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Rok 2003 pomalu končí, stojíme
na prahu nového. Dovolte mi

proto malé zastavení. V listopadu
2002 bylo zvoleno nové zastupitel-
stvo naší městské části a rok 2003
byl pro mne i mnohé mé spolupra-
covníky plný nových povinností
a složitých rozhodování.

Do funkce starostky jsem nastu-
povala s vědomím, že jde o nesmír-
ně zodpovědnou a náročnou práci.
Nejdůležitější úkoly jsou ve sféře
bezpečnosti, dopravy, životního
prostředí a celkového rozvoje naší
městské části. Vše se za jediný rok
vyřešit a zlepšit nepodařilo. Zatím
jsme se věnovali hlavně opravám
škol a školek. Dokončuje se rege-
nerace jedné z nejstarších panelo-
vých škol, tzv. »červené« ZŠ K Mi-
líčovu, ve velice krátké době se po-
dařilo vybudovat varnu a jídelnu
u staré Chodovské školy. První

oběd z nové kuchyně ochutnají
žáci již na konci ledna 2004. Poda-
řilo se otevřít další školní víceúče-
lová hřiště, opravovali jsme objekty
využívané seniory a matkami
s dětmi. V tom chceme pokračovat
i v roce 2004. Důraz budeme stále
klást na řádný úklid sídliště i staré
zástavby a na údržbu zeleně, což je
důležité pro zachování našeho
zdravého životního prostředí. Re-
generovat a opravovat se budou
další bytové domy a hřiště ve vnit-
roblocích.

Mnoho významných společností
má nyní zájem o výstavbu svého
sídla na našem území, další firmy
u nás chtějí investovat. Je důležité,
aby se tyto aktivity staly pro naše
občany nejen zdrojem tolik potřeb-
ných nových pracovních míst, ale
aby poskytly obyvatelům Prahy 11
i nové možnosti v oblasti volného

času. Na Jižním Městě chybí pla-
vecký bazén, zimní stadion. Není
ale ani dostatek bytů a parkovacích
míst.

Na nedostatek práce v roce
2004, v němž nás čeká společně
mnoho významných rozhodnutí
a úkolů, si tedy naříkat nemůžeme.

Vážení spoluobčané, přeji všem ze
srdce, aby se nám na Jižním Městě
víc a víc líbilo, aby se nám zde
dobře bydlelo, pracovalo i žilo.

Vážení, přeji všem krásné Vánoce,
plné klidu, radosti a lásky a do
roku 2004 hodně zdraví, pohody,
osobních i pracovních úspěchů.

Ať je rok 2004 
šťastný a spokojený!

Marta Šorfová,
vaše starostka

MALÉ OHLÉDNUTÍ
za rokem 2003
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Rada MČ Praha 11 dne 20. 11. 2003 
na své 28. mimořádné schůzi mj.:

SCHVÁLILA:

▼ vyloučení nabídky firmy Lesprodukt
Poplze, s. r. o., Lovosice, o veřejnou
zakázku »kompexní údržba a úklid
veřejné zeleně a jejího vybavení
v MČ Praha 11« z důvodu pozdního
splacení zadavatelem požadované ji-
stoty

▼ jmenování Ing. Věry Zachové do
funkce vedoucí odboru školství
a kultury ÚMČ Praha 11 s účinností
od 1. 12. 2003

Rada MČ Praha 11 dne 25. 11. 2003 
na své 29. schůzi mj.:

SCHVÁLILA

▼ výběr firmy VEKRA, s. r. o., Lázně
Toušeň jako zhotovitele zakázky
»Výměna oken za plastová A. Drabí-
kové 534, 535 a 878, v ceně 6 231
612 Kč«

Rada MČ Praha 11 dne 4. 12. 2003 
na své 30. schůzi dne 4. 12. 2003 mj.:

SOUHLASILA:

▼ s návrhem obecně závazné vyhlášky
č. 14/2000 Sb. hl. m. Prahy o ome-
zujících opatřeních k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořád-
ku v souvislosti se žebráním s připo-
mínkami

SCHVÁLILA:

▼ investiční záměr výstavby chodníku
u křižovatky ulic Prašné a Hněvkov-
ského, propojení chodníku souběž-
ného s Prašnou s chodníkem sou-

běžným s Hněvkovského ulicí před
bytovými domy

▼ investiční záměr výstavby chodníku
v úseku Novomeského – Bajkonur-
ská

▼ investiční záměr »Rozšíření jídelny
v objektu Křejpského 1502 – zastře-
šení atria«

▼ poskytnutí věcného daru Hasičské-
mu záchrannému sboru ve výši 
40 000 Kč na nákup kondičního tre-
nažeru

▼ přesun finančních prostředků ve vý-
dajích rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2003 ve výši 176 200 Kč na vybudo-
vání přešlapového chodníku v Petýr-
kově ulici

▼ pořadí zájemců o uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. 7, 1+1 v 5. patře
Křejpského 1510, Praha 4

▼ pořadí zájemců o uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. 58, 2+1 ve 12. patře
domu v Mikulově 1574

▼ pořadí zájemců o uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. 41, 1+1 v 7. patře
v Tererově 1357, Praha 4

▼ záměr pronájmu níže uvedených bytů
formou výběrového řízení pro mladé
do 35 let: 1. bytu č. 16, 1+1, v 6. patře
v Křejského 1514; 2. bytu č. 7, 1+kk,
ve 2. patře v Dědinově 1985 (pod-
mínky viz www.Praha11.cz); zájemci
si mohou podat přihlášky do 7. 1.
2004 do 17.30 do podatelny úřadu

▼ záměr pronájmu bytu č. 1, v 1. patře
v Lečkově 1518 za neregulované ná-
jemné; zájemci se mohou přihlásit
do 7. 1. 2004 do 17.30 hod.

