyslela si. Letos bych
s tím konečně měla něco dělat. S vozí-
kem vjela do samoobsluhy a téměř au-
tomaticky do něho vložila mléko a sýr,
u pultu jí navážili vídeňské párky, pak
zamířila pro pár housek a půlku chle-
ba. Její zrak spočinul na regálu s úhled-
ně srovnanými balíčky cukroví. To je
ono! Linecké hvězdičky, třené banán-
ky, košíčky na plnění, malé laskonky,
vanilkové rohlíčky, kokosky. Vzala ba-
líček a podívala se na nálepku. Trvanli-
vost až do osmého ledna. Skvělé! Tady
je dokonce směs vánočního cukroví.
Ano, to je řešení! Nebudu se muset
honit. Vyjasnila se jí tvář. S opravdo-
vou úlevou vložila do vozíku balíček
s lineckými hvězdičkami…

A pak si představila, jak se její dcera
těší na linecké hvězdičky s domácí za-
vařeninou z rybízu, který uzrál v babič-
čině zahrádce. „Maminko, ty jsou
úplně nejlepší!“ Představila si manžela,
jak v misce s cukrovím hlodá ořechové
řezy, které peče podle receptu jeho
dávno zemřelé matky, aby mu o Váno-

cích připomínaly domov. A jak odpoví
stařičké tetě, až jako vždy před Štěd-
rým dnem přinese své vánoční cukroví
a zeptá se: „Tak které jsi pekla letos?
Nezapomněla jsi na oříškové suchár-
ky?“ A co nabídne svým kolegyním?
Před každými Vánocemi si vyměňují
tácky s cukrovím, a to pak při kávě
s potěšením ochutnávají a hodnotí…

Držela balíček s polomáčenými třený-
mi banánky, a najednou váhala, nedoká-
zala jej dát do vozíku. Hlavou se jí honi-
ly vzpomínky na Vánoce, které doma
dělala její maminka, jak pro každého
pekla jeho oblíbené cukroví. Ano! V tom
to je! Nelze říct, že Vánoce „jsou“. Váno-
ce se dělají! Vánoce, to je radost, kterou
děláme dětem, rodině, přátelům.

Zhluboka se nadýchla. Balíček s po-
lomáčenými třenými banánky položila
zpět do regálu a vrátila tam i ostatní
cukroví. Pak zamířila k regálu s mou-
kou a cukrem.

Dneska si zadělám na linecké hvěz-
dičky a na medvědí tlapičky. A zítra po
návratu z práce začnu péct.

Anna Janáková

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
pořádá

Vánoční koncert 
na schodech
dne 17. prosince 2003 v 18.00 hod.
v Národním muzeu, Václavské náměstí 68, Praha 1

Účinkují:
Dětský pěvecký sbor Srdíčko při MŠ Anny Drabíkové
a soubory Základní umělecké školy Jižní Město – Folklórní
soubor Hájíček, Dětské pěvecké sbory Koťata, Kantilénka
a Pražská kantiléna

Vánoce již tradičně začínají na schodech 
Národního muzea, přijďte se přesvědčit!

VÁNOCE 
na Staroměstském náměstí
Dne 10.12.2003 se uskuteční již tradiční vystoupení

dětských pěveckých a tanečních souborů z Jižního
Města na Staroměstském náměstí v Praze

Akce se koná v rámci Vánočních trhů pod záštitou
MHMP a Nadace Pražské děti.

Program MČ Praha 11 od 15.00  do 17.00 hod.

Účinkují:

• Taneční skupina Ježci, MŠ Mírového hnutí
• Martina Černá, stepařské studio Top Step, KC Zahrada
• Aerobic Praha, KC Zahrada
• MŠ Vejvanovského
• Taneční skupina Cassiopiea, Dům dětí a mládeže Jižní

Město 
• Taneční skupina Flex, KC Zahrada
• Pěvecký soubor Pomněnky, ZŠ Pošepného nám.
• Taneční skupina Niké
• Jižní spojka, orchestr ZUŠ Jižní Město 

Moderuje: MgA. Hana Kožová

MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEJPSKÉHO 1503
vás srdečně zve na
VÁNOČNÍ VÝSTAVU
ve dnech 1. až 5. prosince
2003 vždy od 13.00 do 
17.00 hod., po tel. dohodě
272 951 873 i dopoledne.

Veselé Vánoce
přeje MŠ Křejpského 1503
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Kvánočnímu času neodmyslitelně
patří také hudba. Jakýmsi pomysl-

ným vrcholem české vánoční muziky je
jistě Rybova mše »Hej, mistře«.
A právě slavnostní koncertní provedení
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
je připraveno na sobotu 20. prosince
od 20 hodin v Kulturním centru Zahra-
da. Již minulý rok proběhl v Zahradě

vánoční koncert, který založil novou
chodovskou tradici.

Po krátkém svátečním proslovu se na
pódiu slavnostně vyzdobeného sálu
sejde více než 50 hudebníků a zpěváků.
Orchestr složený výjimečně pro tuto pří-
ležitost z vynikajících umělců České fil-
harmonie i dalších předních hudebních
těles povede dirigentskou taktovkou

sbormistr pan Ladislav Pospíšil. Profesi-
onální sólisty doprovodí vokální Sbor
lhotecké farnosti. Mimořádný vánoční
koncert symbolicky uzavře rok 2003
v kulturním životě Jižního Města. Dou-
fáme, že bude adekvátním připomenu-
tím významu vánočních svátků. A všem
zájemcům nabídne možnost nevšedního
zážitku, za kterým dříve museli vyrážet
do okolních městských částí. Snad
v uspěchané a hektické předvánoční
době vybídne k příjemnému spočinutí
i rozjímání. Tomáš Rulf

HEJ, MISTŘE v Zahradě

ZAHRADNÍ VÁNOČNÍ
(gala)koncertování
Ve čtvrtek 4. prosince již podruhé vystoupí v Zahradě

písničkář, režisér a publicista Vladimír Merta. Svůj
autorský recitál nazval »Zpívání do tmy«.

»Malý vánoční galakoncert« je podtitul hudebního
vystoupení vycházejících hvězd mladé české folkové
hudby - skupin: Pětník, Načas č.3 a Bezefšeho. 

Klasický folk Načasu, spirituály Bezefšeho i zručnost
čistě vokálního Pětníku jistě nadchnou nejednoho mi-
lovníka kvalitní hudby. 

Za vstupné 60,- Kč dostanete nebývalou porci poctivé
muziky a jistě nebudou chybět ani vánoční koledy.

Zpívání koled s výtvarníkem, spisovatelem a moderá-
torem Janem Bártou se uskuteční v Kulturním centru
Zahrada 14., 20. a 21. prosince vždy po skončení dětské-
ho divadelního představení - tedy okolo 16.00 hod. 

Zanotovat si samozřejmě mohou nejen děti, ale
i všichni ostatní návštěvníci centra.

Tomáš Rulf

Dětský pohádkový ples 
aneb Silvestr nanečisto 
13. prosince v 15.00

Co je to dětský pohádkový ples? Především zábavné,
soutěžní, taneční odpoledne pro děti malinké i tro-

chu starší. Na všechny návštěvníky čekají příběhy, dáreč-
ky a pohádková atmosféra. Program dále zahrnuje maš-
karní bál (nejen) pohádkových bytostí, malování a pro-
cházka pohádkovým světem s překvapením na závěr. Pro
maminky navíc je připravena akce - líčení a poradenství
z kosmetiky zdarma.

VÁNOČNÍ sbírka
Kulturní centrum Zahrada i letos organizuje dobročin-

nou sbírku oděvů a školních pomůcek či hraček pro
děti z Dětského domova v Dolních Počernicích. Ošetřené
šatstvo a předměty je možné odevzdávat kdykoliv na re-
cepci Kulturního centra. Charitativní akce potrvá do pátku
12. prosince 2003. Slavnostní předání sbírky se uskuteční
v rámci Vánočního jarmarku v sobotu 13.12. od 15 hodin.

MgA. Hana Kožová

VÁNOČNÍ VÝSTAVA na radnici
Úspěšnou výstavu prací Petra Hejny staršího a Petra

Hejny juniora vystřídá v prosinci Vánoční výstava
dětí ZŠ Květnového vítězství 1554.

Výstava na radnici naší městské části v Ocelíkově ulici
672 potrvá od 3. prosince 2003 do 5. ledna 2004.

Vánoční obrázky nás budou provázet Adventem
i dobou vánoční.

Srdečně vás zve k návštěvě odbor školství a kultury

A přijde i MIKULÁŠ
KD Klubka zve děti 6. prosince 2003 v 16.00 hod, do

sálu KD na předvánoční setkání. 
Uslyšíte pohádkové i vánoční písničky, zazpíváte si,

zahrajete si s námi v soutěžích o mikulášské ceny, uvidíte
tančit a stepovat čerty. 

Vánoční skřítkové vám prozradí něco o Mikulášovi
a vánočních strašidlech, ale i to, kdo nosí dárky dětem
na Severním pólu nebo v Africe. Nakonec přijde s nadíl-
kou sám Mikuláš, doprovázet ho bude anděl a čert.

Účinkují: Drahomíra Vlachová, Jan Vízner a děti ze
souboru Vltavín

Tak přijďte! KD Klubka

VÁNOČNÍ SOUTEŽ 
o pohádkové ceny
Kulturní centrum Zahrada vyhlašuje »Vánoční soutěž

o pohádkové ceny« pro děti i jejich dospěláky.
Podmínkou účasti je jakoukoliv výtvarnou technikou

zpracovat téma pohádka – nakreslit pohádkovou posta-
vu, pohádkový příběh či si pohádku vymyslet.

Uzávěrka soutěže je 11. 12. 2003.

Soutěžní kategorie: 1. do 6 let; 2. 7 – 10 let; 
3. 11 – 15 let; 4. od 15 let výše.

Obrázky vyhodnotí odborná porota. Slavnostní vyhlá-
šení a předání pohádkových cen proběhne v sobotu 13.
12. 2003 od 15 hodin v rámci pořadu »Dětský pohádko-
vý ples aneb Silvestr nanečisto« v Kulturním centru Za-
hrada.

Výtvarná dílka je možné posílat poštou či osobně pře-
dat na adrese: Kulturní centrum Zahrada, Dramaturgie
pořadů pro děti a mládež, Malenická 1784, Praha 4 –
Chodov, 148 00. Tel.: 271 910 246, 608 961 158

MgA. Hana Kožová, KC Zahrada
E–mail: kozova.hana@kc–zahrada.p11.cz
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Skautský oddíl Krhúti funguje na
Jižním Městě od roku 1988, po

celou dobu jeho činnosti ho vedou ti,
kteří ho založili, dnes je jim kolem
čtyřiceti let. Náplň a program připra-
vuje asi desetičlenná skupina nyní už
dospělých členů, kteří kdysi v oddíle
začínali jako nováčci, a dále asi stejně
početná skupina roverů – skautů ve
věku od patnácti do osmnácti let.

Celoroční činnost vychází z osvěd-
čeného skautského systému obohace-
ného jednak o některé indiánské
prvky, jednak o možnosti, které po-
skytuje moderní vybavení pro pobyt
v přírodě. Snažíme se klást důraz na
slušné chování, spolupráci a kama-
rádství, tak jak je to obsaženo ve
skautském zákoně.

Oddíl vyvinul svůj vlastní systém
oddílových zkoušek – šípů, které
kluci plní na schůzkách a výpravách.
Splnění zkoušek je jim slavnostně při-
znáváno na oddílových sněmech, za
splněné šípy dostávají ozdoby na své
indiánské roucho. Nováček plní po
příchodu do oddílu nováčkovskou
zkoušku.

Kromě oddílové kroniky vydáváme
pravidelně oddílový časopis Chlístor
včetně verze na CD – ROM. O našem
oddíle jste se mohli už dočíst v Klíči
i ve skautských časopisech.

Co nabízíme dětem:
– činnost oddílu, kterou je turisti-

ka, táboření, vodáctví, pobyt v příro-
dě, vše obohaceno prvky ze života se-
veroamerických indiánů

– jedenkrát týdně schůzku, jeden-
krát za 14 dní výpravu, letní tábor 26
dní od začátku července

Co nabízíme jejich rodičům:
– rozumnou náplň volného času

vašich dětí
– jistotu, že v době oddílových akcí

je vaše dítě pod dozorem dospělých
lidí ve slušné společnosti, kde je sa-
mozřejmostí slušná mluva a kamarád-
ské jednání, kde i pro dospělé jsou
tabu alkohol i cigarety

– minimální finanční nároky
– perspektivu, že vaše dítě vydrží

v oddíle řadu let a prožije tu i svým
způsobem kritické období puberty.
Není vyjímkou, že kluci přicházejí
v devíti letech a s aktivní činností
končí ve dvaceti.

Komu je oddíl určený:
Oddíl je učený pro kluky ve věku

od devíti let, nejmladší tedy jsou ti,
kteří chodí do třetí třídy. Horní věko-
vá hranice je neomezená, někteří naši
členové přišli do oddílu i v patnácti
letech. Nemáme žádné zvláštní náro-
ky ohledně dovedností nebo schop-
ností členů, činnost je všestranná,
takže se u nás uplatní jak děti pohy-
bově nadané, tak i děti pomalé nebo
neobratné.

Co požadujeme:
– zájem a pravidelnou docházku

Kontakt na nás:
Telefon vedoucích oddílu: 
220 510 624
Adresa klubovny: školní hřiště 
u školy v Schulhoffově ulici
www stránky: www.krhuti.wz.cz

76. oddíl Junáka KRHÚTI

ZAČÍT S TENISEM
můžete hned!
Tenis jako sezónní - rozuměj letní - sport, to je již minu-

lost. V současné době můžeme směle říci, že »tenísek« je
již celoročním sportem. proč tedy nezačít právě teď? Že se
vám nechce jezdit přes celou Prahu? Začněte v blízkém
okolí vašeho bydliště. Právě takové kurzy nabízí tenisová
škola Tallent, kde děti a mládež dvakrát týdně po celý školní
rok pod vedením trenérů s licencí Českého tenisového svazu
a Fakulty tělesné výchovy a sportu trénují ve věkově a vý-
konnostně homogenních skupinách. Ti nejlepší mohou
vstoupit do tenisového oddílu TCTŠT a hrát závodně. TŠ
Tallent působí v celém pražském regionu, také na Jižním
Městě.

Vedle kurzů se můžete zúčastnit desítek soustředění.
V době jarních prázdnin připravujeme pro děti soustředění
»Tenis a lyže« v Radvanicích.

1. termín od 28. února do 6. března 2004

2. termín od 6. března do 13. března 2004.
Nové tréninkové čtvrtletí začíná už 12. ledna 2004.

Nábor do kurzů probíhá právě v těchto dnech.
TŠ Tallent - tradice od roku 1993, 30 středisek v Praze
Informace: tel. 2224 815 871, 603 527 172, 603 418 066,

www.tallent.cz

AMÁLKA nabízí
Odborné vedení kurzů plavání pro kojence a batolata od

dvou měsíců do roka. V komorním prostředí našeho
centra máme k dispozici malý bazének plněný pitnou vodou
o teplotě 30-37 C, mini hernu s občerstvením.

Lekce probíhají pravidelně na základě telefonní objed-
návky, každé mamince nebo tatínkovi a jejich »plaváčkovi«
se věnujeme individuálně a plně respektujeme psychomoto-
rický vývoj dítěte. Samotné vodní aktivity jsou doplněny in-
formacemi o dovednostech, otužování, masážích a stravová-
ní. Maminky s sebou mohou vzít i starší sourozence.

V prosinci se můžete zúčastnit s miminem i našich mini-
dílniček!

Čtvrtek   4. 12. 9-11 hodin Zdobení perníčků
Čtvrtek 11. 12. 9-11 hodin Ozdoby z včelího vosku.

Přijďte se podívat a vyzkoušet!

Další aktivity:
▼ víkendové pobyty rodičů s dětmi spojené s plaváním a bo-

hatým programem
▼ konzultace z oblasti péče o dítě, kojení apod.
▼ prodej sportovních a plaveckých potřeb

Bližší informace:
Romana Čekalová

Plavani@amalka.info, www.amalka.cz, tel.: 728 148 293
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Čas plyne. Po roce se opět rozhlí-
žím po našich hřištích, na nichž

zní dunění fotbalových míčů. Mohl
bych tu uvést dlouhý seznam toho, co
se na těch čtyřech velkých, mnoha ví-
ceúčelových malých, a také v chodov-
ské hale, všechno odehrálo. Pravidel-
né soutěže, turnaje všech věkových
kategorií, školní soutěže, do nichž se
zapojují všechny naše školy. Fotbal
Prahy 11 žije. Věřím, že navzdory
odůvodněně nesplněným přáním, aby
Klíč otiskoval pravidelně místní fotba-
lové výsledky, jsou si toho vědomi fot-
baloví příznivci i kopacím míčem jen
málo zatížená ostatní veřejnost.