ODVOLALA:

▼ z komise zdravotní a sociální Ing.
Radku Soukupovou

JMENOVALA:

▼ do komise pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Irenu Michalcovou a Mgr. Vla-
dimíra Kokšala

Zastupitelstvo MČ Praha 11 
na 8. zasedání dne 20. 11. 2003 mj.:

ZVOLILO

▼ přísedící Obvodního soudu pro
Prahu 4 paní Zuzanu Semelovou
a JUDr. Janu Spilkovou

VZALO NA VĚDOMÍ

▼ zprávu o hospodaření MČ Praha 11
na 1. – 3. čtvrtletí 2003

SCHVÁLILO

▼ poskytnutí finančního daru ve výši
300 000 Kč TJ Jižní Město Chodov
na opravu oplocení hřiště na kopa-
nou ve Volkovově ulici

▼ rozpočtové opatření č.77/03 – pře-
sun finančních prostředků ve výda-
jích rozpočtu na rok 2003 ve výši 
2 866 000 Kč na položku účelový
příspěvek SZZ JM I

▼ poskytnutí grantů na podporu v ob-
lasti sociální péče a zdravotnictví
v roce 2003 formou daru ve výši 
83 216 Kč a 52 820 Kč

▼ poskytnutí grantů v oblasti protidro-
gové politiky MČ Praha 11 v roce
2003 formou daru ve výši 22 000 Kč

▼ grantový program pro oblast sociální
a zdravotní na rok 2004

▼ grantový program pro oblast proti-
drogové politiky MČ Praha 11 na
rok 2004

▼ poskytnutí finančních darů vybra-
ným subjektům na realizaci projektů
v rámci grantového programu –
v celkové výši 154 200 Kč

▼ poskytnutí finančních darů vybra-
ným subjektům na realizaci granto-
vého programu pro oblast sportu
a tělovýchovy v celkové výši 117 930
Kč

▼ poskytnutí finančních darů vybra-
ným subjektům na realizaci projektů
v rámci grantového programu pro
oblast kultury v celkové výši 145 800
Kč

▼ grantový program pro rok 2004
v oblasti kultury

▼ grantový program pro rok 2004
v oblasti sportu a tělovýchovy

▼ investiční akce na rok 2004 v oddíle
31+32 vzdělávání na rekonstrukci
obvodového pláště ZŠ Donovalská
1684 – I. etapa v částce 11 000 000
Kč, na rekonstrukci sociálních zaří-
zení KD Chodovská tvrz v částce 
1 000 000 Kč

▼ novelizaci jednacího řádu finanční-
ho výboru ZMČ Praha 11

▼ novelizaci jednacího řádu kontrolní-
ho výboru ZMČ Praha 11

ULOŽILO

▼ předložit ZMČ návrh na další pro-
vozování kliniky Opatovská do 
22. 1. 2004

Individuální setkání obãanÛ 
se starostkou a jejími zástupci 

se koná 7. ledna 2004 
od 16.00 do 18.00 hod. 

v Ocelíkovû ulici

Setkání starostky a jejích zástupcÛ
s obãany se v lednu 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 čem 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

Zlatou svatbu oslavili na Chodovské tvrzi manželé Jaromír a Vlasta Šírovi. Pan Šír
byl holič a paní Šírová zdravotní sestra, mají jednoho syna Zdeňka. Do svatební

síně je doprovila celá ro-
dina, vnuk a dvě vnučky
a dokonce již dvě pra-
vnučky. Na Prahu 11 se
stěhovali kvůli demolici
domu, který musel na
Florenci ustoupit stavbě
metra. Na Jižní Městě žijí
již 24 let a jsou tu spoko-
jení. Slavnostní oběd
měli přesně po padesáti
letech v Chodovské tvrzi.
Přejeme jim do dalších
let společného života
hodně zdraví, lásky
a spokojenosti, ať se tu
jim dobře žije.

Milovníky výtvarného umění by rád
pozval na neobvyklou a zajímavou

výstavu ve velké galerii Chodovské tvrze
od 7. ledna do 8. února 2004 kurátor ga-
lerie Ak. soch. Milan Martiník. Porcelá-
nová továrna proslulá u nás výrobou tzv.
»cibuláku« již jedenáct let pořádá mezi-
národní sympozia, střídají se malířská
a hrnková. Během této doby se sešel vý-
květ výtvarníků z celého světa a vytvořil
mnoho unikátních děl. Část této sbírky si
budete moci prohlédnout. Vystaveny

budou porcelánové obrazy, vázy a talíře
malované kobaltem pod glazurou a prů-
řez letošním hrnkovým sympoziem. Mi-
lovníci porcelánu by si neměli nechat
tuto výstavu ujít, protože ve výstavních
plánech jiných pražských galerií se po-
dobné skvosty objevují velmi sporadicky.
Tak se přijďte zahřát pohledem na krásu
v lednu do Chodovské tvrze!

Vánoční atmosféru návštěvníkům rad-
nice vytvořili letos žáci ZŠ Květnové-

ho vítězství 1554. Od 2. prosince si mů-
žete prohlédnout půvabné obrázky
a přání, keramické i perníkové betlémy,
perníkové i nápadité vánoční ozdoby
z papíru. Vernisáž ozdobili prvňáčci
a druháci za doprovodu třetího ročníku
hudební třídy koledami a básničkami na

vánoční téma. Nádherné adventní věnce
a další vánoční výzdoba jsou dílem zruč-
ných žáků Zahradnické odborné školy
v Schulhoffově ulici. Radnicí budou vá-
noční svíce a perníčky vonět až do 
6. ledna 2004, kdy je vystřídá autorská
výstava malíře a grafika Josefa Karhana.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP
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Odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 11 oznamuje, že velkoobje-

mové kontejnery (dále jen VOK) na
občanský odpad budou v 1. čtvrtletí
2004 přistaveny na Jižním Městě v níže
uvedených termínech.

Zároveň Vás OŽP upozorňuje, že
velkoobjemové kontejnery jsou podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
určeny pouze pro velkoobjemový
odpad z domácností, který nelze uklá-
dat do běžných kontejnerů, nikoliv
pro odpad vznikající při podnikatel-
ské činnosti.

Do VOK neodkládejte stavební suť
a nebezpečné složky komunálního
odpadu jako jsou ledničky, televizory,
zářivky, akumulátory, staré barvy, ře-
didla apod.

Umístění velkoobjemových
kontejnerů na odpad 
pro I. čtvrtletí 2004
Přistavení VOK po 13.00 hod., odvoz
VOK do 13.00 hod., (v případě přepl-
něnosti kontejneru bude odvoz usku-
tečněn dříve).

Jižní Město I

ANEŽKY MALÉ

19.–21. 1., 16.–18. 2., 15.–17. 3.

BACHOVA (NA KONCI U TS)
25.–27. 2.

BLAŽIMSKÁ X KLAPÁLKOVA

21.–23. 1., 18.–20. 2., 17.–19. 3.

BRANDLOVA (ZA STARTEM)
7.–9. 1., 21.–23. 1., 4.–6. 2., 
18.–20. 2., 3.–5. 3., 17.–19. 3.
BRODSKÉHO (VEDLE ČP. 1671)
21.–23. 1., 17.–19. 3.

DOUBRAVICKÁ

19.–21. 1., 16.–18. 2., 15.–17. 3.

HLAVATÉHO

19.–21. 1., 16.–18. 2., 15.–17. 3.

CHOMUTOVICKÁ

19.–21. 1., 16.–18. 2., 15.–17. 3.

KONSTANTINOVA

12.– 14. 1., 26.–28. 1., 9.–11. 2., 
23.–25. 2., 22.–24. 3.

KRYŠTOFOVA

26.–28. 1., 22.–24. 3.

KŘEJPSKÉHO

12.– 14. 1., 26.–28. 1., 9.–11. 2., 
23.–25. 2., 22.–24. 3.

LEDVINOVA

7.–9. 1., 4.–6. 2., 3.–5. 3.

MAJERSKÉHO X SAMOHELOVA

28.–30. 1., 25.–27. 2., 24.–26. 3.

MATÚŠKOVA (U BLANKYTU)
14.–16. 1., 28.–30. 1., 11.–13. 2.,
25.–27. 2., 10.–12. 3., 24.–26. 3.

MICHNOVA (VEDLE ČP. 1603)
7.–9. 1., 4.–6. 2., 3.–5. 3.

MNICHOVICKÁ

12.– 14. 1., 9.–11. 2., 23.–25. 2., 
8.–10. 3., 22.–24. 3.

MODLETICKÁ

26.–28. 1., 23.–25. 2., 22.–24. 3.

MOKRÁ X ZIMÁKOVA

21.–23. 1., 18.–20. 2, 17.–19. 3.

PLICKOVA

19.–21. 1., 16.–18. 2., 15.–17. 3.

RUJANSKÁ X DONOVALSKÁ (U TS)
21.–23. 1., 18.–20. 2, 17.–19. 3.

SCHULHOFFOVA (U ČP. 794)
7.–9. 1., 4.–6. 2., 3.–5. 3.

STACHOVA

26.–28. 1., 22.–24. 3.

ŠTICHOVA

12.– 14. 1., 9.–11. 2., 23.–25. 2., 
8.–10. 3., 22.–24. 3.

VALENTOVA
(PARKOVIŠTĚ PROTI ČP. 1737)
14.–16. 1., 11.–13. 2., 10.–12. 3.

ŽENÍŠKOVA X KVĚT. VÍTĚZSTVÍ

28.–30. 1., 25.–27. 2., 24.–26. 3.

Jižní Město II + Starý Chodov

DĚDINOVA X FILIPOVA

12.– 14. 1., 9.–11. 2., 8.–10. 3.

GREGOROVA X HRUDIČKOVA

12.– 14. 1., 9.–11. 2., 8.–10. 3.

HRÁSKÉHO X ŠUSTOVA

5.–7. 1., 2.–4. 2., 1.–3. 3.

HRDLIČKOVA X KLOBOUKOVA

19.–21. 1., 16.–18. 2., 19.–21. 3.

K DUBU

5.–7. 1., 2.–4. 2., 1.–3. 3.

KREJNICKÁ ZA OC CHRPA (CHODNÍK)
12.– 14. 1., 9.–11. 2., 8.–10. 3.

LÁSKOVA X MALENICKÁ

5.–7. 1., 2.–4. 2., 1.–3. 3.

LAŽANSKÉHO

5.–7. 1., 2.–4. 2., 1.–3. 3.

NECHVÍLOVA 1826–29
5.–7. 1., 2.–4. 2., 1.–3. 3.

PETÝRKOVA 1953
12.– 14. 1., 9.–11. 2., 8.–10. 3.

POD VODOJEMEM

5.–7. 1., 2.–4. 2., 1.–3. 3.

VOJTÍŠKOVA ZA OC MEINL (CHODNÍK)
5.–7. 1., 2.–4. 2., 1.–3. 3.

Bližší informace získáte v odboru
životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vi-
dimova 1325, Praha 11. Pro oblast
JM I u Ing. Matějky, tel. 267 902 367
a Mgr. Kutnarové, tel. 267 902 334; pro
území Jižního Města II a Starého Cho-
dova na tel. čísle 267 902 320 u pana
Doubravského.

Petr Doubravský, 
odbor životního prostředí 

ÚMČ Praha 1
Foto: autor

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
pro 1. čtvrtletí 2004
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Ipo 1. lednu 2004 bude Lékařská po-
hotovostní služba pro dospělé a děti

dále provozována v prostorách polikli-
niky JM II v Šustově ulici 1930 spolu
s lékárenskou pohotovostí.

Služeb »naší« LSPP využije ročně
kolem 6 a půl tisíce dospělých a 3 a půl
tisíce dětí (denně asi 19 dospělých a 10

dětí ). S problémy, týkajícími se zajištění
i financování LSPP, již byli občané naší
městské části seznámeni ve minulém
čísle Klíče. Zastupitelstvo MČ Praha 11
na svém jednání dne 20. 1. 2004 se bude
proto dalším zajišťováním služeb LSPP
zabývat a rozhodne, zda tato služba
bude dále zajišťována z finančních pro-

středků městské části Praha 11 v polikli-
nice v Šustově ul. 1930 nebo zda naše
městská část přistoupí k jiné variantě
zajištění těchto služeb.
LSSP         pro děti: 271 910 236

pro dospělé: 271 914 734
Hanka Preislerová,

vedoucí OSVZ

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
zatím zůstává na Jižním Městě

POPLATKY 
ze psů v roce 2004
Upozorňujeme všechny držitele psů, že od 

1. 1. 2004 dochází k novele zákona 
č. 565/1990 Sb., zákona o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a proto je nutné,
aby se všichni, kteří mají psa v držení a je při-
hlášen mimo území Jižního Města, dostavili do
oddělení poplatků ekonomického odboru
Úřadu městské části Praha 11 do 15. února
2004 k jeho přihlášení.