Aniž to bylo navenek vidět, a je to
tak asi dobře, proběhla letos v tom
našem místním fotbalovém podhoubí
diskuse o hlavním poslání fotbalu na
úrovni městské části. Sport je z pod-

staty bojem o co nejlepší výsledek,
a tak se zákonitě ozývají hlasy volající
po vyšší kvalitě. Osmdesátitisícové
obci by prý slušela alespoň divize
a žákovská liga. Pak by se snáze shá-
něli i sponzoři či peníze z fondů fot-
balového svazu. A mladí fotbalisté by
získali lepší perspektivu v »domácím«
klubu a neodcházeli by do Sparty či
Slavie.

Co na to říci? Jako patriota mne
přirozeně těší úspěchy mých spoluob-
čanů, ať již dosažené v čemkoli. Jsem
však přesvědčen, že sportovní úspěš-
nost má být provázána se základnou,
z níž se rodí. Má být výsledkem
množství lidí zapojených do dění a je-
jich aktivity. Chápu, že fotbal je dnes
také obchod a dokáži si představit
různé mechanismy, které by umožnily
zaplatit nějaké ty hráče schopné hrát

na vyšší úrovni. Včetně posil do žá-
kovských týmů nalákaných na to, že
»u nás nebudeš muset platit členské
příspěvky«. Ale nebyla by to absurdi-
ta?

Není správnější preferovat fotbal
jako dobrou aktivní náplň volného
času, a skládat mozaiku potřebného
zázemí z vlastních zdrojů na území
celé Prahy 11? Pokoušet se stále a tr-
pělivě získávat sponzory, kterým
nejde o obchod, ale o podporu dobré
věci? Snažit se vtahovat do celého
dění další školy a jiné subjekty?

TJ Chodov otevřela letos travnaté
fotbalové hřiště, FC Háje postavil so-
ciální zázemí v areálu Schulhoffova,
byla dobudována víceúčelová hřiště
u zbývajících základních škol, na ZŠ
Květnového vítězství se pevně roz-
hodli stát se fotbalovou školou, Dům
dětí přijal do svého programu záměr
převzít tradice v minulosti úspěšného
žákovského futsalu Prahy 11. To jsou
konkrétní výsledky letošního roku
a příslib do budoucna.

Byl by příjemný mnohamilionový
sponzor schopný silou peněz nahradit
sysifovské snažení. Také by šel možná
nafouknut obecní rozpočet. Možná
i k tomu jednou dojde. Zatím ale fot-
balová radost, která je doménou hlav-
ně těch nejmenších, závisí v Praze 11
především na asi čtyřicítce aktivních
lidí ze zde zmíněných organizací
a členských příspěvcích. A to je
i (staro)nová výzva těm, kdož mají
fotbal rádi a jsou schopni a ochotni
svůj vztah k této hře naplňovat jinak
než pouhým pasivním fandovstvím.
Jen namátkou: pomocí při organizaci
turnajů, vyrobením tréninkových po-
můcek, darováním cen pro nejlepší
hráče, namnožením diplomů a letáků,
dopravováním kluků na zápasy, tre-
nérskou asistencí či vedením samo-
statného kroužku při škole, zakoupe-
ním dresů či míčů, vedením webo-
vých stránek. Stačí zavolat – na FC
Háje, TJ Chodov, do Domu dětí
a mládeže, na ZŠ Květnového vítěz-
ství 1554.

Vaše pomoc jihoměstskému fotbalu
je vítána.

Petr Kopal, foto: autor

PŘEDVÁNOČNÍ fotbalová

Pojďte si zahrát VYBÍJENOU
Je-li vám něco mezi 9 a 13 lety, pak máte možnost strávit

neděli na začátku vánočních prázdnin (21. 12.) v tělocvič-
ně při vybíjené. SK Jižní Město pořádá veřejný turnaj v této
hře pro děti z oddílů dětských organizací, dorazit však
mohou i neorganizovaní jednotlivci, kteří vytvoří družstvo
(družstva) přímo na místě. Přijít může samozřejmě třeba
i družstvo vaší školní třídy. Startovné se neplatí, jedinou
podmínkou je čisté převlečení a přezutí nepoužívané venku.
Platí pravidla sportovní vybíjené, tým = 8 hráčů, náhradníci
možní. Začátek v 10.00 hodin.

Jste všichni zváni!

VOLEJBALOVÁ ŠKOLA PRAHA
připravuje otevření nové tréninkové skupiny pro zájemce
v pubertálním věku, kteří nejsou nikde zapojeni do zájmové
činnosti ve volném čase a nemají příležitost k rozumnému
způsobu »vybíjení energie«. Skupina bude odborně vedena
a je určena výhradně nekuřákům a mládeži bez zkušenosti
s užíváním návykových látek. Celoroční péče vrcholí
konáním letních táborů a pobytů u moře.

Informace na tel. 272 937 756

Josef Farmačka
Volejbalová škola Praha, www.volejbalovaskolapraha.cz
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Podzim již prošel našimi dveřmi, ze skříní jsme vyndali če-
pice, šály a někdo i rukavice, ale fotbalová podzimní se-

zóna právě vrcholí. A jak lépe ukončit podzimní sezónu, než
velkým fotbalovým turnajem.

Ve dnech 27. - 28. října 2003 zažívali mladí fotbalisté na
Jižním Městě svůj velký svátek. FC Háje Jižní Město uspořá-
dalo I. ročník fotbalového turnaje pro mladší přípravku, kte-
rou tvoří chlapci ročník 1995, 1996 a mladší.

Turnaje se zúčastnilo 180 chlapců z těchto týmů: FC Háje
A, FC Háje B, FC Háje C, SK Slavia Praha, FK Meteor
Praha 8, FK Admira/Slavoj, AC Sparta Praha, Sk Motorlet
Praha, SK Actherm Vršovice. Během dvou dnů se sehrálo 32
utkání a do branek padlo mnoho gólů. Nejlepším střelcem
byl vyhlášen Fran Prenka z týmu FC Háje A, který střelil 14
gólů.

Mráz nás všechny štípal do tváří, ale polední sluníčko do-
kázalo zahřát nejen fotbalisty, ale také fanoušky. Jejich hlasi-
té povzbuzování se rozléhalo na hřišti i v okolí hřiště.

Rádi bychom se také zmínili o sponzorech akce, za je-
jichž laskavého přispění jsme mohli turnaj uspořádat. KFC
Galaxie v Arkalycké ulici se fotbalistům postarala o občest-
vení, redakce časopisu Pastelka zajistila drobné odměny,
dále přispěly firma Ekols, SP Audit, RPM service, San
Rocco, Argos, firma Tůma, Pizzera-Spagheteria, DV Sport
Royal Trophy, Truhlářství Bechyně.

Díky také patří trenérovi Vláďovi Hájkovi a týmu rodičů,
kteří zajistili mohutnou propagaci turnaje.

Poháry a diplomy jsou rozdány, první ročník turnaje je
pryč a na ten druhý, se už mohou těšit všichni hráči i fa-
noušci.

Za FC Háje 
Mgr. R. Klíčová, Michal Horník

FOTBALOVÝ TURNAJ v Hájích

Fotbalový turnaj 
O POHÁR JIŽNÍHO MĚSTA 2003
pro hráče narozené po 1. 1. 1991
4. ročník pořádá ZŠ Chodov ve spolupráci s FC Háje JM,
ve dnech 5. - 7. prosince 2003
Hrací doba: 5. 12. 2003 15.00–20.00 hod.

6. 12. 2003 08.45–19.00 hod.
7. 12. 2003 08.45–15.30 hod.

Místo konání: Hala TJ Chodov, Mírového hnutí, Praha 11

Účastníci:   Skupina A Skupina B
FK Inter Bratislava SK Slavia Praha
AC Sparta Praha FK Mladá Boleslav
FC Baník Ostrava SFC Opava
1. FC Synot Uh. Hradiště Bohemians Praha
FC Viktoria Žižkov, Praha RMSK CIDLINA
FC Háje Jižní Město FC Viktoria Plzeň

Přehled dosavadních vítězů: 2000 FC Synot Staré Město
2001 FC Baník Ostrava
2002 SFC Opava

Semifinálové a finálové boje proběhnou v neděli 7. 12. 2003.

Vyhlášení výsledků, předání cen a medailí, zakončení turnaje v ne-
děli 7. 12. od 15.00 hod.

Přijďte povzbudit mladé fotbalisty v utkáních 
4. ročníku »O Pohár Jižního Města« 

do haly TJ Chodov, Mírového hnutí, Praha 11!

Za pořadatele zve srdečně ZŠ Chodov a FC Háje

TTC ELIZZA informuje
Po kratší odmlce přinášíme našim čtenářům

novinky o činnosti našeho klubu stolního te-
nisu, jediného na území Jižního Města. Kromě
pražských soutěží, kde máme bohaté zastoupení
ve všech věkových kategoriích, jsou nejsledova-
nějšími mužstvy naše dvě mužská ligová. Po pěti
odehraných kolech naše »Áčko« v první lize má
na svém kontě 2 vítězství, 1 remizu a 2 porážky
a drží se v polovině tabulky na 6. místě. Béčko
ve druhé lize si vede obdobně se třemi vítězství-
mi a dvěma porážkami. V dalším dvoukole je
doma můžeme vidět v sobotu 13. prosince od
15.00 hod. s SKST Libercem »A« a druhý den
v neděli od 10.00 hod. s libereckým »Béčkem«.

Připomínáme chlapcům 1. – 3. tříd základ-
ních škol, že mezi nás mohou přijít ve všední
den mezi 17. až 19. hodinou do herny v Dono-
valské 1684.

Ale tato adresa herny platí pouze do vánoč-
ních svátků, chystáme se totiž na významnou
změnu. Díky nezměrnému úsilí se nám podařilo
z bývalé kotelny v Mikulově ulici vybudovat dů-
stojný stánek výhradně pro stolní tenis. Slavnost-
ní otevření chystáme v lednu 2004. Bývalá i sou-
časná parta nadšenců si tuto hernu určitě zaslou-
ží a již se všichni těšíme na nové prostředí.

O dalším působení budeme informovat někdy
příště.

TTC Elizza
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Trojice hudebníků Hop trop,
klasika české folkové hudby,

svoji první Portu vyhrála již v ro-
ce 1981. Písně jako Amazonka,
Škrábej nebo Tři kříže patří
k největším hitům žánru. Hop
trop se v pondělí 8. prosince od
19.00 představí v Kulturním centru Zahrada na
Chodově. Zpěváka, kytaristy a skladatele Jaroslava
Samsona Lenka (mimo jiné autora písničky Kolí-
baná z večerníčku Méďové) jsme se zeptali:

Jaký je recept na více než dvacetileté hudební
manželství Hop tropu?

Kamarádství, obliba společného zpívání pozitiv-
ních písniček a chuť dělat radost ještě někomu jiné-
mu než jen sami sobě.

Proč si hudebník mezi šesti a dvanácti strunnou
kytarou vybere tu se strunami devíti?

Protože dvanáctistrunka je jen stěží dobře ladi-
telný nástroj. Šestka zase nezní tak bohatě. No
a kompromis a přátelství mistrů kytarářů Josefa
Kubly a Ládi Huberťáka Kučery mi umožnilo spl-
nit si požitek hrát na neobvyklou kytaru. Devět
strun je to, co mi vyhovuje.

Co nástroje vašeho spoluhráče Ladislava Huber-
ťáka Kučery?

Já na pódiu hraju jen na Huberťákovi nástroje.
Mají výborný zvuk, hezky vypadají, dobře ladí
a hlavně to ladění drží. Jen málo kytar nemusíte

během koncertu vůbec ladit.
Jsou to bezvadný nástroje. Pocti-
vě udělaný.

Fungujete ještě jako patron
uskupení mladých kapel »Folko-
toč«?

Já jsem byl vždycky hudebním mecenášem. A to
i ve vztahu ke konkurenci. Teď kupříkladu kapely
kolem Folkotoče točí u nás ve studiu a zadarmo.

Kdy se mohou příznivci těšit na nové řadové CD
Hop tropu?

Nové CD Hop tropu se právě točí. My tu periodu
mezi novými tituly máme asi tak čtyřletou. Posled-
ní autorské CD Potvory vyšlo před třemi léty, takže
asi zjara 2004 vyjde nové. Jak se bude jmenovat se
neví a kdo ho bude vydávat je zatím v jednání. Těš-
te se, my se také těšíme.

Na co se mohou nachystat návštěvníci vašeho
prosincového koncertu v Kulturním centru Za-
hrada?

Jak jsem řekl. Nové písně existují, co bychom je
nezahráli. Ale hlavně jde o pohodu a úsměv. Když
tak někdy čtu vyjádření jiných souborů o jejich
vlastním hraní, dozvídám se, jaká je to hrozná prá-
ce. Přijďte na Hop trop. Tam se nepracuje. Tam se
radujeme.

Za rozhovor děkuje 
a krásný koncert přeje 

Tomáš Rulf

Jaroslav Samson Lenk: 

Tù·TE SE, MY SE TAKÉ Tù·ÍME

Hop Trop v roce 2000... ... a nyní
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Chodovská 
vodní tvrz

149 00 Praha 11, Ledvinova 9
tel./fax: 267 914 831

(úter˘–nedûle 13.00–19.00 hod.)
www.chodovskatvrz.cz

PROGRAMY V PROSINCI 2003

Koncerty

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 19.00
MartinÛ collegium: Lucie Sedláková –
HÛlová – housle, Martin Sedlák – violon-
cello, Vladimír Strnad – klavír. Na progra-
mu skladby: A. Dvofiáka, J. Brahmse
a star˘ch mistrÛ.

pondûlí ❑ 8. ❑ 19.00
Klavírní trio Impresio. Markéta Janáãko-
vá – klavír, Helena Jifiíkovská – housle,
Marek Novák – violoncello. Z programu: 
J. Haydn – Trio G dur, A. Dvofiák – Dumky.

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 19.00
Michail Balabiãev – klavírní recitál. Na
programu: F. Chopin, F. Liszt, S. Rachma-
ninov.

pondûlí ❑ 15. ❑ 19.00
Jaroslav Svûcen˘ – housle, Vladislav
Bláha – kytara. Vánoãní koncert, vyprá-
vûní o historick˘ch nástrojích. Na pro-
gramu: A. Paganini, F. Gragnani, A. Vival-
di a vánoãní hudba.

úter˘ ❑ 16. ❑ 19.00
Temperament 430. Soubor vûnující se in-
terpretaci komorní hudby vrcholného baro-
ka a klasicismu s vyuÏitím originálních ná-
strojÛ. Úãinkují: Jindra âerná – flauto tra-
verso, Ondfiej Michal – violoncello, Luká‰
Vendl – cembalo. Na programu: skladby 
J. S. Bacha a star˘ch mistrÛ.

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 19.00
Musica a tré. Vûra Tichá – soprán, Jaro-
slav Novák – kytara, Katefiina Chudobová
– flétna. Vánoãní koncert z dûl W. A. Mo-
zarta, F. Schuberta, A. Vivaldiho, L. Bo-
cheriniho a A. Dvofiáka.

nedûle ❑ 21. ❑ 16.00
Odpoledne s kypersk˘mi hudebníky,
ktefií v Praze úãinkují poprvé. Menelaos
Menelaou – housle, Ourania Menelaou –
klavír. Na programu: P. Locatelli, E. Grieg,
D. ·ostakoviã, A. Skalkottas, Y. Constanti-
nidis a dal‰í. Zaãátek v˘jimeãnû jiÏ v 16
hodin.

Opatovská 1754, tel./fax: 272 941 401
pokladna tel. 272 941 269
http://www.kdopatov.cz
e-mail: opatov@atlas.cz

PROGRAM V PROSINCI 2003

Koncerty:

pátek ❑ 5. ❑ 19.00
10. celorepublikové setkání Beatlemani-
akÛ. Vystoupí tyto soubory: The Back-
wards, Glass Onion, Professor, The Bug-
less, Chrobáky, The Boom, Polednice.
Hosté: Ivan Hlas, Josef Laufer. Pofiad mo-
deruje: Jifií Svátek, moderátor âRO

sobota ❑ 6. ❑ 19.30
âerstvû natfieno 
3. Festival kapel z Ymkária.
Tengsing Praha, Holy insect, MaÀana,

Pohádky

nedûle ❑ 7. ❑ 15.00
0 stateãném vojáãkovi a taneãnici –
loutková pohádka – Divadlo Vysmáto pa-
na Bílka.

nedûle ❑ 14. ❑ 15.00
Pan doktor a jeho zvífiátka – hraná po-
hádka – Divadlo bez opony.