Dále upozorňujeme, že byla Magistrátem hlav-
ního města vydána nová obecně závazná vy-
hláška č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze
psů. Uvádíme změny, ke kterým došlo oproti
dosud platné vyhlášce:

§ 2 sazba poplatku
pro obyvatele panelových domů je výše poplat-
ku stanovena
1 500 Kč za jednoho psa
2 250 Kč za každého dalšího psa téhož držitele

v rodinném domě činí
600 Kč za jednoho psa
900 Kč za každého dalšího psa téhož držitele

je-li vlastníkem psa poživatel invalidního, sta-
robního, sirotčího, vdoveckého nebo vdovecké-
ho důchodu, který je jeho jediným příjmem, po-
platek činí
200 Kč za jednoho psa
300 Kč za každého dalšího psa téhož držitele

§ 4 ohlašovací povinnost
1. poplatník je povinen splnit ohlašovací povin-
nost u správce poplatku do 15 dnů ode dne,
kdy nastala skutečnost, která má za následek
vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je
poplatník rovněž povinen oznámit každou sku-
tečnost, která má vliv na výši poplatku.

Dle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, uvá-
díme provedené změny:

§ 2
1. poplatek ze psů platí držitel psa (nikoli maji-

tel psa)
2. poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 mě-

síců (nikoli od 6 měsíců)
Ivana Růžičková, 

oddělení poplatků EO ÚMČ Praha 11

Výzva
Odbor kancelář starosty se ob-

rací na manželské páry s tr-
valým bydlištěm na území měst-
ské části Praha 11, které v roce
2004 oslaví 50 let, 60 let a 65 let
společného života, s prosbou,
aby tuto významnou rodinnou
událost oznámily telefonicky
nebo písemně co nejdříve na ad-
resu:

Úřad MČ Praha 11, 
odbor kancelář starosty,
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4,
paní Helena Majchráková, 
tel. 267 902 222,
nebo osobně v kanceláři, 
č. dveří 19.

Slavnostní obřady 
se budou po dohodě 

s vámi konat v obřadní síni 
Chodovské tvrze, 

Ledvinova 9, 149 00 Praha 4.

OBČÁNEK roku 2004

Stalo se milým zvykem vítat prvního človíčka, který se
v novém roce v Praze 11 narodí. První občánek roku 2004

bude vybrán z těch novorozeňátek, jejichž rodiče se do 
15. února 2004 sami přihlásí v odboru kanceláře starosty
Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41, tel. 267 902 222.
Den a přesný čas narození dítěte je nutno doložit potvrzením
porodnice.

Prvního občánka roku 2004 přivítají do života představitelé
radnice již tradičně v obřadní síni Chodovské tvrze a předají mu
dárky.

Těšíme se, že v roce 2004 přibude k 83 000 tisícům obyvatel
hodně malých občánků a jejich rodičům přejeme, aby děti vyrů-
staly na Jižním Městě zdravě a spokojeně.
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MČ PRAHA 11 v rámci svého

GRANTOVÉHO PROGRAMU
PRO ROK 2004
na podporu projektů realizace
zdravotních a sociálních služeb
pro občany MČ Praha 11
vyzývá
všechny právnické a fyzické osoby, působící v oblasti
sociální péče a zdravotnictví k předložení projektů
v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele
MČ Praha 11 všech věkových kategorií.

Priority programu:
• oblast sociálních služeb – služby osobní asistence

• oblast prevence sociálně patologických jevů- nízko-
prahové kluby

• oblast zdravotnictví- rekondice těžce zdravotně po-
stižených (vozíčkáři, držitelé průkazů ZTP/P)

Další podporované aktivity:
• podpora poskytování respitní péče

• podpora doplňkových pečovatelských a dalších terén-
ních služeb včetně osobní asistence, poskytovaných
starým a zdravotně postiženým občanům v jejich při-
rozeném prostředí

• podpora výstavby chráněného bydlení a chráněných
dílen

• programy integrace zdravotně postižených osob či
jinak sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva

• realizace aktivit zaměřených na prevenci sociálně pa-
tologických jevů (mimo protidrogové prevence)

• aktivity zaměřené na základní pomoc lidem z krizo-
vých skupin obyvatelstva(např. lidé bez přístřeší)

Časový harmonogram realizace grantového programu:
I. kolo – odevzdání přihlášek do 31. 1. 2004

II. kolo – odevzdání přihlášek do 30. 5. 2004

III. kolo – odevzdání přihlášek do 30. 9. 2004

Žádost o grant musí být podána na předepsaném ti-
skopise v jednom vyhotovení, který je k dispozici zájem-
cům na adresách:

• Informační kancelář ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672

• Informační kancelář ÚMČ Praha 11, Šustova 1930

• Úřad MČ Praha 11, Nad Opatovem 2140, odbor soci-
álních věcí a zdravotnictví

Bližší informace lze obdržet 
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví :
tel. 267 902 137, Mgr. Halka Smolová-Závorová, 

protidrogová koordinátorka
tel. 267 902 109, Hana Preislerová, vedoucí OSVZ

Vyplněné žádosti o grant zašlete na adresu:
Úřad MČ Praha 11
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Ocelíkova 672, Praha 4, 149 41

MČ PRAHA 11 v rámci svého

GRANTOVÉHO PROGRAMU
PRO ROK 2004
na podporu projektů 
realizujících protidrogovou politiku
MČ Praha 11
vyzývá
všechny právnické a fyzické osoby, působící v oblasti
specifické protidrogové prevence k předložení projek-
tů v oblasti primární, sekundární a terciární protidro-
gové prevence pro obyvatele MČ Praha 11.

Priority pro oblast protidrogové prevence pro rok 2004:
• oblast primární prevence

– projekty zaměřené na preventivní protidrogové akti-
vity na mateřských a středních školách, interaktivní
programy zaměřené na menší kolektivy (nebudou
podpořeny programy zaměřené pouze na předání
znalostí, zejména komponované pořady určené pro
velké skupiny dětí a mládeže)

• oblast sekundární a terciární prevence

– podpora terénních výměnných programů zaměře-
ných na kontaktování skryté populace uživatelů
drog a snižování rizik s užíváním drog spojených

– programy časné diagnostiky, intervence a poraden-
ství pro členy rodiny a blízkého okolí na úrovni ne-
zdravotnických zařízení

Další podporované aktivity:
• programy s protidrogovou tématiku zaměřené na rizi-

kové skupiny dětí a mládeže (podpora rozvoje schop-
ností a dovedností dítěte ze znevýhodňujícího prostře-
dí v souvislosti s protidrogovou problematikou, nácvik
postojů, osvojování zdravého životního stylu...)

• podpora programů zaměřených na práci s rodiči a ji-
nými rodinnými příslušníky, svépomocná hnutí rodičů

• programy profesního vzdělávání (hlavně pedagogů)

Časový harmonogram realizace grantového programu:
I. kolo – odevzdání přihlášek do 31. 1. 2004

II. kolo – odevzdání přihlášek do 30. 5. 2004

III. kolo – odevzdání přihlášek do 30. 9. 2004

Žádost o grant musí být podána na předepsaném ti-
skopise, který je k dispozici zájemcům na adresách:

• Informační kancelář ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672,

• Informační kancelář ÚMČ Praha 11, Šustova 1930

• Úřad MČ Praha 11, Nad Opatovem 2140, odbor soci-
álních věcí a zdravotnictví

Bližší informace lze obdržet 
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví :
tel. 267 902 137, Mgr. Halka Smolová-Závorová, 

protidrogová koordinátorka
tel. 267 902 109, Hana Preislerová, vedoucí OSVZ

Vyplněné žádosti o grant zašlete na adresu:
Úřad MČ Praha 11
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Ocelíkova 672, Praha 4, 149 41
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MČ PRAHA 11 vyhlašuje

GRANTOVÝ PROGRAM
V OBLASTI KULTURY

určený pro fyzické a právnické osoby

Zkrácená znění podmínek grantového řízení pro rok 2004

Vyhlášené okruhy:
I. Celoroční práce subjektů: žadatel se podílí 

minimálně částkou 30 % z celkových nákladů

II. Jednorázové akce: žadatel se podílí 
minimálně částkou 20 % z celkových nákladů

III. Reprezentace MČ Praha 11: žadatel se podílí 
minimálně částkou 10 % z celkových nákladů

Termíny uzávěrek:
I. kolo 31. 1. 2004 – okruhy I., II., III. 

pro akce konané od ledna do prosince 2004

II. kolo 30. 4. 2004 – okruhy II., III. 
pro akce konané od června do prosince 2004

III. kolo 30. 9. 2004 – okruhy II., III. 
pro akce konané od prosince 2004 do března 2005

Priority programu:
•  Aktivity pro mládež od 12 do 18 let

•  Tradiční a osvědčené akce pro děti a mládež, které měly
v minulosti velkou účast

•  Akce, které svým významem přesahují rámec Jižního
Města a jsou propagací naší městské části v celopraž-
ském, celorepublikovém a mezinárodním měřítku

•  Projekty vztahující se k Jižnímu Městu (např. z historie
a tradic této lokality)

Příklady podporovaných aktivit:
hudební festivaly, ochotnická divadelní představení, kon-
certy, programy pro rodiče a děti, akce veřejných kniho-
ven, programy na otevřených pódiích, pouliční divadla, ví-
kendové aktivity, činnost spolků, materiální vybavení sub-
jektů

GRANTOVÝ PROGRAM V OBLASTI
SPORTU A TĚLOVÝCHOVY

určený pro fyzické a právnické osoby

Vyhlášené okruhy:
I. Celoroční práce subjektů: žadatel se podílí 

minimálně částkou 50 % z celkových nákladů
II. Jednorázové akce: žadatel se podílí 

minimálně částkou 10 % z celkových nákladů
III. Reprezentace MČ Praha 11: žadatel se podílí 

minimálně částkou 50 % z celkových nákladů

Termíny uzávěrek:
I. kolo 31. 1. 2004 – okruhy I., II., III. 
pro akce konané od ledna do prosince 2004
II. kolo 30. 4. 2004 – okruhy II., III. 
pro akce konané od června do prosince 2004
III. kolo 30. 9. 2004 – okruhy II., III. 
pro akce konané od prosince 2004 do března 2005

Žádost o grant musí být podána na předepsaném
tiskopise, který je k dispozici zájemcům na adresách:
•  Informační kancelář ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1
•  Informační kancelář ÚMČ Praha 11, Šustova 1930
•  Úřad MČ Praha 11, Vidimova 1324/1325 

(odbor školství a kultury)
Internetové stránky:  www.Praha 11

Bližší informace obdržíte na odboru školství a kultury:
tel. 267 902 501, Ing. Michaela Matysová
tel. 267 902 323, Mgr. Michaela Vencová

Vyplněné žádosti o grant 
zašlete v jednom vyhotovení na adresu:
ÚMČ Praha 11, odbor školství a kultury
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Odešel vzácný člověk, duše naší
nepočetné odbojářské organiza-

ce, bratr gen. major Ing. Andrej Fag-
lic. Člověk moudrý, rozvážný, zása-
dový a charakterní, naprosto čestný
a nezištný. Tak jsme ho po celou
dobu znali. Vždycky se snažil do
hloubky pochopit pohnutky jednání
druhých, měl velké porozumění a cit
pro druhé.

Už jako velmi mladý člověk hlubo-
ce rozvažoval a rozhodoval se, jaká
cesta je v životě správná, jakým smě-
rem se dát, čemu věnovat své síly
a svůj život. Vzpomínal vždy s velkou
láskou na to, že jeho rodiče - ve ves-
nické chalupě na Slovensku, kde se

narodil a strávil dětství a jinošství -
měli stále na zdi obraz T. G. Masary-
ka. Ochraňovali ho s velkou úctou,
dokud jim Němci při svém ústupu
domek nespálili. A za tuto Masaryko-
vu Československou republiku šel
mladý Andrej Faglic bojovat na život
a na smrt s fašistickým nepřítelem.
V řadách našich Svobodovců byl
v bojích dvakrát raněn, z toho jednou
na Dukle, ale nakonec šťastně došel
se svojí jednotkou až do Prahy. Na
ten šťastný a slavný návrat do rozjá-
saného hlavního města osvobozené
Československé republiky vždy vzpo-
mínal, když školní mládeži na bese-
dách vyprávěl o druhé světové válce.