·kolní pfiedstavení

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 14.00
Hrátky s ãerty – zajímavé hry, 
tanec a hlavnû setkání s Mikulá‰em 
a ãerty. Pásmo dûtí ze Z· Klíãek. 
Prodejní v˘stava adventních ozdob, moÏ-
nost obãerstvení.

Vstupenky si lze zamluvit 
na tel. 267 914 831 nebo zakoupit 

v pfiedprodeji 
KD Chodovská tvrz.

Galerie Chodovské vodní tvrze
POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ GALERIE: Jaromír Rybák – sklo 
Sklenûné a bronzové plastiky

V˘stava svûtovû proslulého sochafie a skláfie.
Do 7. prosince 2003

Zdenûk Ho‰ek – obrazy, kresby, plastiky.
Od 10. prosince 2003 do 4. ledna 2004

Univerzální umûlec, zab˘vající se malbou, grafikou, keramikou a porcelánem

MALÁ GALERIE: Hana Sluková - obrazy
Malífika, pÛvodním povoláním architektka v Útvaru hlavního architekta mûsta Prahy
pfiedstaví v Malé galerii Chodovské tvrze svou krajináfiskou tvorbu s tématikou Orlic-
k˘ch hor.

Od 3. prosince 2003 do 4. ledna 2004
•

Stál˘ prodej grafiky (O. Kulhánek, K. Demel, O. Janeãek).

Náv‰tûvníci koncertÛ s platnou vstupenkou mají moÏnost nav‰tívit 
pfied koncertem v˘stavu v galerii.

Srdeãnû zve a tû‰í se na va‰i náv‰tûvu ak. soch. Milan Martiník, kurátor galerie, 
Tel./fax: 272 934 167

Restaurace - kavárna je otevfiena dennû od 16.00 do 24.00 hodin.

Vánoãní a novoroãní otvírací doba v galerii Chodovské tvrze:

Dále podle stálé provozní doby – otevfieno dennû kromû pondûlí od 13 do 19 hodin.

úter˘  ❏ 23. zavfieno
stfieda  ❏ 24. zavfieno
ãtvrtek  ❏ 25. 13–19 hod.
pátek ❏ 26. 13–19 hod.
sobota ❏ 27. 13–19 hod.

nedûle ❏ 28. 13–19 hod.
pondûlí ❏ 29. zavírací den
úter˘  ❏ 30. 13–19 hod.
stfieda ❏ 31. 13–19 hod.
ãtvrtek ❏ 1. 1. 2004 13–19 hod.



PROSINEC 2003 KULTURNÍ P¤EHLED 3

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

Provozní doba:
pondûlí 13.00–18.00 hod.
úter˘ 8.00–13.00 hod.
stfieda 9.00–18.00 hod.
ãtvrtek 12.00–17.00 hod.

Informace: paní Eva Buzková
tel. 272 937 431

Jazz Maze, Anal Fever, 3. quadrant, Hukot
tykve, Compromis. Vstupné 50 Kã.

stfieda ❑ 10. ❑ 20.00
Kamelot. Folk koncert.

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 20.00
Michal Prokop a hosté Lubo‰ Andr‰t
a Jan Hrub˘. Koncert.

pátek ❑ 12. ❑ 20.00
Fleret a J. ·uláková. Vánoãní koncert.

sobota ❑ 13. ❑ 17.00
Prorock, NOI, Veselá zubatá, DJ’RFG
Jungle. Rock koncert.

úter˘ ❑ 16. ❑ 20.00
Vánoce se Steamboat Stompers. Hosté:
Jitka Vrbová a Jazz Fiddlers.

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 20.00
Alice Springs s kapelou. Koncert.

pátek ❑ 19. ❑ 20.00
J. Hendrix & J. Joplin Tribute Live. Pav-
la Kapitánová & The Fastbirds. Hosté:
Pumpa. Rock koncert.

sobota  ❑ 20. ❑ 20.00
Bon Jovi Revival, Toulbox. 
Rock koncert.

stfieda ❑ 31. ❑ 20.00
SILVESTR 2003 se skupinou Keks. Dis-
kotéka.
Nedûlní taneãní odpoledne
s velk˘m dechov˘m orchestrem B. Zema-
na

7., 14. 12. ❑ vÏdy od 15.00 hod.

Pofiady pro seniory:
Akademie tfietího vûku

3., 10., 17. ❑ od 10.00 hod.

Pofiady pro ‰koly:

stfieda ❑ 3. ❑ 18.00
âas radosti, veselosti. Vánoãní koncert
dûtí M· a Z·

sobota ❑ 6. ❑ 15.00
Dûtská mikulá‰ská besídka.
SoutûÏe, hry, diskotéka, nadílka s Mikulá-
‰em a ãerty.

stfieda ❑ 17. ❑ 18.00
Vánoãní akademie Z· Kvûtnového ví-
tûzství

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 14.00
Vánoãní akademie Z· Klíãek
Taneãní kurzy:

pondûlí ❑ 1., 8. ❑ 18.30
Taneãní pro mládeÏ

pondûlí ❑ 1., 8. ❑ 20.30
Taneãní pro dospûlé

Obãanské sdruÏení Spoleãnou cestou na-
bízí vefiejnosti sluÏby Obãanské poradny
JiÏní Mûsto, která bezplatnû, anonymnû,
diskrétnû a nezávisle poradí kaÏdému,
kdo se na ni obrátí. Poradci podávají infor-
mace z oblasti sociální, rodinûprávních
vztahÛ, bydlení, pracovní, spotfiebitelské,
majetkové apod. MÛÏete se na nás obrátit
telefonicky, osobnû i písemnû.

Donovalská 1862, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 950 984

e-mail: poradnajm@spolcest.cz

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

Hodiny pro vefiejnost:
pondûlí–ãtvrtek 9–14 hod.
pátek 9–15 hod.
Telefonicky:
pondûlí–ãtvrtek 8–18 hod.
pátek 8–16 hod.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu
Katefiina Má‰ová

Aktuál
I nadále pro obyvatele JiÏního Mûsta pfii-
pravuje studentsk˘ ‰táb Gymnasia JiÏní
Mûsto za podpory mûstské ãásti Praha 11
filmové aktuality. 
Televizní zpravodajství na informaãním ka-
nálu UPC mÛÏete sledovat kaÏd˘ den
v tûchto vysílacích ãasech: 7.45 hod.,
12.45 hod., 18.45 hod., 22.45 hod. 

Premiéra vysílání je vÏdy v pondûlí.

K tomu, aby v˘znamné události ve va‰í
‰kole, klubu dÛchodcÛ, obãanském
sdruÏení, natáãel zpravodajsk˘ ‰táb,
vût‰inou postaãí, kdyÏ nás budete pfie-
dem informovat buì pfiímo ve ‰tábu vy-
sílání v Gymnasiu JM ale tfieba i v od-
boru kanceláfi starosty na l. 487 nebo
v redakci Klíãe na l. 217. 

Pfiijdeme i za vámi!

Televizní zpravodajství Prahy 11
na kanálu UPC:

7.45, 12.45, 18.45 a 22.45

pondûlí ❑ 15. ❑ 19.30
ProdlouÏená

Kurzy kytary – akustická a klasická kytara
Lektor : M. Ben˘‰ek, tel. 272 911 114

Do kurzÛ nûmãiny se mohou pfiihlásit
i zájemci o douãování.  

Informace a pfiihlá‰ky v KD Opatov.

DESÁTÉ SETKÁNÍ

BEATLEMANIAKÒ
KaÏd˘ rok pofiádá KD Opatov spoleãnû
s fanklubem The Beatles Celorepubliko-
vé setkání BeatlemaniakÛ. V leto‰ním
roce to bude setkání jubilejní.

Uskuteãní se 5. prosince 2003
v 19.00 hod. v sále KD Opatov. Na tuto
akci se pravidelnû v hojném poãtu sjíÏ-
dûjí ãlenové fan klubu i dal‰í pfiíznivci
a fandové »beatlesácké muziky«. Pfii-
pomínáme si v˘roãí zavraÏdûní Johna
Lennona (8. prosince 1980).

V programu vystoupí ty nejlep‰í be-
atle-revivalové soubory na‰e i zahra-
niãní. Hvûzdou veãera bude dozajista
vítûz beatle-festu z New Yorku, ko‰ic-
ká skupina The Backwards, fiadící se
mezi tfii nejlep‰í beatle-revivalové sku-
piny na svûtû.

Usly‰íme i dal‰í skupiny: Glass-Uni-
on Brno, Professor - Praha, The Bug-
les - Liberec, Chrobáky - Bratislava,
The Boom - Ústí n. Labem, Beatles -
Ostrava, Polednice - Flétnov˘ quartet.

Òãast na desátém setkání pfiislíbili
i Ivan Hlas a Josef Laufer.

Cel˘m pofiadem bude provázet Jir-
ka Svátek, moderátor âeského rozhla-
su, pfiedseda FC The Beatles.

Zveme v‰echny pfiíznivce této mu-
ziky na Opatov, nebudete litovat.

Hudební centrum Opatov
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·alounova 2024, Praha 11
tel. 272 929 545, 272 917 077
e-mail: ddm-p4@volny.cz;

www.ddmjm.wz.cz

Dům
dětí
a mládeže

CO NÁS âEKÁ V PROSINCI?

stfieda  ❑ 3.  ❑ 19.00

Koncert skupiny Bezef‰eho. Koncert se
koná v DDM ·alounova. Vstupné 20 Kã.

ãtvrtek  ❑ 4.  ❑ 15.00

Talent 2003. Amatérská gymnastická sou-
tûÏ pro dívky a chlapce ve vûku od 6 do
13 let. Koná se v DDM ·alounova. Ve‰ke-
ré informace a pfiihlá‰ky do 1. 12. 2003
u K. Novákové

sobota  ❑ 6.  ❑ 9.30

Mikulá‰i, co má‰ v nÛ‰i. Procházka vá-
noãní Prahou. Sraz ve stanici metra C
Opatov v 9.30 hod. u turniketÛ. Zájemci se
pfiedem pfiihlásí na tel. 272 911 520 
u V. Bele‰ové.

sobota  ❑ 6.  ❑ 9.00–13.00

Vánoãní turnaj ve stolním tenisu. Koná
se v DDM ·alounova pro zájemce od 8 do
16 let. S sebou pálku, míãek, pfiezutí.
Vstupné 20 Kã. Na vítûze ãeká odmûna.

stfieda  ❑ 10.  ❑ 15.00

Vánoãní koncert Prahy 11 na Staro-
mûstském námûstí.

ãtvrtek  ❑ 11.  ❑ 19.00

Koncert skupiny Sekvoj. Koncert se ko-
ná v DDM ·alounova. Vstupné 20 Kã.

sobota  ❑ 13.  ❑ 14.00

Odpoledne pro mû. Cviãení pro Ïeny
a dívky v poboãce DDM Janouchova.

sobota  ❑ 13.  ❑ 14.00–16.30

Dílna pro ‰ikovné ruce. Program pro vol-
nû pfiíchozí v poboãce DDM Janouchova
na téma: odlévání svíãek. Vstupné 50
Kã. S sebou pracovní odûv, pfiezutí.

nedûle  ❑ 14.  ❑ 14.00

VOSA. Otevfien˘ volejbalov˘ turnaj pro
mládeÏ. Koná se v tûlocviãnû Z· Ke Kate-
fiinkám a vybírá se poplatek za její proná-
jem. Vedoucí M. Glaserová.

pátek  ❑ 19.  ❑ 17.00
·tûdr˘ veãer nastal. Vánoãní koncert pro
rodiãe v KC Zahrada, Malenická. Vystoupí
dûti ze zájmov˘ch krouÏkÛ DDM JM.

sobota  ❑ 20.  ❑ 9.30–11.30
Vánoce v Domû. Otevfiená v˘tvarná dílna
pro dûti od 5 let a mládeÏ. Koná se v DDM
·alounova. Téma: Vánoce – ozdoby z pa-
píru, pfiáníãka, zdobení perníãkÛ, svícínek
a dal‰í. S sebou pfiezutí, pracovní odûv.
Vstupné 30 Kã.

sobota  ❑ 20.  ❑ 9.30–11.30
Vánoce u nás. V˘tvarná dílna pro dûti od
4 let a mládeÏ v poboãce DDM Janoucho-
va. S sebou pracovní odûv, pfiezutí. Vstup-
né 20 Kã.

DÛm dûtí a mládeÏe JiÏní Mûsto
pofiádá ve vánoãním ãase adventní kon-
certy v klubech seniorÛ a v ústavech soci-
ální péãe.

Bûhem mûsíce prosince probûhne
sportovní turnaj pro základní ‰koly 
ve florbalu.

Poslední volná místa 
v zájmov˘ch krouÏcích DDM JM
Sborov˘ zpûv »Skfiivánek« – vûk 5–10
let – schÛzky v úter˘ od 15.00 do 16.00
hod.
V˘tvarná v˘chova »Pastelka« – vûk
5–14 let – schÛzky ve stfiedu od 14.30 do
15.30 hod.

Zveme vás do Klubu 
pro volnû pfiíchozí Beroun
úter˘ od 17.00 do 21.00
ãtvrtek od 16.00 do 20.00
Nové stolní hry (abalone, othello,...), ku-
leãník, elektronické ‰ipky, pfiíjemné pose-
zení s hudbou, a k tomu hrníãek voÀavého
ãaje, nûkdy i doprovodn˘ program napfi.
divadelní ãi hudební vystoupení nebo pre-
zentace nové stolní hry.

Pfiipravujeme na leden 2004

sobota  ❑ 31.  ❑ 9.00–17.00
Jednodenní keramick˘ kurz. Koná se
v DDM JM ·alounova. Doglazování pro-
bûhne 14. února 2004. Kurz je urãen pro
v‰echny od 12 let. Nutno se pfiedem pfii-
hlásit, protoÏe kapacita míst je omezena.
Cena kurzu je 200 Kã. Informace a pfiihlá‰-
ky v DDM JM u V. Bele‰ové.

PRACOVNÍCI DDM JM 
VÁM P¤EJÍ 

KLIDNÉ A KRÁSNÉ VÁNOâNÍ SVÁTKY
A V·E NEJLEP·Í V ROCE 2004.

Nabídka lyÏafisk˘ch táborÛ

29. 1. – 1. 2. 2004
•  Lackenhof – Rakousko
– pro úãastníky od 12 do 18 let

cena 4850 Kã vedoucí J. Chytilová
– pro úãastníky od 19 let

cena 5050 Kã vedoucí J. Chytilová

7. 2. – 14. 2. 2004
•  JosefÛv DÛl – Jizerské hory
– tábor pro pfied‰koláky od 4 do 8 let

cena 2 680 Kã vedoucí J. Chytilová

Nabídka táborÛ 
v dobû jarních prázdnin Prahy 1–5

28. 2. – 6. 3. 2004

•  Dlouhé Stránû – Jeseníky
– pro dûti od 7 do 15 let

cena 2695 Kã vedoucí J. Vrbová

•  Filipovice – Jeseníky
– pro dûti od 7 do 18 let

cena 2700 Kã vedoucí M. Glaserová

•  Pfiíchovice – Jizerské hory
– pro dûti od 6 do 14 let

cena 2450 Kã vedoucí J. Chytilová

•  Dolní DvÛr – Krkono‰e
– pro dûti od 6 do 15 let

cena 2570 Kã vedoucí V. Bele‰ová

•  Vysoké Tatry – Slovensko
– pro mládeÏ 14 – 25 let

cena 3180 Kã vedoucí K. Nováková

Nabídka táborÛ 
v dobû jarních prázdnin Prahy 6–10

6. 3. – 13. 3. 2004
•  Dlouhé Stránû – Jeseníky
– pro dûti od 7 do 15 let

cena 2690 Kã vedoucí J. Vrbová

Podle snûhov˘ch podmínek pofiádáme od
10. ledna 2004 kaÏdou sobotu jednodenní
lyÏafiské v˘lety dûtí a dospûl˘ch na hory.
Jezdíme do lyÏafiského centra Paseky
v Krkono‰ích.
Cena za dopravu 200 Kã dospûlí.
Cena za dopravu a pedagogick˘ dozor pro
dûti: 250 Kã.
Je moÏné objednat si individuální v˘uku
lyÏování v cenû 50 Kã/hod./dûti i dospûlí.