Bratr Faglic byl nevšední osobnos-
tí. Kultivovaný, erudovaný člověk.
O své bojové cestě, o osvobozování
naší vlasti, o sobě i svých bojových
druzích napsal knihu Návraty do rod-
ného kraje. Nikdy nezapomeneme na
to, co nám všem dal svou prací, svým
příkladem, přístupem ke spolupracov-
níkům i ke školní mládeži, svou obě-
tavostí a elánem, který do poslední
chvíle věnovat lidem a své zemi,

Bratr generálmajor Faglic zemřel
náhle dne 27. listopadu 2003 ve věku
83 let.

Čest jeho památce!

Ing. Ludmila Hájková
členka výboru 

52. ZO ČSBS Praha 4

Odešel generálmajor Faglic
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Procházku po Jižním Městě budoucnosti, kterou jsme za-
čali v čísle 11/2003, ukončíme informacemi o probíha-

jící či připravované výstavbě v oblasti Roztyl a Chodova.

T-Mobile
Poblíž stanice metra Roztyly u třídy 5. května vyrostla

nová administrativní budova. Výstavba objektu byla zahá-
jena v červnu 2002, tj. před rokem a půl. Jedná se o objekt
společnosti T-Mobile. Administrativní budova má tři pod-
zemní a sedm nadzemních podlaží. Hmota objektu je stří-
dáním vystupujících a ustupujících pásů rozčleněna na
devět částí. Šesté a sedmé podlaží je ustupující. Vstup do
objektu je z jižní strany od stanice metra. Parkování je
v suterénech. Touto výstavbou na území městské části při-
bude přibližně 1700 pracovních míst.

Areál The Park
V blízkosti stanice metra Chodov mezi dálnicí a Roztyl-

skou ulicí, v úseku ulic Hráského a Láskovou je rozestavě-
ný administrativní areál. Tvoří
ho dvě řady budov, jednotlivé
objekty mají dvě podzemní, čtyři
typová nadzemní podlaží a usko-
čené páté nadzemní podlaží.
V nadzemních podlažích jsou
kanceláře, v podzemních podla-
žích jsou parkovací stání pro
osobní automobily a technické
a provozní zázemí. Součástí vý-
stavby je parková úprava území.
První část administrativního
komplexu je již v provozu. Jedná
se o budovu společnosti IBM.
Další se budovy se dokončují.
V areálu má být nové centrum
informačních technologií (IT)
společnosti DHL, kde bude vy-
tvořeno 400 pracovních míst, ve
výhledu až tisíc. Zahájení provo-
zu se předpokládá v květnu
2004. Nové pražské IT centrum
bude řídit a podporovat IT infra-
strukturu společnosti DHL v Ev-
ropě.

Centrum Praha Jih – Chodov
U stanice metra Chodov, mezi

dálnicí D1, ulicemi Pod Chodo-
vem, U Kunratického lesa, ob-

jektem polikliniky Šustova a ulicí Hráského bude vybudo-
váno multifunkční městské centrum. Vybudování centra je
rozděleno do tří fází.

Zahájení stavby první fáze se předpokládá v příštím
roce. V první fázi bude přímo nad stanicí metra vybudo-
ván objekt obchodně-společenského komplexu, výšková
kancelářská budova (10 nadzemních podlaží) a dále par-
kovací plochy, včetně záchytného parkoviště. V této fázi
projektu vznikne také most, který povede přes Roztyl-
skou ulici a bude spojovat obě části Centra. Ve dvoupat-
rovém přemostění budou také umístěny obchody, V ob-
jektu obchodně-společenského komplexu bude v suteré-
nu hypermarket (Hypernova), ve dvou podlažích obcho-
dy (mimo jiné Gigasport, Datart, C and A, H and M,
Zara) a restaurace. Ve třetím nadzemním podlaží západ-
ní části je navrženo společensko-sportovní centrum, ve
kterém bude fitness, sportovní klub, squash, tenisové
a volejbalové kurty, minigolf, diskotéky a restaurace.

Tyto provozy budou přístupné
i přímo ze střechy, na které
budou parkoviště, komunikace,
zeleň, sportoviště. Na části čtvr-
tého nadzemního podlaží bude
restaurace s terasou.

Ve druhé a třetí fázi výstavby
je v západní části v prostoru stá-
vajícího obchodního centra
Růže a dále v nezastavěném
pásu až k poliklinice plánováno
vybudování multifunkčního
centra s plochami pro obchod
a služby, administrativu, volný
čas a bydlení. Plánovány jsou
objekty o čtyřech až šesti nad-
zemních podlažích. Mezi touto
částí a obchodně-společenským
komplexem u stanice metra
vznikne nové náměstí.

Zeleň na veřejných prostran-
stvích bude navazovat na zeleň
v okolí. Budou vysázeny další
stromy, na střechách některých
budov budou založeny zahrady.

Součástí výstavby areálu jsou
napojeni na dálnici D1 a úpravy
stávajících komunikací.

Ing. Karolína Kočová, odbor
územního rozvoje

VÝSTAVBA na Jižním Městě II

Areál The Park Centrum Praha Jih-Chodov

T-Mobile
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Jedno z prvních slov, které se člověk
v životě naučí je děda. A je to tak

správně, s dědy a dědečky máme spoje-
né ty nejkrásnější a nejtrvalejší prožit-
ky. Jsou nejen moudrou a nenahraditel-
nou encyklopedií, báječnými parťáky,
ale i vzácným kořením našich životů,
jsou prostě prima.

V úterý 2. prosince se jich v sále KD
Opatov sešlo několik desítek a dvanáct
z nich si zahrálo hru PRIMA DĚDE-
ČEK 2003, kterou pro ně připravilo

Centrum sociálních služeb na Jižním
Městě. Při plnění pěti úkolů (obracení
palačinky na pánvi, zatloukání hřebíků,
vyluštění početní hádanky, držení otev-
řeného kolíčku na prádlo a vyjímání
korálků z láhve pomocí drátu) proká-
zali šikovnost, sílu, logické uvažování
a důvtip, ale také smysl pro humor
a schopnost pobavit druhé.