Pfiihlá‰ky na zimní tábory a jednodenní
lyÏafiské v˘lety v DDM JiÏní Mûsto 
·aloounova 2024, tel. 272 929 545 
nebo 272 917 077.
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Kvûtnového vítûzství 2126, Praha 11,
tel.: 272 930 149, tel./fax: 272 930 023

e–mail:kdklubka@volny.cz
www.volny.cz/kdklubka

Kulturní dům

Klubka

PRO DùTI A JEJICH DOSPùLÁKY
V PROSINCI 2003:

pátek  ❑ 5.  ❑ 17.00
Vánoãní v˘stava prací dûtí z v˘tvarné
a keramické dílny pfii KD Klubka. Verni-
sáÏ v˘stavy nav‰tíví v 17.00 hod. andí-
lek a ãert.

sobota  ❑ 6.  ❑ 16.00
Mikulá‰ská – tradiãní zábava – povídání,
zpívání, soutûÏe – s nadílkou od Mikulá‰e
a ãerta. Vstupenky v pfiedprodeji od 1. 12.
2003.

pátek  ❑ 12.  ❑ 9.00 a 10.00
Ej, past˘fii, do Betléma – pofiad pro Z·
a M·

pátek  ❑ 12.  ❑ 18.00
Vánoãní koncert ÏákÛ hudebních kurzÛ
pfii KD Klubka.

sobota  ❑ 13.  ❑ 16.30
LoupeÏník a princezna – divadlo Andro-
meda

pondûlí  ❑ 15.  ❑ 14.00
Jak víla Zlomyslína ukradla vánoãní
hvûzdu – vánoãní pohádka.

sobota  ❑ 20.  ❑ 16.30
Tfii pohádky na Vánoce – divadlo Po-
hádka.

úter˘  ❑ 23.  ❑ 8.30–13.00
Vánoãní Klubíãko – nejen pro pfied‰kolá-
ky, ale i pro ‰koláky, ktefií mají prázdniny.
Spoleãné ãekání na JeÏí‰ka, v˘roba dá-
reãkÛ, ozdobiãek a pfiáníãek. Jako pfiekva-
pení ãeká na dûti pohádka divadla Hraãka.

Pro Ïeny a dívky:
Aerobní cviãení – Buìme koãky
sobota ❑ 6. ❑ 9.00–10.30
sobota ❑ 13. ❑ 9.00–10.30

KLUBÍâKO 
Pomoc maminkám
Zájmová ãinnost pro dûti, 
které nechodí do matefisk˘ch ‰kolek
KD Klubka pfiipravuje i v leto‰ním ‰kolním
roce pro dûti od tfií let (po osobní domluvû
s lektorkou i pro mlad‰í) program nazvan˘
KLUBÍâKO kaÏd˘ den dopoledne v klu-
bovnû kulturního domu. Nûkteré maminky

jej vyuÏívají nárazovû, jen v pfiípadû potfie-
by pohlídání dítûte. Jiné maminky tento
program pro své dítû vyuÏívají pravidelnû.
Buì tak, Ïe dítû chodí nûkolik dnÛ v t˘dnu
nebo chodí pravidelnû jen nûkter˘ den na
vybran˘ program. KaÏd˘ den má totiÏ
svou specializaci.

❑ V pondûlí je ãást dopoledne vûnována
sportu, hraní kolektivních her v sále, v pfiípa-
dû pûkného poãasí chodí dûti na vycházky.

❑ V úter˘ se dûti dopoledne vûnují hraní
na jednoduché hudební nástroje a zpûvu
písniãek, správné rytmizaci apod.

❑ Stfieda je spojena s dramatickou v˘cho-
vou. Dûti se uãí fiíkadla a básniãky. Pozor-
nost je vûnována správné v˘slovnosti.

❑ Ve ãtvrtek se v Klubíãku modeluje. Nej-
ãastûji z keramické hlíny, dûti se sezna-
mují s prací v keramické dílnû.

❑ Pátek je spojen s malováním a jin˘mi
v˘tvarn˘mi technikami.

Program probíhá kaÏd˘ den 
od 8.30 do 11.30 hod. 

Cena vstupenky je 70 Kã.

Doufáme, Ïe si v nabídce najde 
kaÏdá maminka pro své dítû to, 

co ho bude nejvíce zajímat.

Ve stfiedu dopoledne je moÏné nav‰tûvo-
vat i samostatn˘ program pro dûti pfied-
‰kolního vûku Klubíãko pro pfied‰koláky.
Zde se dûti pfiipravují na vstup do ‰ko-
ly. Procviãují si pamûÈ, uvolÀují ruku pro
správné psaní, zvládají základy matema-
tick˘ch pfiedstav. Dostávají své první do-
mácí úkoly.

KD Klubka 
nabízí pronájem víceúãelového sálu.
Informujte se prosím na tel. 272 930 023.

PRAÎULÁK 2004
Milí v˘tvarníci, je to uÏ 10 neuvûfiiteln˘ch
let, co pro vás vyhla‰ujeme v˘tvarnou sou-
tûÏ PraÏulák. Nejprve jsme mysleli, Ïe 10.
roãník bude jubilejní a poslední, ale témata
jsou nevyãerpatelná a proto jsme se roz-
hodli, Ïe budeme pokraãovat do té doby,
dokud budete mít vy chuÈ soutûÏit!

Proto KD KLUBKA vyhla‰uje 
11. roãník v˘tvarné soutûÏe

PRAÎULÁK 2004
Tentokrát na téma:

·A·CI, KA·PA¤I, KLAUNI a KA·PÁRCI,
KEJKLÍ¤I A ÎONGLÉ¤I

aneb
Proã bychom se nezasmáli, kdyÏ smích

nám prodluÏuje Ïivot!

DÛleÏité je, Ïe soutûÏ má i nadále ekolo-
gick˘ podtext, proto stavebním materiálem
nesmí b˘t nic jiného neÏ odpadní materiál.
V tomto roãníku máte za úkol zpracovávat
pouze plechovky od nápojÛ.
Technika spojování rÛzn˘m zpÛsobem
– drátkem, provázkem, pájkou, lepid-
lem,... s moÏností jin˘ch kovov˘ch
ozdob.
Exponáty mohou b˘t prostorové i ploché
do formátu A2, nejv˘‰e 1m x 1m.
Pokyny: • exponáty oznaãte ‰títkem, kde
bude jméno, vûk, tfiída, ‰kola, kontaktní te-
lefonní ãíslo • exponáty dopravte do Klub-
ky nejpozdûji do 30. 1. 2004 • soutûÏit mo-
hou jednotlivci, nejvíce v‰ak tfiíãlenné ko-
lektivy.

SoutûÏit mohou tyto vûkové kategorie:
1. do 7 let; 2. 8 – 11 let; 3. 12 – 15 let
4. 16 a více let

V˘sledky soutûÏe vám sdûlíme pfied v˘sta-
vou, ale pfiedání cen probûhne na vernisá-
Ïi dne 10. února 2004 v 17.00 hod. v Cho-
dovské tvrzi.

KD KLUBKA VYHLA·UJE
VII. roãník v˘tvarné soutûÏe 
pro dûti a mládeÏ Balonstory 2004
Téma: 
Nebeské divadlo – promûny oblohy

Balon, letadlo, vzducholoì – vÏdy se
vzná‰ejí k obloze, do v˘‰e, ke hvûzdám...
Obloha je nejvût‰í pfiírodní divadlo od v˘-
chodÛ a západÛ slunce, hromobití, snûhu,
plískanic aÏ k noãní hvûzdné podívané ve
znamení zvûrokruhu a nebesk˘ch komet.
Poddejte se snûní a vzlétnûte právû balo-
nem k tûmto v˘‰inám.
Technika: malba – vodov˘mi barvami
kresba – pastely
Formát: A4 – A2
Pokyny: • exponáty oznaãte ‰títkem, kde
bude jméno, vûk, tfiída, ‰kola, kontaktní te-
lefonní ãíslo •  exponáty dopravte do Klub-
ky nejpozdûji do 30. 1. 2004 

soutûÏ pro jednotlivce v tûchto kategoriích:
1. 5–7 let; 2. 8–11 let; 3. 12 – 15 let
4. 16 a více let

V˘sledky vám sdûlíme pfied v˘stavou, ale
ceny budou pfiedány na vernisáÏi dne 24.
února 2004 v Chodovské tvrzi.

Tû‰íme se na va‰e práce.

PùKNÉ VÁNOCE A DOBR̄  ROK 2004
VÁM V·EM P¤EJÍ 

ZAMùSTNANCI KD KLUBKA

Informovat se mÛÏete 
na tel. 272 930 023, 272 930 149.
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Malenická 1784, 
Praha 4, JiÏní Mûsto II

tel./fax: 271 910 246, 608 961 158
e-mail: zahrada@kc-zahrada.p11.cz

www.kc-zahrada.p11.cz

Internetová kavárna – celodenní provoz,
pfiíjemné posezení ve dvoranû, 
internet 60 Kã/hodinu.

Pronájem prostor – (víceúãelov˘ sál,
konferenãní a pfiedná‰kové prostory, tûloc-
viãny, uãebny, ateliéry).

Bohatá nabídka taneãních, v˘tvarn˘ch,
pohybov˘ch a jazykov˘ch kurzÛ.

PROGRAM V PROSINCI 2003

Koncerty

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 19.00
Vladimír Merta – Zpívání do tmy – autor-
sk˘ recitál hudebníka, filmafie a publicisty

pondûlí ❑ 8. ❑ 19.00
Hop trop – legenda ãeské folkové
a trampské hudby v ãele s Jaroslavem
Samsonem Lenkem

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 19.00
Pûtník, Naãas ã. 3, Bezef‰eho – mal˘ vá-
noãní folkov˘ »Galakoncert«

sobota ❑ 20. ❑ 20.00
Jakub Jan Ryba – âeská m‰e vánoãní –
koncertní provedení

Hudební kavárna

úter˘ ❑ 2. ❑ 19.00
Síla – zpûvaãka a kvartet sloÏen˘ ze sa-
m˘ch tub

úter˘ ❑ 9. ❑ 19.00
Blues Inside – moderní elektrické blues

úter˘ ❑ 16. ❑ 19.00
JazzLight – komorní akustick˘ jazz – dvû
kytary + zpûvaãka – jazzové standardy,
ale i flamengo ... 

Setkávání

pondûlí ❑ 1. ❑ 18.30
Maroko – cestopisná pfiedná‰ka s diapo-
zitivy Milo‰e Eksteina

stfieda ❑ 3. ❑ 18.30
Umûní zahrad – Holandsko – multimedi-
ální pfiedná‰ka zahradní architektky Danie-
ly Paulové

pondûlí ❑ 8. ❑ 18.30
Starovûké m˘ty Skandinávie – nov˘ cy-
klus pfiedná‰ek »Severské m˘ty« RNDr.
Pavla Mrázka

stfieda ❑ 10. ❑ 18.30
Thajsko – cestopisná pfiedná‰ka s projek-
cí Petra Modráãka

pondûlí ❑ 15. ❑ 18.30
Úvod do indické filozofie a praxe II. –
Îivot sattvy – cyklus pfiedná‰ek PhMr. Ru-
dolfa Skarnitzla

stfieda ❑ 17. ❑ 18.30
Ekologická v˘chova a vzdûlávání –
z cyklu pfiedná‰ek Ekocentra JiÏního Mûs-
ta

ãtvrtek ❑ 25. ❑ 14.30
Vánoãní pofiad s pfiekvapením – pro
v‰echny, ktefií nechtûjí o svátcích zÛstat
sami

Divadlo

nedûle ❑ 14. ❑ 17.00
Spor u jesliãek – vánoãní hra Dismanova
rozhlasového dûtského souboru
Film

pondûlí ❑ 29. ❑ 17.00
Darebáãci –Woody Allen coby mal˘ zlo-
dûjíãek s velk˘mi sny, kter˘ tûÏce snáÏí
poctivou práci, komedie USA

pondûlí ❑ 29. ❑ 20.00
Prokletí Ïlutozeleného ‰korpióna – ko-
medie Woodyho Allena, USA 200130

úter˘ ❑ 30. ❑ 17.00 a 20.00
Hollywood Ending – Woody Allen v roli
neurotického reÏiséra Vala Waxmana, na
kterého padnou zlé ãasy. Komedie USA,
2002

Pfiehlídka kurzÛ

úter˘ ❑ 16. ❑ 17.00
Pfiehlídka ãinnosti kurzÛ – to nejlep‰í
k VánocÛm

stfieda ❑ 17. ❑ 17.00
Pfiehlídka ãinnosti kurzÛ – to nejlep‰í
k VánocÛm

Pofiady pro dûti a mládeÏ

stfieda ❑ 3. ❑ 8.30 a 10.30
Rytífi – divadlo a dramatická dílna divadla
Bofiivoj s poutav˘m pfiíbûhem rytífie Jana
ze Smojma

pátek ❑ 5. ❑ 8.45 a 10.15
Mikulá‰ská v Zahradû – divadélko s ãer-
ty, snûhuláky i JeÏí‰kem pro dûti i dospû-
láky. A chybût nebude ani veliká nadílka!

MIKULÁŠ
v Zahradě

5. prosince 2003 v 16.00

Mikuláš nosí nejen plášť,
ale i mikulášskou nadíl-

ku. Ten »Zahradní« Mikuláš
navíc do svých balíčků zamí-
chal i Piatnikovy společenské
hry, puzzle, karty a nejrůzněj-
ší překvapení. Mikulášská
v Zahradě začne v 16 hodin
odpoledne a je naprosto pro
každého, kdo si rád hraje,
soutěží a nebojí se rozverných
čertíků. Masky čertíků, andě-
lů i Mikulášů jsou vítány
a mohou se zařadit do soutěže
o nejnápaditější kostým. Po-
řad uvádí andělíček Andělka.

MgA. Hana Kožová

POZVÁNKA 
na v˘stavy

»Vánoce s krajkou« je
název výstavy sdruže-

ní Krajka. Expozice umístěná
na galerii Kulturního centra
Zahrada předvede jemné prá-
ce spolku, který má s paličko-
vaným uměním letitou zkuše-
nost a mimo jiné své aktivity
vydává i vlastní časopis.
S touto krásnou textilní tech-
nikou se je možno seznámit
po celý měsíc prosinec.

V cyklu »Výstavy v Malém
sále« představí Mgr. Šárka
Dvorská oleje a tempery ma-
lované netradičně – ústy. Díla
autorky již znají kromě Prahy,
například v Jihlavě, Hradci
Královém či Liberci. Vernisáž
výstavy »Jak ústa mohou ma-
lovat« se uskuteční ve středu
3. prosince od 17.00 hodin.

Navíc před Vánoci ušetříte
– vstup na výstavy v Zahradě
je zdarma!

Tomáš Rulf
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pátek ❑ 5. ❑ 16.00
Mikulá‰ská v Zahradû –Piatnikovy hry
a soutûÏe. A chybût nebude ani veliká na-
dílka! Masky s sebou!

sobota a nedûle ❑ 6. a 7. ❑ 10.00 – 18.00
V˘stava her a hlavolamÛ

sobota ❑ 6. ❑ 15.00
Paìousk˘ ãert – mikulá‰sk˘ víkend s ãer-
tovskou pohádkou Divadla âasu

pondûlí ❑ 8. ❑ 9.00
Mikulá‰ská a vánoãní merenda – diva-
dlo Andromeda uvádí ãertovské tancování,
ìábelské soutûÏe a andûlské zpívání

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 8.30, 10.30 a 14.00
Vánoce s Rafem a ≈afem aneb Koledy
s tetami – pfiíbûh s pfiekvapením, ãarování
i koledy. S sebou zvoneãky!

sobota a nedûle ❑ 13. a 14.
❑ 10.00 – 18.00
Vánoãní jarmark Zahrady – tradiãní vá-
noãní v˘robky a fiemesla, malování na
hedvábí, keramika, paliãkování ..., potû‰te
své nejbliÏ‰í!

sobota ❑ 13. ❑ 15.00
Dûtsk˘ pohádkov˘ ples aneb Silvestr
naneãisto – karneval pohádkov˘ch ma-
sek, taneãní rej, soutûÏe a mnoho pfiekva-
pení!

nedûle ❑ 14. ❑ 15.00
Loutková lidová hra s jesliãkami se
zpûvy a andûly – na motivy vánoãních li-
dov˘ch her hraje divadlo Bofiivoj

nedûle ❑ 14. ❑ 16.00
Zpívání koled s v˘tvarníkem Janem Bár-
tou

pondûlí ❑ 15. ❑ 17.30
Vánoãní koncert M· Hrabákova

úter˘ ❑ 16. ❑ 10.00
Dûti dûtem – vánoãní pofiad od dûtí pro
dûti: zpûv, tanec, divadlo, hudba...

úter˘ ❑ 16. ❑ 16.00
Klub deskov˘ch her – Piatnikovy tradiãní
i klasické spoleãenské hry pro v‰echny,
ktefií mají chuÈ si hrát

stfieda ❑ 17. ❑ 10.00
Dûti dûtem – vánoãní pofiad od dûtí pro
dûti: zpûv, tanec, divadlo, hudba ...

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 9.00
Vánoãní rozjímání s W. Shakespearem
a dal‰ími velikány – Vánoce v promû-
nách umûní s prof. Martinem Hilsk˘m
a Danielem Dobiá‰em

pátek ❑ 19. ❑ 17.00
Vánoãní akademie DDM ·alounova

I DO ZAHRADY 
P¤IJDOU VÁNOCE 
nabídka pro dûti 

i jejich dospûláky

I uprostřed sídliště je možné
prožít a vychutnat si poho-

dovou, sváteční atmosféru Vá-
noc. První prosincový »miku-
lášský« víkend patří v Zahradě
Veletrhu deskových her
a hlavolamů. Pro děti je při-
pravena čertovská pohádka Di-
vadla Času »Paďouský čert«.

Vánoční jarmark v Za-
hradě se koná druhý adventní
víkend, 13. a 14. prosince,
vždy od 10.00 – 18.00 hod.
Zahrnuje nejen prodejní výsta-
vu uměleckých řemesel, stán-
ky s nejrůznějšími dárky
a otevřenými dílnami, ale
i »Dětský pohádkový ples
aneb Silvestr nanečisto«.
V neděli jarmark obohatí
představení divadla Bořivoj
»Lidová hra s jesličkami,
zpěvy i anděly« a v podvečer
inscenace Dismanova dětské-
ho rozhlasového souboru
»Spor u jesliček«. V sobotu
20. prosince je tu pro nejmen-
ší vánoční otevřená dílnička –
»Tvůrčí, hravé a úsměvné
dopoledne« s tematikou Vá-
noc, odpoledne pak »Vánoční
pohádka aneb Jak pan Mys-
liveček oslavil se všemi lesní-
mi zvířátky Štědrý večer«
maňáskového Divadélka Ro-
maneta a v neděli Činoherní
skupina zahraje o tom, »Jak
víla Zlomyslína ukradla vá-
noční hvězdu aneb Těšíme se
na Vánoce«. V rámci pořadů
především pro školky a školy
se připravují mikulášské be-
sídky, vánoční programy
a přehlídky dětských doved-
ností »Děti dětem« a Přehlíd-
ky činnosti kurzů.

MgA. Hana Kožová

sobota ❑ 20. ❑ 10.00–12.00
Vánoãní otevfiená dílna pro dûti – tvÛrãí,
hravé a úsmûvné dopoledne pro dûti od 3
let. Vede Katefiina Schwarzová. S sebou
svaãinku a v˘tvarné potfieby.

sobota ❑ 20. ❑ 15.00
Vánoãní pohádka aneb Jak pan Mysli-
veãek oslavil se v‰emi lesními pfiáteli
·tedr˘ veãer – hraje maÀáskové Divadlo
Romaneto

sobota  ❑ 20. ❑ 16.00
Zpívání koled s v˘tvarníkem Janem Bár-
tou

nedûle ❑ 21. ❑ 15.00
Jak víla Zlomyslína ukradla vánoãní
hvûzdu – âinoherní skupina Praha uvádí
vánoãní pohádku

nedûle ❑ 21. ❑ 16.00
Zpívání koled s v˘tvarníkem Janem Bár-
tou

pondûlí ❑ 22. ❑ 10.00
O kocouru Mike‰ovi a jeho pfiátelích –
animované pásmo pohádek

úter˘ ❑ 23. ❑ 10.00
Popelka – hraná pohádka

pondûlí ❑ 29. ❑ 10.00
Annabelle – animovan˘ film

úter˘ ❑ 30. ❑ 10.00
O drakovi a pantofli – animovan˘ film

stfieda ❑ 31. ❑ 10.00
Tisíc a jedna noc – animovan˘ film

Otevfiená dílna

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 18.30–20.00
Vánoãní ozdoba – otevfiená dílna pro do-
spûlé i dûti – nutno pfiedem objednat (na
tel. 271 910 246)

V˘stavy

Galerie ❑ 2. 12. – 2. 1.
Vánoce s krajkou – v˘stava SdruÏení
Krajka

Mal˘ sál ❑ 2. 12. – 26. 12.
·árka Dvorská – Jak ústa mohou malo-
vat – VernisáÏ 3. 12. od 17.00 hod.

Charitativní sbírka do 12. 12. 2003
Vánoãní sbírka odûvÛ a ‰kolních pomÛcek
pro dûti z Dûtského domova v Dolních Po-
ãernicích. Slavnostní pfiedání 13. 12. 2003
od 15 hodin.

Bezbariérov˘ pfiístup
Spojení: Metro Chodov, Bus 118, 

154, 197 – stanice Jarníkova,
Metro Opatov, Bus 122, 

177 – stanice U Kunratického lesa
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Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

âas b˘t spolu – pro rodiãe s dûtmi od 9
mûsícÛ – nabízíme moÏnost setkávat se, vy-
mûÀovat si zku‰enosti, dûti mají moÏnost
vyuÏít pro svoji hru a pohyb netradiãní po-
mÛcky pro rozvoj jemné i hrubé motoriky,
odborné rady jim poskytne zku‰ená pohybo-
vá terapeutka  

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let – pohy-
bovû edukaãní programy s dÛrazem na
hravou formu s fiíkadly a písniãkami, cviãe-
ní na míãích zamûfiené na osvojení si
správného drÏení tûla (dennû)

Pohybová prÛprava pro kluky a holãiã-
ky od 3 let – dûti se hravou formou nauãí
správn˘m pohybov˘m návykÛm, ovládat
své tûlo a pfii cviãení na míãích si narovnají
hrbatá zádíãka (pondûlí, úter˘, stfieda)

Tvofiivé dopoledne pro ‰ikulky – pro dûti
s rodiãi od 2 let nebo samotné od 3 let –
kombinace v˘tvarn˘ch technik, práce s ne-
tradiãními materiály, pohybové prÛpravy,
cviãení i s míãi, hudebnû-dramatická v˘-
chova (pondûlí, ãtvrtek) 

Kondiãní cviãení maminek na míãích
s hlídáním dûtí – cviãení na míãích,
s overbally, body building, step aerobic,
streãink – zpevÀuje svaly na zádech a dÛ-
leÏit˘ch svalov˘ch skupinách, nezatûÏuje
klouby a kfiíÏ (dennû)

Cviãení pro tûhotné s porodní asistent-
kou vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãení
na míãích a s overbally zamûfieném na
problematické svalové skupiny, udrÏení
pruÏného tûla a bolesti zad, nauãí vás re-
laxovat a správnû d˘chat (stfieda)

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let s vyuÏitím
míãÛ – pohybovû-edukaãní programy s dÛ-
razem na hravou formu s fiíkadly a písniãka-
mi, cviãením na míãích zamûfiené na osvo-
jení si správného drÏení tûla (úter̆ , stfieda)

INFORMAâNÍ HODINY: 

úter˘ 900–1200 hod.
ãtvrtek 1000–1200 hod.

1730–1930 hod.

Pohybová prÛprava pro kluky a holãiã-
ky od 3 let – dûti se hravou formou nauãí
správn˘m pohybov˘m návykÛm, ovládat
své tûlo a pfii cviãení na míãích si narovnají
hrbatá zádíãka (úter˘,. stfieda, ãtvrtek) 

Taneãnû-pohybová prÛprava pro holãiã-
ky od 3 let – základy práce s tûlem, lido-
vého a v˘razového tance (úter˘)

Dûtsk˘ aerobic pro dûti 5–7 let, 8–11 let
– pro dûti, které by se rády nauãily zákla-
dÛm aerobiku (pondûlí, stfieda)

Benjamínek – cviãení v tûlocviãnû –
hrav˘ program pro neposedné pfied‰kolá-
ky – nácvik pohybov˘ch dovedností, míão-
vé hry, prÛprava pro v‰echny sporty (cviãí
se v tûlocviãnû Z· Ke Katefiinkám ve ãtvr-
tek v 16.00 hod.)

Zdravé pískání – pro dûti, které mají d˘-
chací problémy (astmatici), ãasto trpící na-
chlazením cest d˘chacích – v˘uka flétny,
dechová cviãení (ãtvrtek)

Kondiãní cviãení na míãích – cviãení na
míãích, s overbally, body building, step
aerobik, streãink – zpevÀuje svaly na zá-
dech a dÛleÏit˘ch svalov˘ch skupinách,
nezatûÏuje klouby a kfiíÏ 
(stfieda 19.00 hod.)

Step aerobik – cviãení v˘borné na zv˘‰e-
ní kondice ãi odbourávání tukÛ, formuje
postavu (pondûlí)

Zdravotní cviãení dospûl˘ch na míãích
– vhodné pfii problémech se zády a klou-
by, uvolÀuje svalové napûtí, posilí oslabe-
né svaly – s vyuÏitím rehabilitaãních míãÛ
(pondûlí, úter˘)

Cviãení pro tûhotné s porodní asistent-
kou vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãe-
ních na míãích a s overbally zamûfieném
na problematické svalové skupiny, udrÏe-
ní pruÏného tûla a bolesti zad, nauãí vás
relaxovat a správnû d˘chat (pondûlí)

Gravidjóga – lekce se skládá z relaxace,
nácviku správného d˘chání, jógov˘ch se-
stav – zlep‰uje ãinnost vnitfiních orgánÛ,
krevní obûh a zásobení kyslíkem, vede ke
snadnûj‰ímu porodu (ãtvrtek)

NOVINKA:

Power Yoga – cviãení podporuje harmonii
ducha a tûla, ze‰tíhluje, formuje postavu
(ãtvrtek 16.30)

DAL·Í PROGRAM:

sobota  ❑ 29. 11.  ❑ 17.00
Lampionov˘ prÛvod – akci pofiádá KC
Zahrada ve spolupráci s rodinn˘m klubem
Benjamin – hravé odpoledne, odpolední
loutkové pfiedstavení, v 17.00 hod lampio-
nov˘ prÛvod, soutûÏní veãer

sobota  ❑ 6. 12.  ❑ 15.00–18.00
Mikulá‰ská – program pro dûti – diva-
délko, v˘tvarná dílna, dáreãky od Mikulá‰e
a ãerta

❑ 28. února – 6. bfiezna 2003
Jarní prázdniny
Pobyt ve StráÏném v Krkono‰ích pro dûti
od 6 let, program do kaÏdého poãasí – v˘-
uka lyÏování, hrátky na snûhu, celot˘denní
hra, soutûÏe

❑ 24. dubna – 1. kvûtna 2004
Jarní ozdravn˘ pobyt s plaváním dûtí
Pobyt v hotelu Kolínská bouda v Peci pod
SnûÏkou, plavání dûtí, cviãení, v˘tvarná
dílna, soutûÏe a karneval, pro maminky
kondiãní cviãení

Herna pod stfiechou – otevfiená pro volnû
pfiíchozí dûti s rodiãi nabízí moÏnost pfiijít
za kaÏdého poãasí – dûti si zde mohou
pohrát se sv˘mi vrstevníky a dospûlí ob-
ãerstvit ãajem ãi kávou. 
Otevfieno po–pá 9.00–12.00, 
po–st 16.00–18.00 hod.

Objednávky: poãet osob v kurzech 
je omezen kapacitou, 
proto je nutné 
se pfiedem objednat.

Kontakt: tel. 272 912 124, 603 468 151
Adresa: M· Janouchova 671, Praha 4
E-mail: bejmanin@cmail.cz
Spojení: metro Háje, autobusy 

ã. 154, 213, 271, 170, 
zastávka Horãiãkova

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆ ssbboorr
PPrraahhaa JJMM

•  nedûlní shromáÏdûní: 10.00 hod. (písnû,
kázání BoÏího slova, modlitby za osobní
potfieby pfiítomn˘ch)

•  vÏdy v Z· Campanus, Jírovcovo nám.
1782 (vchod v levé ãásti budovy, zvonek
s nápisem KfiesÈansk˘ sbor)

kontakt: pastor Zdenûk Marván, 
tel. 272 932 119, 603 950 476
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Základní umělecká
škola

Kfitinská 673, Praha 11
tel. 267 900 131-5

PROGRAM NA PROSINEC

pondûlí  ❑ 1.  ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· Kfitinská

ãtvrtek  ❑ 4.  ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· Kfitinská.

pondûlí  ❑ 8.  ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· J. RÛÏiãky

ãtvrtek  ❑ 11.  ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· Kfitinská.

nedûle  ❑ 14.  ❑ 19.00
Adventní koncert PraÏské kantilény.
Kaple v ·eberovû.

pondûlí  ❑ 15.  ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· J. RÛÏiãky.

úter˘  ❑ 16.  ❑ 17.30
Benefiãní koncert ÏákÛ pro Modr˘ klíã.
Sál KC Novodvorská.

stfieda  ❑ 17.  ❑ 18.00
Vánoãní koncert pûveck˘ch sborÛ
Srdíãko, KoÈata, Kantilénka, PraÏská
kantiléna. Koncert na schodech Národní-
ho muzea.

ãtvrtek  ❑ 18.  ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· Kfitinská.

pátek  ❑ 19.  ❑ 18.00
Vánoãní koncert Aulodie, Tibie.
Divadelní sál Reduta.

Hudební klub
Srdeãnû vás zveme k pfiíjemnému poseze-
ní v útulném prostfiedí Hudebního klubu pfii
Základní umûlecké ‰kole JiÏní Mûsto.
Nabízíme obãerstvení i moÏnost rezervace
k pofiádání veãírkÛ, rodinn˘ch oslav, jubileí
a pod. s Ïivou hudbou.
Otevfieno je dennû od 14 do 22 hodin, po
domluvû moÏnost rezervace i v sobotu
a v nedûli.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
Hudební klub ZU· JM

Tel. 272 915 289

Základní umûlecká ‰kola JiÏní Mûsto
Praha 4, Kfitinská 673

ve spolupráci s Mâ Praha 11

vyhla‰ují
JiÏní Mûsto Music 2004

X. roãník soutûÏe pro mladé sólisty
obor: komorní hra
sobota 21. 2. 2004

VáÏení pfiátelé,
srdeãnû vás zveme na dal‰í roãník hudeb-
ní soutûÏe, která je letos zamûfiena na ko-
morní hru. Touto soutûÏí oslovujeme mnla-
dé muzikanty z celé Prahy 4 a doufáme,
Ïe vyuÏijí moÏnosti zmûfiit své schopnosti
na muzikantském poli, ale i moÏnosti zku-
sit si svÛj repertoár pfied leto‰ní soutûÏí
ZU· M·MT anebo jen tak si s chutí za-
hrát.

Vûfiíme, Ïe pfiijmete na‰e pozvání a vy-
uÏijete moÏnost k vzájemnému setkání.

Mgr. Franti‰ek HlucháÀ, fieditel ZU·

SoutûÏ je vyhlá‰ena pro tyto kategorie:

KOMORNÍ HRA S P¤EVAHOU 
SMYâCOV¯CH NÁSTROJÒ
Kategorie ãasov˘ limit
0. kategorie do 10 let vãetnû 4–6 minut
1. kategorie do 12 let vãetnû 4–8 minut
2. kategorie do 15 let vãetnû 7–12 minut
3. kategorie nad 15 let 7–14 minut

KOMORNÍ HRA S P¤EVAHOU 
DECHOV¯CH NÁSTROJÒ
Kategorie ãasov˘ limit
1. kategorie do 10 let 4–8 minut
2. kategorie do 13 let 4–10 minut
3. kategorie do 16 let 6–15 minut
4. kategorie nad 16 let 6–15 minut

Pro v˘poãet vûkového prÛmûru je rozho-
dující vûk v‰ech soutûÏících k 31. 8. 2003

Podmínky soutûÏe:
• soutûÏ probíhá jednokolovû v ãasov˘ch

limitech podle kategorií
• soutûÏící pfiedvedou skladby podle vol-

ného v˘bûru
• soutûÏ se bude konat v soboru 21. února

2004
• ãasové rozdûlení bude oznámeno po

uzávûrce pfiihlá‰ek
Koncert vítûzÛ bude ve ãtvrtek 
26. února 2004 v 18.30 hod. 
v sále ZU· JM Kfitinská.