Průběh soutěže byl velmi vyrovnaný
a před posledním úkolem byla ve hře
o vítězství více než polovina soutěží-

cích. Často rozhodovaly vteřiny, nebo
trocha štěstíčka, které ovšem, jak se
říká, přeje připraveným. Nad regulér-
ním průběhem soutěže bděla porota
v čele se starostkou Jižního Města Mar-
tou Šorfovou. Slovem ji provázel popu-
lární a jako vždy báječný Petr Marti-
nák.

Vedle hry PRIMA DĚDEČEK probí-
halo i hlasování o NEJSYMPATI-
ČTĚJŠÍHO DĚDEČKA. O něm rozho-
dovali přítomní diváci vhazováním ko-
rálků do sklenic označených čísly
a jmény jednotlivých účastníků hry.
Tady nebylo o vítězi pochyb. Od začát-
ku se nejrychleji plnila sklenice popu-
lárního, dvaadevadesátiletého Oldřicha
KOUDELKY z Klubu seniorů DPS
Blatenská, který zvítězil s velkým ná-
skokem a rozšířil tak sbírku ocenění,
která letos získal.

Titul PRIMA DĚDEČEK 2003 na-
konec získal třiasedmdesátiletý Vladi-
mír JANDA, »reprezentant« 1. Klubu
seniorů Křejpského. Druhé místo obsa-
dil pětašedesátiletý Jaroslav RYSKA
z 2. Klubu seniorů Křejpského a jako
třetí se umístil třiašedesátiletý Ing. Jiří
ZAJÍC z 1. KS Křejpského.

Uznání ale zaslouží všichni, protože
mimo jiné prokázali, že i dědeček si
umí hrát jako malý kluk, a že v tom
správném dědečkovi kus malého kluka
přebývá po celý život. Proto jsou tak
báječní.

Text a foto Jan Meixner

PRIMA byli všichni

Vítěz soutěže PRIMA DĚDEČEK NEJSYMPATIČTĚJŠÍ DĚDEČEK

Na Mikuláše se sluší rozdávat dárky, jeden, ne tak leda-
jaký, který vymysleli žáci Střední odborné školy ve

Stříbrského ulici, přišli podpořit herci a herečky zvučných
jmen: Ivana Chýlková, Jan Kraus, Eva Holubová, Jarka
Obermaierová, Jitka Asterová a Milan Šteindler s rodinou.
V krásném prostředí TOP HOTELU Praha se konala tra-
diční Mikulášská nadílka. Dopoledne se jí zúčastnilo 250
dětí z mateřských školek Jižního Města. K nadílce patřilo
i představení divadla Buchty a loutky.

Odpoledne bylo určeno pro rodiče a děti této městské
části. I jim Mikuláš nadělil pohádku v podání divadla Mi-
naret. Poté zazpíval David Uličník, hlavní protagonista
muzikálu Bídnicí, brazilská zpěvačka Yvone Sanchez za
doprovodu Tomáše Vychytila. Program ukončil kytarový
orchestr a taneční skupina AT Domino.

Nadílka však nepatřila jen pražským dětem, ale hlavně

pěti leté Fatoumatě Pivi z Guineji, kterou se žáci SOŠ roz-
hodli »adoptovat«, aby jí tak zabezpečili vzdělání.

Je to úctyhodný nápad a velký závazek. Těší mne, že
s ním přišli právě studenti a držím jim palce. To byla slova
herce, moderátora, režiséra a také otce Jana Krause, který se
stal patronem této adopce. Jan Kraus před dvěmi léty rov-
něž s OS Dialog – Humanisti adoptoval holčičku z Afriky.

Každým rokem budeme pořádat sportovní nebo kultur-
ní akci pro občany Prahy 11, abychom vydělali na školné
pro Fatoumatu – to byla zase slova studentů SOŠ.

Všem partnerům a firmám (Vekra, s. r. o., TOP HOTEL
Praha-Chodov, Evropští demokraté, Kooperativa pojišťov-
na, Ing. Ivo Svoboda – Kont, Skanska a.s., Ing. Jan Šimů-
nek a Ing. Martin.Sedeke ) s přáním hezkých Vánoc a ús-
pěšného nového roku, děkujeme za podporu.

Ing. Pavel Hnilička, ředitel školy

VZDĚLÁNÍ BEZ HRANIC 
aneb jedenáct dárků nejen od Mikuláše
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

SCHVALUJE
▼ uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene pro elektrický

kabel k reklamnímu poutači firmy A. C. E. Media na pozemcích městské
části za jednorázovou částku 10 000 Kč.,

▼ rozšíření žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod části po-
zemku č. 670/3 a 528/3,

▼ darování pozemků (komunikace a zeleň) v okolí nových villa domů ČS Re-
ality.

Podrobný zápis a usnesení jsou uveřejněna 
na webových stránkách a úředních deskách do doby zasedání další schůze.

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 9. 12. 2003

OZNÁMENÍ Úřadu městské části Praha-Újezd
ZMĚNA ADRESY:

Úřad městské části se v prvním prosincovém týdnu přestě-
hoval do přízemních prostor nového vila domu v Remíz-

kové ulici – Kateřinské náměstí, Praha 4 – Újezd. Přesný
název ulice a číslo popisné ještě nebyly Magistrátem hlavního
města přiděleny. Původně jsme chtěli slavnostně otevřít bu-
dovu nového úřadu v pátek 5. 12. 2003, ale to se nám bohu-
žel nepodařilo. Omlouváme se vám a na slavnostní otevření
a den otevřených dveří budete pozváni v příštím čísle Klíče.

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí: 8.00–12.00 13.00–17.00
Úterý: 8.00–12.00 13.00–15.00
Středa: 8.00–12.00 13.00–17.00
Čtvrtek: 8.00–12.00 13.00–15.00
Pátek: není úřední den

TELEFONICKÉ SPOJENÍ: 272 690 692
V naléhavých případech volejte: 
• Odbor kancelář starosty: 737 213 256
• Odbor ekonomický: 737 213 255
• Odbor občansko správní: 737 213 254
e-mailová adresa: mu-ujezd@volny.cz

PROVOZ ÚŘADU O VÁNOCÍCH:
22. 12. 2003 8.00–12.00 13.00–17.00
23. 12. 2003 8.00–12.00 13.00–15.00
24. 12.–28. 12. 2003 nejsou úřední dny
29. 12. 2003 8.00–12.00 13.00–17.00
30. 12. 2003 8.00–12.00 13.00–15.00
31. 12. 2003 8.00–12.00
1. 1.–4. 1. 2004 nejsou úřední dny

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ÚJEZD
přijme pracovnici na úklid prostor úřadu.