Pfiihlá‰ku (jména soutûÏících, 
data narození, repertoár) 

za‰lete do 15. ledna 2004 na adresu:
Základní umûlecká ‰kola JiÏní Mûsto,

Kfitinská 673, 149 00 Praha 4 
nebo zus.krtinska@volny.cz

BliÏ‰í informace: 267 900 135

Ekola Praha Živá Planeta
sdružení pro ekologickou 

výchovu a ochranu přírody
M· Hrudiãkova 2107

Praha 4-Horní Roztyly, tel.: 67 91 43 22,
e-mail: ekolapraha@volny.cz

V PROSINCI 

VÁS ZVEME:

Stfieda ❑ 10. ❑ 19.00

Hory, stepy, lidi

Poslední leto‰ní cestovatelsk˘ veãer vás
zavede daleko na V˘chod aÏ na Západní
Sibifi, kam se v létû vypravila uÏ ponûkoli-
káté studentka sociální a kulturní ekologie
Mí‰a Melechovská. Poutavé vyprávûní
a projekci snímkÛ pfiírody a obyvatel Altaje
a Tuvy doplníme opût ochutnávkou nápoje
ãi pokrmu tradiãního pro danou lokalitu
a podbarvíme velmi netradiãní muzikou!
Vstupné 30 Kã. 

Sobota ❑ 13. ❑ 13.00–17.00

Vánoãní dílna. Co v‰echno si mÛÏete vy-
robit sami? Tak napfiíklad vánoãní svícín-
ky, adventní vûnce, gelové svíãky, svíãky
z vãelího vosku, to v‰echno, a moÏná i nû-
co navíc. Vy pfiineste ‰ikovné ruce, my do-
dáme materiál a musí to klapnout. Vonût
bude purpura, dostanete ãaj a drobné ob-
ãerstvení a spoleãnû se budeme tû‰it
na...? Úãastnick˘ poplatek je 90 Kã (stu-
denti 50 Kã). Je nutné se pfiihlásit pfiedem,
abychom mohli zakoupit dostateãné
mnoÏství materiálu pro v‰echny. 
PfiezÛvky s sebou. 

Akce se konají na adrese:

Ekola Praha a Îivá planeta, 
Hrudiãkova 2107, Praha 4 – Roztyly

(areál M·, 10 min pû‰ky od stanice metra
C – Roztyly)

BliÏ‰í informace o akcích:

telefon: 267 914 322 nebo 272 942 467

e–mailová adresa: ekolapraha@volny.cz

ziva.planeta@volny.cz

webová adresa: www.zivaplaneta.ecn.cz
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

V¯STAVA V ARTOTÉCE

MùSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Knihovna Opatov - artotéka

vás zvou na v˘stavu

Václav Hartmann

Grafiky a obrazy

Václav Hartmann se narodil v roce
1948. Absolvoval odborná ‰kolení na praÏ-
ské Akademii v˘tvarn˘ch umûní a Králov-
ské akademii v Bruselu. Îije a pracuje
v Praze. Je zastoupen v soukrom˘ch sbír-

Pobočka
O pa t o v

Městské knihovny v Praze

V¯PÒJâNÍ DOBA:

Pondûlí jen studovna 9.00–19.00 hod.
Úter˘ 9.00–19.00 hod.
Stfieda 9.00–19.00 hod.
âtvrtek 9.00–19.00 hod.
Pátek 9.00–19.00 hod.
Sobota 9.00–15.00 hod.

V¯PÒJâNÍ DOBA:

Pondûlí zavfieno
Úter˘ 9–19 hod.
Stfieda 12–19 hod.
âtvrtek 9–19 hod.
Pátek 9–15 hod.

Sídlo v budovû Z· Campanus.
tel.: 271 913 593, 

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka
jírovcovo nám

Městské knihovny v Praze

kách v Praze, DráÏìanech, Bruselu, Stutt-
gartu, Zürichu, Osace a PafiíÏi.

Opatovská v˘stava je jednou z mnoha,
které malífi a grafik uspofiádal doma i v za-
hraniãí. (Rakousko, Maìarsko, Nûmecko,
Francie, ·v˘carsko). V souãasné dobû
obohacuje svoji práci zajímavou a osobi-
tou grafikou »ruãním tiskem z kamene«.

V dílech dominuje vztah muÏe a Ïeny -
problematika aktuální pro kaÏdou genera-
ci. Na tûchto grafick˘ch listech zaujme je-
jich perfektní fiemeslné zvládnutí a nobles-
ní barevnost. UplatÀuje zde v˘razové prv-
ky umístûné vût‰inou na diagonálu do zají-
mavé kompozice a sv˘mi estetick˘mi hod-
notami lahodí divákovu oku.

Olga Kuãerová

Poãítaãové kurzy v knihovnû Opatov
Kurzy pofiádáme zdarma pro ãtenáfie
automatizovan˘ch i neautomatizovan˘ch
poboãek sítû Mûstské knihovny v Praze.
Konají se v dan˘ch termínech v uãebnû
knihovny Opatov a je nutné svou úãast
pfiedem ohlásit. MÛÏete tak pfiedem uãi-
nit pfiímo v knihovnû (Opatovská 1754),
na telefonu 272 918 759 nebo na níÏe
uveden˘ch e-mailech. Tû‰íme se na
vás.
P. S. Kurzy nejsou pokraãovací a v nûkoli-
ka termínech se opakují.

Ve středu 10. 12. 2003 pořádá knihovna Opatov
další z pravidelných tvořivých dílen (vstup zdar-

ma). Tentokrát budeme malovat na dřevěné kolíčky,
které udělají blízkým určitě pod stromečkem radost.
Kromě toho se pokusíme společnými silami vyzdo-
bit knihovnu tak, aby bylo jasné, že Vánoce jsou za
dveřmi.

Kde končí svět 2003/2004 na téma
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Každý mluví tak, jak umí, jak se učil od mala,
hlavně když se dorozumí člověk, pes i žížala.

(Jiří Žáček)

I v letošním roce se pobočka Opatov Městské kni-
hovny v Praze zapojila do celorepublikové soutěže
vyhlašované Svazem knihovníků a informačních pra-
covníků – Klubem dětských knihoven. V naší kni-
hovně jsme vyhlásili soutěžení ve 2 okruzích:

• o nejlepší literární dílo (max. 2 str. A4)
• o nejlepší výtvarné dílo.

Všechny soutěžní práce se musejí dotýkat tématu
řeči a dorozumívání. Uvítáme všechny nápady, ať bu-
dete zpracovávat otázky dorozumívání rostlin, vy-
myslíte vlastní povídku o řeči zvířat, přepíšete kus li-
terárního díla do Klingonštiny (nebo jiné speciální
řeči – prosíme, abyste přiložili i český překlad, vy-
myslíte co nejvýřečnější SMS pouze za použití smaj-
líků, namalujete rozhovor mezi žábou a čápem, je to
prostě úplně na vás a my se na vaše výtvory budeme
těšit. Abych nezapomněla, všechna dodaná dílka bu-
dou hodnocena porotou, z těch dobrých uděláme vý-
stavu v knihovně (a vítězové od nás dostanou drobné
odměny) a autoři čtyř nejlepších absolvují netradiční
návštěvu některé z českých pamětihodností.

Díla odevzdávejte v dětském oddělení knihovny
Opatov nebo posílejte na adresu:

Knihovna Opatov, Opatovská 1754, 149 00 
(uveďte heslo Kde končí svět) do 30. března 2004.

Lenka Hanzlíková, Knihovna Opatov

Poãítaã a vy
Základní informace o tom, co je to poãítaã
a jak se s ním pracuje.
Datum konání: úter˘ 2. 12. od 17.30 hod.

Internet pro zaãáteãníky
Co je to internet a prohlíÏeã, jaké jsou zá-
kladní ãeské rozcestníky a jak se pracuje
s e-mailem.
Datum konání: úter˘ 9. 12. od 17.30 hod.

Internet pro pokroãilé
Vyhledávání se svûtov˘mi vyhledavaãi.
Datum konání: úter˘ 16. 12. od 17.30 hod.

Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

KOLÍâEK POD STROMEâEK
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Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

Na Sádce 18, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 934 261

e-mail: fara.chodov@volny.cz
www.chodovska.farnost.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUÎBY

KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI

Na Sádce 18, Praha 4-Chodov
tel. ã. 272 934 261

Pondûlí 6.30
Úter˘ 18.00 (Taizé) + v˘stav

Nejsvût. Svátosti
Stfieda 18.00
Pátek 18.00
Sobota 7.30
Nedûle 8.30, 10.30, 20.00

KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ

KfiesÈanské centrum - JiÏní Mûsto,
Modletická 1401, tel. ã. 272 91 98 03

Stfieda 18.00 (kytary)
âtvrtek 18.00 (kytary)
Nedûle 10.00

DAL·Í PRAVIDELN¯ PROGRAM

V KOSTELE SV. FRANTI·KA

Stfieda  ❑ 16.00
Spoleãenství star‰ích farníkÛ Farní sál

Stfieda  ❑ 19.00

Îivot z víry (úvod do kfiesÈanského Ïi-
vota) Farní sál

Pátek  ❑ 18.45
Biblická hodina Fara

Nedûle  ❑ 12.00
Modlitba Andûl Pánû Kostel

PROGRAM BOHOSLUÎEB 

O VÁNOâNÍCH SVÁTCÍCH

Sv. Franti‰ek

Stfieda  ❑ 24. 12.
·tûdr˘ den 16.00, 24.00

âtvrtek  ❑ 25. 12.
Narození Pánû 8.30, 10.30, 20.00

Pátek  ❑ 26. 12.
Sv. ·tûpán 8.30

Nedûle  ❑ 28. 12.
Sv. Rodina 8.30, 10.30, 20.00

Modletická 1401, Praha 11
tel./fax: 272 919 803

e-mail: krestanske@centrum.cz
www.KCJM.duch.cz

PROGRAM V PROSINCI 2003

Stfieda ❑ 3. ❑ 19.00
Modlitební setkání »Velká stfieda«.
Host: Blanka Je‰utová. Kaple (vchod A)

âtvrtek ❑ 4. ❑ 16.30
Mikulá‰ská besídka s nadílkou pro dûti.
Kaple (vchod A)

Pátek ❑ 5. ❑ 20.00
Hrozen – koncert folkové skupiny
(akustická duchovnû inspirovaná hudba).
Klub Na dnû (vchod E)

Nedûle ❑ 7. ❑ 16.00
Folkov˘ festival. Klub Na dnû (vchod E)

Pondûlí ❑ 8. ❑ 18.00
Psychokurz pro mládeÏ »Cesta k sebe-
poznání«. Klub Na dnû (vchod E)

Stfieda ❑ 10. ❑ 19.30
JOY DISEACE. Koncert gospelového
kvintetu. Klub Na dnû (vchod E)

âtvrtek ❑ 11. ❑ 17.30
Vánoãní koncert ÏákÛ SU· Altera Pars.
Klub Na dnû (vchod E)

Sobota ❑ 13. ❑ 15.00
Past˘fiové vstávejte – vánoãní slavnost.
Klubovny (vchod E)

DIXIE klub
v tûlocviãnû, vchod A, 1. patro
❑ otevfien˘ klub pro dûti ‰kolního vûku

s pestrou programovou nabídkou
❑ pondûlí a ãtvrtek od 15.30 do 18.00
❑ modelafiení, elektronika, programování,

aerobic, sportovní soutûÏe
❑ sobotní a víkendové v˘lety
❑ zdarma

V˘tvarn˘ krouÏek
v tûlocviãnû, vchod A, 1. patro

❑ pro dûti od 6 do 12 let
❑ stfieda 15.30–17.00
❑ vede ak. soch. H. Rohnová
❑ cena 100 Kã/pololetí

Cviãení s hudbou – body styling
v tûlocviãnû, vchod A, 1. patro

❑ pro Ïeny
❑ úter˘ 19.30–20.30
❑ cena 30 Kã za hodinu

Informace: www.kaminek.org

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

tel./fax: 272 919 803
e-mail: kaminek@kaminek.org

www.kaminek.org

Stfieda  ❑ 31. 12.
Sv. Silvestr 17.00

âtvrtek  ❑ 1. 1.
Nov˘ rok 8.30, 10.30, 20.00

Sv. Ludmila

Stfieda  ❑ 24. 12.
·tûdr˘ den 16.00

âtvrtek  ❑ 25. 12.
Narození Pánû 10.00

Pátek  ❑ 26. 12.
Sv. ·tûpán 10.00

Nedûle  ❑ 28. 12.
Sv. Rodina 10.00

âtvrtek  ❑ 1. 1.
Nov˘ rok 10.00

Sobota ❑ 13. ❑ 18.00
Oslava 5 let Ïivota KC. 
Klub Na dnû (vchod E)

Pondûlí ❑ 15. ❑ 18.00
Psychokurz pro mládeÏ »Cesta k sebe-
poznání«. Klub Na dnû (vchod E)

Úter˘ ❑ 16. ❑ 17.30
Vánoãní koncert ÏákÛ SU· Altera Pars.
Klub Na dnû (vchod E)

Sobota ❑ 20. ❑ 19.30
Rocková m‰e. 
Kaple (vchod A)

Nedûle ❑ 21. ❑ 19.30
Ekumenická bohosluÏba. 
Kaple (vchod A)

Stfieda ❑ 31. ❑ 17.00
Akãní silvestrovská hra pro dûti a mládeÏ

Nabídka na ‰kolní rok 2003/2004
v KfiesÈanském centru 
viz rubriky tûchto organizací: o. s. Kamí-
nek, Matefiské centrum Domeãek, Ymká-
rium, Soukromá umûlecká ‰kola Altera
pars, ãajovna Na dnû.
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je otevfien˘ klub ve stylu ãajovny 
s doprovodn˘m programem.

Vstup voln˘ (není–li uvedeno jinak)
Vchod E, pfiízemí

Stfieda aÏ pátek  ❑ 18.00–21.30 hod.

www.kamínek.org/nadne

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401, vchod E, 1. patro

tel.: 272 927 239, 603 180 180 

AKCE V PROSINCI:

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 14.00–15.00
Keramické odpoledne pro dûti a rodiãe
– glazování. PfiedbûÏné pfiihlá‰ky sl. Jury-
stová, 604 746 563 –po 15. hodinû.

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 17.30 a 19.00
Vánoãní koncerty ÏákÛ SU· Altera Pars

sobota  ❑ 13.  ❑ 15.00
Past˘fiové, vstávejte – vánoãní slav-
nost,(v˘stava, v˘tvarné dílny, ukázky lido-
v˘ch fiemesel, vyhlá‰ení soutûÏe »O nej-
krásnûj‰í vánoãní hvûzdu«, soutûÏe o ce-
ny pro dûti)

úter˘ ❑ 16. ❑ 17.30 a 19.00
Vánoãní koncerty ÏákÛ SU· Altera Pars

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 18.30
Velk˘ vánoãní koncert ÏákÛ SU· Altera
Pars (kostel sv. Franti‰ka z Assisi v Chodovû)

Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

tel. 267 915 115
www.rodina.cz/mc/domecek

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 Kâ PRO DOSPùLÉHO, DùTI ZDARMA

PROGRAM:

Úter˘ ❑ 9.30–12.00
Dopoledne pro v‰echny
10.30: Kreslení s Lídou i pro nejmen‰í dûti

Stfieda ❑ 9.30–12.00
Dopoledne pro v‰echny
10.00: Zpívání pfii klavíru nebo kytafie
17.00–19.00: Poradna pfiirozeného 
plánování rodiãovství. 
MoÏno objednat na telefonu: 777 200 431

âtvrtek ❑ 9.30–12.30
Dopoledne pro nejmen‰í do 2 rokÛ 
a jejich doprovod + cviãeníãko a uãíme
se fiíkanky.

âtvrtek ❑ 15.00 – 17.30 hod.
Odpoledne vyhrazeno pro dûti do 2 let
a jejich doprovod.

Pátek ❑ 10.00–13.00
Dopoledne pro v‰echny
10.30: Cviãení rodiãÛ a dûtí
11.00–13.00: Poradna pfiirozeného 
plánování rodiãovství. 
MoÏno objednat na telefonu 777 200 431

Program

Pátek  ❑ 5.  ❑ 20.00
Hrozen – koncert folkové skupiny
(akustická duchovnû inspirovaná hudba)

Nedûle  ❑ 7.  ❑ 16.00
Folkov˘ festival

Pondûlí  ❑ 8.  ❑ 18.00
Psycho kurz pro mládeÏ Cesta k sebe-
poznání

•  Jste dobrá (moÏná zaãínající) 
skupina, která chce koncertovat?

•  Vytváfiíte alternativní divadlo?
•  Chystáte zajímavou akci 

pro vefiejnost?

Nabízíme vám prostory v klubu Na dnû!
Volejte, mailujte na ãíslo 
a adresu o. s. Kamínek 

V¯TVARNÁ DÍLNA

Stfieda 3. a 17. ❑ 14.00 – 17.00 hod.
Malování pro maminky i pro vût‰í dûti:
• práce s akrylov˘mi barvami
• barvení kvûtináãÛ ubrouskovou metodou
• tvorba obrázkÛ barvami na okna
s sebou materiál, na kter˘ chcete malovat
(kvûtináãe, hrnky apod.), ubrousky s moti-
vy, pfiípadnû omalovánky a jiné pfiedlohy
na obrázky do okna. Vstupné dospûlá
kreslící osoba 50 Kã, kreslící dítû 30 Kã.

PORADNA P¤IROZENÉHO 

PLÁNOVÁNÍ RODIâOVSTVÍ

Nabízí pomoc pfii orientaci v rÛzn˘ch formách
antikoncepce, nabízí pfiirozenou a bezpeã-
nou metodu vyhnutí se tûhotenství, hledání
pfiíãin neplodnosti apod. Poradnu mohou
nav‰tívit Ïeny, dívky, manÏelské ãi snoubene-
cké páry, pfiijít mÛÏete i s dûtmi, které si mo-
hou pohrát v hernû. Poradenství je zdarma.
Za profesní kvalitu poradcÛ ruãí CENAP, Trni-
tá 8, Brno (cenap@volny.cz). Webové strán-
ky praÏské poradny jsou na adrese:
sweb.cz/PoradnaPPR.Praha, mailové dotazy
mÛÏete posílat na adresu Domeãku. 

POZOR – ZMùNA

KaÏdé pondûlí dopoledne máme zavfieno
kvÛli dlouhodobû nízké náv‰tûvnosti. Rádi
vás uvítáme kter˘koli jin˘ den.

SBÍRKA RECEPTÒ 

NA VÁNOâNÍ CUKROVÍ

Milé maminky, pokud máte nûjaké dobré
a osvûdãené recepty na vánoãní cukroví
a jste ochotné se o nû podûlit s ostatními,
pfiineste, prosím, tyto recepty napsané na
papír A4 (mÛÏe b˘t i víc receptÛ na jedné
stránce). Vyãlenili jsme na nû ‰anon, ze
kterého si zároveÀ mÛÏete opsat zajímavé
recepty od ostatních maminek. Pfiejeme
Vám pfiíjemné pfiedvánoãní pfiípravy,
krásné proÏití Vánoãních svátkÛ
a ‰Èastn˘ Nov˘ rok.

HLEDÁME OCHOTNOU MAMINKU

která by si vzala ve stfiedu dopoledne
sluÏbu v Domeãku. Jedná se o otevfiení,
obãerstvení, zavfiení. Jde o v˘pomoc ma-
mince, která uÏ sluÏbu má, nebudete na to
sama. Jediná odmûna, kterou mÛÏeme
nabídnout, je vstup kter˘koli den do Do-
meãku zdarma. Prosím, ozvûte se Erice
(mobil: 777 200 431, tel. 272 940 288) ne-
bo souãasné stfiedeãní sluÏbû. Díky!

Informace: Erika Oberfalcerová – 
272 940 288, 777 200 431 

nebo Domeãek – 267 915 115

JARNÍ PRÁZDNINY 
S KAMÍNKEM

LyÏafisk˘ t˘denní v˘cvik 
v Dolním Maxovû – Jizerské hory

29. 2. –7. 3. 2004
Cena 2 500 Kã zahrnuje dopravu,
stravu, ubytování, pfiipoji‰tûní
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Zmûna – scházíme se na novém místû:
v Klubu Na dnû v areálu 

KfiesÈanského centra (vchod C)

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle
13., 20. a 27. prosince2003
od 9.30 do 11.30 hod.

Písnû s kytarou, zamy‰lení na Biblí, pro-
gram pro dûti, modlitby

V t˘dnu pofiádáme setkání v rodinném
prostfiedí, kam jste rovnûÏ srdeãnû zváni.

BliÏ‰í informace: Zdenûk Ra‰ovsk˘,
zdeba@volny.cz,

tel. 606 220 297 a Jan Liebig, 
jan.liebig@tiscali.cz

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!

KURZY 

ALFA
oblíbené po celém svûtû!

Neformální veãery o kfiesÈanství, videopro-
jekce, diskuse na dané téma, vtipy a veãe-
fie - v‰e v pfiíjemné a pfiátelské atmosféfie.
Vstup i jídlo zdarma.

Setkávat se budeme ve ãtvrtek 
od 19.00 hod. v Matefiském centru 
Domeãek, Modletická 1401, Praha 4.

TÉMATA NA PROSINEC:

❏  âtvrtek 4. prosince 
A co církev?

❏  âtvrtek 11. prosince
Závûreãná slavnostní veãefie
V pfiípadû, Ïe máte zájem se kurzu nebo
nûkter˘ch témat zúãastnit, potvrìte prosím
svou úãast (abychom vûdûli kolik máme
objednat veãefií).

Martin Oberfalcer, 
tel. 272 940 288 nebo 777 200 430.

Tû‰íme se na va‰i úãast!

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

OTEV¤ENO

Pondûlí ❑ 16.00–19.00
Voln˘ prostor – Má‰a, Lucie a Petr

Úter˘ ❑ 16.00–19.00
Voln˘ prostor – Hanka a Dorka

Stfieda ❑ 16.00–19.00
Voln˘ prostor – Dorka, Adéla a Jana

âtvrtek ❑ 15.00–17.30
Voln˘ prostor – Bára a Kuba

âtvrtek ❑ 17.00–19.00
TenSing

âtvrtek ❑ 19.00–22.00
âajovna – Helen

Modletická 1401, Praha 11 - Opatov, 
tel. 267 913 338, 

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOV¯ 

KLUB MLÁDEÎE YMKÁRIUM

V·EM MLAD¯M NABÍZÍ:

Voln˘ prostor – prostor pro hry, fotbálek,
‰ipky, posezení pfii ãaji nebo kávû, popoví-
dání, ãtení, v˘tvarnou tvorbu...

TenSing – skupina pro náctileté s hudeb-
nû kreativním programem, zahrnující ama-
térsk˘ sborov˘ zpûv s kapelou, divadlo, ta-
nec, zamy‰lení a hry pro v‰echny bez
ohledu na hudební nadání. 

âajovna – posezení u dobrého ãaje s po-
vídáním a vyprávûním pfiíbûhÛ. 

KaÏdé pondûlí pfiipravejeme v rámci vol-
ného prostoru v˘tvarn˘ program. 

KaÏd˘ poslední pátek v mûsíci

15.00–19.00 Voln˘ prostor s turnajem ve
fotbálku, pingpongu, koncertem nebo nû-
jakou jinou zajímavou akcí.

!!!Od pondûlí do ãtvrtka 
máme otevfieno aÏ do 18. 12.!!!

Rádi vás ale uvítáme i bûhem vánoã-
ních prázdnin – kdy a jak bude otevfie-
no se dozvíte z nástûnky Ymkária.

Dal‰í informace YMCA Praha, tel. 224 872 128

Církev bratrská
Šeberov

V Ladech 10, ·eberov 
Kazatel Marek Fajfr, 

tel. 244 911 796
603 288 654

e-mail: marek.fajfr@cb.cz
http: www.cb.cz/praha4

Církev bratrská – tradiãní ãeská pro-
testantská církev navazující na du-
chovní dûdictví osobností na‰ich dûjin,
jak˘mi byli Jan Hus a Jan Amos Ko-
mensk˘ – vás srdeãnû zve na pravidel-
ná setkání pro celou rodinu.

spojení: metro C Opatov – 
bus 165, 226, 325, 326, 327, 
dvû zastávky smûrem na jih –
zastávka V Ladech

nedûle  ❑ 10.00 
Dopolední shromáÏdûní pro vefiejnost.
Program: písnû, slovo na aktuální téma
z Bible. Vlastní program pro dûti od 2 do 5
let a pro ‰kolní dûti. Vyprávûní, hry, soutûÏe.
Mimo pravidelnou nedûlní bohosluÏbu probí-
há od 10.00 do 11.30 hod. i klub pro dorost.

úter˘  ❑ 9.30–12.00
Mot˘lek – dûtsk˘ klub pro pfied‰kolní
dûti. Info: Miriam ·edivá, 737 584 118, 
petrearlgrey@hotmail.com

ãtvrtek  ❑ 18.00–20.00
MládeÏ. Mladí lidé se scházejí v ‰eberov-
ském kostele, spoleãnû zpívají a studují Bibli.

Info: Robert Fajfr, 608 721 310, 
robiik@rozhled.cz

FLORBAL PRO STAR·Í

FBC Háje – nov˘ t˘m sloÏen˘ ze zaãá-
teãníkÛ i pokroãil˘ch
Je ti 15 a víc? Chce‰ se florbalem pfiede-
v‰ím bavit? Tréninky kaÏdé úter˘:
17.00–18.30 hod. v tûlocviãnû Modré ‰ko-
ly blízko metra Háje, Kupeckého 576.

FBC VELRYBA:

Florbalové tréninky pod vedením b˘va-
lého hráãe TJ Tatran Stfie‰ovice!
KaÏd˘ pátek: 16.00–18.00 hod.
Vûk: 10–15 let. Hrajeme v tûlocviãnû v Z·
Ke Katefiinkám (5 min. od zastávky Ke Ka-
tefiinkám, bus ã. 213). Cena 200 Kã/3 mû-
síce. Od 17.00 hod. je zábavn˘ program
v klubovnû Z· Ke Katefiinkám

Info: Matûj Hájek, 777 806 755,
matej.hajek@tiscali.cz
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V PROSINCI 2003

Mluvící kfiída – vánoãní pfiedstavení 
ve Stanici JiÏní Mûsto
Kanadsk˘ umûlec a fieãník Jerry Potma
vás srdeãnû zve na vánoãní pfiedstavení
s pouÏitím svûtélkující kfiídy a utrafialového
osvûtlení. Pfieklad z angliãtiny zaji‰tûn.
Vstup zdarma.

úter˘  ❑ 16.  ❑ 19.00 pro vefiejnost

stfieda  ❑ 17.  ❑ 19.00 pro vefiejnost

ãtvrtek  ❑ 18.  ❑ 17.00 pro dûti

ãtvrtek  ❑ 18.  ❑ 19.00 pro vefiejnost

pátek  ❑ 19.  ❑ 17.00 pro dûti

pátek  ❑ 19.  ❑ 19.00 pro mládeÏ

Dubnova 806, Háje
e-mail: jizni.mesto@cb.cz,

www.cb.cz/jizni.mesto
tel.: 604 989 133

nedûle  ❑ 21.  ❑ 17.00 pro vefiejnost
Po skonãení pfiedstavení vás zveme do
kavárny na vánoãní cukroví.

Info: Mark Potma, 604 989 133,
potma@email.com

nedûle  ❑ 17.00–18.00
Oikos
Zveme vás na kfiesÈanské setkání Stanice
JiÏní Mûsto. Zaãínáme spoleãn˘m zpívá-
ním s kapelou, potom usly‰íme aktuální
zamy‰lení z Bible – nûco pro kaÏdého. Po
skonãení setkání se scházíme na pfiátel-
ské rozhovory s obãerstevním.
Kavárna otevfiena od 16.30 a po setkání.

nedûle  ❑ 7.  ❑ 17.00
Mark Potma – druhá adventní nedûle

nedûle  ❑ 14.  ❑ 17.00
Pavel âern˘, pfiedseda Církve bratrské

nedûle  ❑ 21.  ❑ 17.00
Vánoãní slavnost: dûtské vystoupení,
Mluvící kfiída

nedûle  ❑ 28.  ❑ 17.00
Robert Filip

Info: Robert Filip, 605 809 950, 
robertfilip@qiuck.cz

Pondûlí  ❑ 17.00–18.00
Klub Zdravá záda – pro ‰kolní dûti cviãí
Anna Franãová

Info: MUDr. Jitka ·vejdová, 272 926 288
nebo 602 214 498,

jitkasvejdova@volny.cz

Pondûlí  ❑ 18.30–19.30
Aerobic pro Ïeny

Info: Jana Hlaváãková, 723 393 351, 
j.hlavaãkova@seznam.cz

1., a 2. Pondûlí  ❑ 17.30–20.30

·achové veãery

Máme dva druhy ‰achov˘ch veãerÛ:

pondûlí  ❑ 1.  ❑ 17.30–20.30
Trocha ‰achové teorie nikoho nezabije.
V leto‰ním roce se budeme vûnovat histo-
rii mistrovství svûta. Zkrátka ale nepfiijdou
ani ti, kdo si pfiijdou zahrát.

pondûlí  ❑ 8.  ❑ 17.30–20.30
Hrací dny – hrajeme zpravidla rapid turnaj
nebo bleskov˘ turnaj systémem kaÏd˘
s kaÏd˘m nebo vyfiazovacím systémem
a pod vedením zku‰eného a vûrného ma-
tadora Petra Vlãka.

Info: Robert Kubíãek, 605 250 926, 
robert.kubicek@seznam.cz

kaÏdé pondûlí  ❑ 19.00
Kurz Alfa
V 135 zemích, 25 000 kurzÛ, pfies 5 milio-
nÛ úãastníkÛ, pfieloÏeno do 49 jazykÛ!
Prozkoumat souãasné moderní, praktické
kfiesÈanstvíá v prostfiedí klidné, pfiátelské
a nenátlakové atmosféry. Veãer zaãíná ne-
formální veãefií, pokraãuje pfiedná‰kou, vi-
deoprojekcí a konãí diskusí s prostorem
projevit svÛj názor ãi zku‰enost. MÛÏete
pfiijít jen na jeden veãer a pouze pozoro-
vat. Po kaÏdé pfiedná‰ce mÛÏete projevit
svÛj názor ãi zku‰enost. Alfa nepfiiná‰í ná-
boÏenství ani liturgii, ale praktické posel-
ství pro dne‰ní spoleãnost.

pondûlí  ❑ 1.  ❑ 19.00
Uzdravuje BÛh i dnes?

pondûlí  ❑ 8.  ❑ 19.00
A co církev?

pondûlí  ❑ 15.  ❑ 19.00
Proã Vánoce? 
Nov˘ desetit˘denní cyklus zaãíná slav-
nostní veãefií 12. 1. 2004. Rezervujte své
místo co nejdfiíve. Pfiihlásit se mÛÏete i na
na‰e www stránky: 

Info: Robert Filip, 605 809 950, 
robertfilip@quick.cz 

Úter˘ ❑ 2. a 9. 12. od 17.00 do 18.30
Angliãtina pro zdravotníky
·estit˘denní rychlokurz pro mírnû aÏ
stfiednû pokroãilé pod vedením zdravotní
sestry z USA. Zveme zájemce a personál
ze zdravotnick˘ch profesí a zafiízení, ktefií
si chtûjí zdokonalit svou angliãtinu ve
zdravotnickém oboru. Cena za kurz vãet-
nû materiálÛ 300 Kã.

Info: Rita Ackleyová, 605 364 014, 
ryby7@hotmail.com

Úter˘  ❑ 17.30–19.30
Turistick˘ oddíl
Pro dûti od 9 do 12 let. Hrajeme rÛzné hry,
podle poãasí buìto v klubovnû, na hfii‰ti
nebo v blízkém lese. Obãas vyrazíme na
v˘pravu a pfiitom v‰em budeme plnit rÛzné
zkou‰ky: pfiemáhat svÛj strach pfii lezení
na skálu; pfiem˘‰let, jak udûlat radost
ostatním; batikovat triko; objevovat pfiíro-
du. Zkrátka nezÛstane ani kniha knih, jak
je obãas Bible naz˘vána.

Info: Radek âermák, 272 932 492, 
radek.cermak@dtq.cz

Úter˘  ❑ 17.00 a 19.00
Dûjiny kfiesÈanské církve
Tento podzim prostudujeme dûjiny jfies-
Èanské církve v posledních dvou tisícile-
tích. Pfiedná‰ky a diskuse budou probíhat

KLUB VELRYBA – OPATOV 

pátek  ❑ 15.00–17.00
Pro dûti od 9 do 14 let.
Kde: klubovna v základní ‰kole Ke Kate-
fiinkám (Florbal pro mlad‰í od 16.00 do
18.00 hod. ve stejném místû)

Kontakt: Karel Pospí‰il, 
tel. 244 466 772, 737 6686 276

·EBEROVSKÉ 

ADVENTNÍ KONCERTY

nedûle  ❑ 7.  ❑ 17.00
Musica Guadeans a Krist˘na Valou‰ko-
vá

nedûle  ❑ 21.  ❑ 17.00
Amadeus a Martina Kociánová
Koncerty se konají pod zá‰titou Mâ ·ebe-
rov a Církve bratrské v kostele V Ladech
v ·eberovû
Vstupenky 100 kã na kaÏd˘ koncert zvlá‰È
nebo 150 Kã jako dvojvstupenka na oba
koncerty : Úfiad Mâ Praha– ·eberov,
K HrnãífiÛm 160, tel. 244 911 713 nebo or-
dinace MUDr. ·kodové, K hrnãífiÛm 263,
tel. 244 910 673.
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pouze v anglickém jazyce. 90 minutovou
lekci nabízíme dvakrát: v 17.00 a v 19.00
hod.

úter˘ ❑ 2. ❑ 17.00 a 19.00
Doba pokroku (1789–1914)

úter˘ ❑ 9. ❑ 17.00 a 19.00
Doba ideologií (1914–2003)

úter˘ ❑ 16. ❑ 17.00 a 19.00
Vánoãní pfiedstavení s mluvící kfiídou

Info: Mark Potma, 604 989 133,
potma@email.com

Stfieda  ❑ 19.00–20.00
Kick Box Aerobic
Zveme Ïeny a sleãny na hodinu Tae–bo
pod vedením americké aerobiãky. 

Info:Rita Ackleyová, 605 365 014, 
ryby7@hotmail.com

KaÏdou stfiedu ❑ 19.00–20.30
Kurz Beta: Luká‰ovo evangelium
Tento podzim vám nabízíme studium
a diskusi k Luká‰ovu klasickému Ïivotopi-
su JeÏí‰e Krista za 12 t˘dnÛ; jeho pÛsobe-
ní, Ïivotní cíle, jednání s lidmi a v˘znam je-
ho Ïivota. Zachováme formu malé skupiny
diskutujících. Diskuse se budou vûnovat
hlavnû urãitému okruhu otázek. Polsucha-
ãi busou seznámeni s textem i s pfiípadn˘-
mi poznámkami dostupn˘ch komentáfiÛ.

stfieda ❑ 3. ❑ 19.00–20.30
Král vstupuje do slávy

stfieda ❑ 10 ❑ 19.00–20.30
Vlastní zku‰enosti a proÏitky z Luká‰o-
va evangelia

stfieda ❑ 17. ❑ 19.00–20.30
Vánoãní pfiedstavení s mluvící kfiídou

Info: Robert Kubíãek, 605 250 926, 
robert.kubicek@seznam.cz

KaÏd˘ ãtvrtek ❑ od 16.00 do 17.30
Whale Club
Anglické odpoledne pro dûti od 8 do 14
let. ProÏij kaÏd˘ t˘den úchvatn˘ v˘let do
dobrodruÏství. ãeká tû nepfieberné mnoÏ-
ství her, písniãek, hlavolamÛ, biblick˘ch
pfiíbûhÛ, ruãních prací a hlavnû v‰e je
v angliãtinû. jde totiÏ o anglick˘ dûtsk˘
klub s americk˘mi a ãesk˘mi vedoucími.
Nejlep‰í moÏnost jak zaÏít spoustu legra-
ce, nûco se dozvûdût a nauãit se cizí ja-
zyk.

ãtvrtek ❑ 18.
Vánoãní vyprávûní s mluvící kfiídou
Info: Rita Ackleyová, 605 365 014, 
ryby7@hotmail.com

KaÏd˘ ãtvrtek ❑ od 19.00 do 20.30 hod.
âtenáfisk˘ klub v angliãtinû
âtení a diskuse z ‰irokého v˘bûru knih
anglické literatury v jednodu‰‰í angliãtinû.
Cena 190 Kã za knihu a materiály. 
Info: Jodi Oppenhuizenová, 737 382 803,

realityczech@volny.cz

Pátek ❑ 15.00–17.00
Klub velryba – Háje
Pro dûti od 9 do 14 let, 
kaÏd˘ pátek 15.00–17.00 hod.
U nás tû ãeká mnoho zábavn˘ch a neoby-
ãejn˘ch her, poutavé pfiiblíÏení nejznámûj-
‰ích biblick˘ch pfiíbûhÛ, mÛÏe‰ poznat no-
vé kamarády, zajet s námi na v˘let ãi ví-
kendovou akci.

pátek ❑ 5.
Náv‰tûva Mikulá‰e

pátek ❑ 19.
Vánoãní vyprávûní s mluvící kfiídou

Info: Miroslav a Hanka Skrbkovi, 608
529 407, skrbkova.hana@volny.cz

Pátek ❑ 17.00–18.30
MládeÏ
Spoleãnû diskutujeme, zpíváme a studuje-
me Bibli.

pátek ❑ 5. ❑ 17.00–18.30
Host Tomá‰ Lúãan

pátek ❑ 12. ❑ 17.00–18.30
Daniel ·rámek: Îádostivost

pátek ❑ 19. ❑ 17.00–18.30
Vánoãní oslava s mluvící kfiídou

Info: Daniel ·rámek, 602 412 606, 
daniel.sramek@seznam.cz

Pátek ❑ 18.45
KLUB StK
...je stfiedo‰kolsk˘ klub, kde mÛÏe‰ strávit
pfiíjemn˘ páteãní veãer. Co tû ãeká? Tfieba
film, zajímavá pfiedná‰ka, veãer pln˘ nej-
rÛznûj‰ích her nebo nûco ulítlej‰ího jako
tfieba párty. KaÏd˘ pátek v 18.45 hod.

pátek ❑ 5.
Udûlej si ... dárek

pátek ❑ 12. ❑ 18.45
Film

pátek ❑ 19. ❑ 18.45
Vánoãní párty s mluvící kfiídou

Info: Petr BydÏovsk˘, 776 834 664,
stk@rozhled.cz

Info: Mark Potma, 267 915 485,
potma@email.com

Církev bratrská: 55 sborÛ, pfies 100 sta-
nic po celé âeské republice

Po prodeji sborov˘ch budov v Îilinské ulici
na Spofiilovû se scházíme v prostorách
obãanské poradny Spoleãnou cestou,
Donovalská 1862, vedle rozestavûného
kostela, 100 metrÛ od Chodovské tvrze.

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program

stfieda  ❑ 17.00
Biblická hodina pro dûti

stfieda  ❑ 18.00
SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

Informace a adresa pro po‰tu:
Tomá‰ Bísek, faráfi

Nechvílova 1825/24, 148 00 Praha 4
Tel. 271 910 339, E-mail: bisek@iol.cz

Aktuální informace o dal‰ích akcích 
se dozvíte pfii bohosluÏbách 

nebo na webové stránce 
www.sporilov.evangnet.cz.

Českobratrská
církev 

evangelická
Nechvílova 1825/24

148 00 Praha 4
Tel.: 271 910 339

E-mail: bisek@iol.cz

Klub Ulita
Mikulova 1573
OS Propolis, je
otevfien˘ kaÏdému,
kdo si rád hraje.

Náv‰tûvníkÛm se nabízí na 40 druhÛ mo-
derních i tradiãních her.

Pravidelná otvírací doba:
Úter˘ 16–19 hod.
âtvrtek 16–19 hod.
AKCE:

Úter˘ ❑ 9. ❑ 16–19
Carcassone – klání ve hfie, která získala
cenu »Hra roku 2000«

âtvrtek ❑ 11. ❑ 16–19
Deskové hry Gigamic – nûkolik turnajÛ
zábavn˘ch her (Quoridor, Pylos, Quixo,
Goblet)

Úter˘ ❑ 16. ❑ 16–19
Hry s gangsterskou tématikou – Rodin-
n˘ podnik, Tajemn˘ mistr X, Manhattan...

âtvrtek ❑ 18. ❑ 16–19
Osadníci z Katanu – jiÏ témûfi legendární
hra vãetnû dal‰ích roz‰ífiení (Námofiníci
z Katanu, Alexander Velik˘, Velká âínská
zeì atp.)



KULTURNÍ P¤EHLED PROSINEC 200316

je otevfien˘ prostor pro setkávání,
kam si mÛÏete pfiijít popovídat a posedût,
vypít ‰álek lahodného ãaje v Amundsenovû
ãajovnû, zahrát si fotbálek (5 Kã), stolní te-
nis a kuleãník (2 Kã). MÛÏete se téÏ obãas
v˘tvarnû vyfiádit, vyvolat fotky v místní foto-
komofie, zajamovat si a zatanãit pfii hudební
se‰losti nebo se mrknout na v˘stavu. K dis-
pozici je i Anti-akvariát s literaturou pro
dlouhé polární podveãery, zku‰ebna pro za-
ãínající kapelky, prostor pro v˘stavy ...
Uvítáme va‰e nápady a projekty, jako na-
pfi. promítání z cest, koncerty, party, dílny
pfiedná‰ky, divadlo, ãtení...

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

obãanské sdruÏení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11

tel.: 272 916 482
e-mail: jiznipol@proximasociale.cz

PROVOZ KLUBU

Po 15–21 klub Ilona
Po 15–21 klub Ilona

14–15 kontaktní ãas Ilona
Út 15–21 klub Michal
St 15–21 klub Michal a Ilona

14–15 kontaktní ãas Michal
ât 15–21 klub Michal a Ilona
Pá 15–21 klub Michal a Ilona

PROGRAM V PROSINCI 2003

Stfieda ❑ 3.
Mikulá‰sk˘ PING-PONG s klubem KROK

âtvrtek ❑ 4.
V˘tvarná dílna - vánoãní v˘zdoba klubu

Stfieda ❑ 10.
Diskusní fórum - pfied setkáním se zá-
stupci Mâ Praha 11

âtvrtek ❑ 11.
Pfiedvánoãní FILMKLUB

Úter˘ ❑ 16.
Vánoãní BUBNOVÁNÍ

Stfieda ❑ 17.
Jihopólácká vánoãní besídka

âtvrtek ❑ 18. ❑ 17 hodin
My jsme tady také
Setkání se starostkou Mâ Prahy 11 v KC
Zahrada na Chodovû

Pátek ❑ 19. ❑ 19 hodin
Koncert v klubu - NEW BUSTLERS

Zakoufiilova 955, 149 00 P 11-Chodov
tel. 272 950 557

www.cestykesvetlu. cz
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

Stálá expozice v˘tvarn˘ch dûl:
M. Eremiá‰ové, J. ·. Fialy, J. Kristoforiho,
J. Nálepy, J. Skfiivánka, J. ·er˘ch, 
O. Zoubka s novû upraven˘m prostorem
galerie v I. patfie, s terapeutick˘m progra-
mem syntézy hudby, obrazÛ a svûteln˘ch
objektÛ z krystalÛ Z. Hajného, kam vás
srdeãnû zveme.

Prodejní v˘stava dûl v˘‰e 
jmenovan˘ch a hostujících umûlcÛ
A. Barto‰e, K. a A. Gavlasov˘ch, J. Haupt-
mannové, H. Hru‰kové, O. a M. Hudeãko-
v˘ch, V. Kahovcové, H. Slavíkové, J. Svo-
body, J. ·etelíkové, J. Vale‰e, B. Waageo-
vé, S. Weigela a dal‰ích.

Novû nabízíme pro ‰koly v‰ech stupÀÛ:
moÏnost náv‰tûvy galerie s projekcí Ves-
mírná píseÀ kaÏd˘ ãtvrtek od 9.30 hod. po
domluvû na tel. 272 950 557.

Po prázdninov˘ch úpravách vás zveme
do nov˘ch galerijních prostor zobrazujících
symboliku vesmírného fiádu na cestû pout-
níka ke svûtlu.

KULTURNÍ PO¤AD GALERIE
V K¤I·ËÁLOVÉ âAJOVNù

PROSINEC 2003

stfieda  ❑ 3.  ❑ 18.30
âlovûk a vesmír III. Pfiedná‰ka a medita-
ce s doc. PhDr. Milu‰í Kubíãkovou, CSc.

pondûlí  ❑ 8.  ❑ 18.30
Advent – své úvahy na advetní téma
pfiednesou doc. Ing. Miloslav Král, CSc,
MgA. Jaroslav Koneãn˘ a PhDr. Ing.
Zdenûk Hajn˘

úter˘  ❑ 9.  ❑ 19.00
Pastotela – adventní rozjímání ãesky
a v esperantu pfiednesou: prof. ThDr. Mi-
lan Balabán, Mgr. Jaromír Husák, moderá-
tor pofiadu, doc. Ing. Miloslav Král, CSc.,
JUDr. Josef Lebeda, Josef Vích, prof.
PhDr. Zdenûk Matûjãek, CSc., PhDr. Mile-
na Secká a autorka pofiadu Vûra Ludíko-
vá. Hudbou a zpûvem doprovodí Renata
Jandová, Alexej ·terba a Jifií Vy‰ata.

stfieda  ❑ 10.  ❑ 18.30
Jak vidûli Ramanu Mahár‰iho – S. S. Co-
hen. Pfiedná‰í znám˘ pfiekladatel a autor
ãetn˘ch knih o józe PhMr. Rudolf Skarnitzl.

sobota  ❑ 13.  ❑ 18.30
Harmonie Vánoc. Nadílka pohody v hud-
bû a ver‰ích, koledách a zvycích. DUO
ECCO: Eva a Pavla FrancÛ – housle a vi-
ola. Marie Viková – umûleck˘ pfiednes.

nedûle  ❑ 14.  ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají ...Mantry. Mj.
zhudebnûné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Zpívá a na kytaru hraje
Richard Holick˘.

stfieda  ❑ 17.  ❑ 18.30
Nad poselstvím Vánoc s PhDr. Martou
Fouãkovou. 

K¤I·ËÁLOVÁ âAJOVNA

Od stfiedy do nedûle  ❑ 15.00
Vesmírná píseÀ – hudebnû obrazová fan-
tazie – ãást II. Je tvofiená unikátním spoje-
ním projekce obrazÛ Z. Hajného se sním-
ky z Hubbleova teleskopu. Kosmoobrazy
vznikající tímto spojením jsou pfii kaÏdé
projekci vÏdy originální, divák má tak oje-
dinûlou moÏnost b˘t svûdkem zrodu no-
v˘ch a pÛvodních kosmovizí.
Ze záznamu doprovází T. Fischerová 
a M. Moravec, hudba a zpûv Yoshié Ichi-
ge. ReÏie: V. Poltikoviã.

Sobota a nedûle  ❑ 17.00
Putování vesmírem – hudebnû poetická
kompozice – ãást III. S projekcí mystick˘ch
obrazÛ Z. Hajného a snímkÛ z hlubin ves-
míru. Vesmírná relaxace s hudbou i slo-
vem. Ze záznamu provází J. Kováfiíãek,
studio KOVA Production Austrálie.

OTEV¤ENO
Galerie a prodejna: stfieda aÏ nedûle

14.00 – 18.00 hod.
Kfii‰Èálová ãajovna: stfieda aÏ nedûle

14.00 – 21.00 hod.
Vstupné do galerie a ãajovny 40 Kã, 

dûti 15 Kã, ZP, ZTP, ZTP–P
a dÛchodci nad 65 let zdarma. 

Po 18 hod. (v dobû, kdy není pofiad) 
je VSTUP DO âAJOVNY ZDARMA.
Vstupenky na pofiady 60 Kã, 30 Kã,

koncerty 80 Kã v pfiedprodeji 
v pokladnû galerie.

Zmûna programu vyhrazena.

Pondûlí ❑ 22.
Kouzelná ·TùDROKUCHYNù a poslední
turnaj ve stopním fotbálku v tomto roce !!!

www.proximasociale.cz

Rubriku pfiipravila: 
Daniela Jungmannová