Nástup od ledna 2004.
Informace na tel: 272 690 692

HROZBA VÝSTAVBY 
obytného komplexu v ulici 
Na Křtině v Kateřinkách pokračuje
Dne 14. 11. 2003 stavební odbor Magistrátu hlavního

města Prahy rozhodl o zrušení rozhodnutí odboru vý-
stavby Úřadu městské části Praha 11 ze dne 7. 7. 2003,
kterým byl zamítnut návrh na umístění stavby »Obytný
soubor Na Křtině, Praha 4 – Kateřinky«. Zároveň vrátil
věc k novému projednání a rozhodnutí.

Účastníci řízení vznesli v průběhu řízení i při ústním
jednání námitky týkající se velikosti a nevhodnosti stavby,
která nereaguje na prostorové souvislosti stávající zástav-
by. Dále trvají na požadavku osázení příslušných ploch
zelení. MČ Praha - Újezd uvádí, že zastupitelstvo MČ zá-
sadně nesouhlasí se záměrem výstavby obytného souboru
a bude iniciovat změnu územního plánu.

Proti zamýšlené zástavbě se zvedla vlna odporu ze stra-
ny obyvatel, kteří v rámci sdružení OPTIM-UKA podepsa-
li petici proti zástavbě. Čtyřpodlažní zástavba v blízkosti
rodinných domů je z urbanistického hlediska nevhodná
a do prostoru Kateřinek se nehodí.

Pavla Pitrmanová

Jak si jistě mnozí obyvatelé ulic Vod-
nické, U Pramene a Proutěné mohli

povšimnout, v okolí jejich domů bylo
vysázeno (za nemalou finanční část-
ku) mnoho nových stromů a keřů. Sá-
zení napomohlo i pěkné počasí, které
v listopadu panovalo.

Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat Ing. Vinanteové, obyvatelce naší
městské části, která zpracovala kvalit-
ní projekt a na práci zahradnických
firem dohlížela. Stromky budou do
prvních mrazů pravidelně zalévány.
Věříme, že nám tato zeleň zpříjemní

bydlení na sídlišti a prosíme obyvatele,
aby v rámci svých možností o novou
zeleň pečovali a ochraňovali ji před
případnými vandaly. Zvláště bychom
chtěli požádat majitele pejsků, aby jim
nedovolili mladé rostlinky ničit.

Lenka Lorencová

VÁŽENÍ
spoluobčané!
Dovolte mi, abych vám

za všechny členy zastu-
pitelstva, zároveň za všechny zaměst-
nance úřadu i jménem svým popřál
krásné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a hlavně zdraví do nové-
ho roku. Ať se vám splní i ta nejtaj-
nější přání. Přejeme vám i vašim blíz-
kým hodně osobních a i pracovních
úspěchů. Nashledanou v novém roce
2004. Váš starosta Josef Novák

CHRAŇTE novou zeleň na sídlišti!
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V pondělí 1. prosince se na pražské
Novoměstské radnici uskutečnil

2. ročník slavnostního vyhlášení celo-
státních ocenění PEČOVATELKA
ROKU 2003.

Tuto akci pořádá Diakonie ČCE -
Středisko křesťanské pomoci v Praze
a jejím cílem je podle slov ředitelky
Mgr. Libuše Roytové poděkování pe-
čovatelkám za jejich namáhavou
a obětavou práci a zároveň zvýšení
prestiže této profese.

Do Prahy se sjelo téměř padesát
pečovatelek z celé České republiky,
které byly vybrány z celkového počtu
400 nominovaných. Z této padesátky
obdrželo deset nejlepších titul pečo-
vatelka roku 2003. Z desítky oceně-

ných byly dvě z Prahy. Obě z Jižního
Města. Oceněné pečovatelky, Draho-
míra Burešová a Anna Krbová jsou
zaměstnány v Centru sociálních slu-
žeb deset let. Celou tu dobu vedle své
náročné práce rozdávají úsměvy, po-
hodu a radost spoustě spokojených
klientů. Obě milují akce, které CSS
pro seniory pořádá a jsou šťastné
když vidí v očích svých klientů radost,
kterou jim přinášejí.

Drahuše Burešová působí v DPS
Šalounova a její vedoucí Zuzana Na-
varová o ní říká »Drahuška se už na-
rodila jako pečovatelka, má to snad
geneticky zakódované...« A jak paní
Drahušku vidí její klienti? Je to můj
miláček, superpečovatelka, nadšeně

vypráví paní Havelíková, je úžasně
vstřícná, ochotná, všechno sežene. Teď
mě například shání vánoční dárky, já
už se nikam nedostanu. O paní Horá-
kovou se Drahuška stará už sedmý
rok: Je to perfektní pečovatelka, trpěli-
vá, má smysl pro humor a vždycky vy-
slechne mé problémy, považuji jí
téměř za člena rodiny, ale hodné jsou
tu všechny. Slovy chvály nešetří ani
paní Švehlová: Je milá, svědomitá,
ochotná a trpělivá, svým úsměvem
a dobrou náladou nám starým a ne-
mocným pomáhá smířit se s údělem
stáří. Většina z nás jí říká naše Slu-
níčko.

Anna Krbová je pečovatelkou
v DPS Blatenská, její vedoucí Luďka
Růžičková na ní prozradila, že si
kvůli své práci nechce ani vybírat do-
volenou: Je to velmi obětavý člověk,
miluje svoji práci a nehledí na čas,
každé ráno je tu o hodinu dříve. Dva-
adevadesátiletá paní Švorcová, o kte-
rou Anička pečuje celých deset let, na
ni nedá dopustit: Je moc milá, ochot-
ná po všech stránkách, mám ji moc
ráda. To ocenění si zaslouží na sto
procent . všechny jsou tu hodné. Je
velice hodná, milá a vstřícná, máme
ji moc rádi, přidala se paní Tůmová,
která bydlí na stejném patře. O Anič-
ce můžu říct jen to nejlepší. Jsem
často nemocná a ona se u mne vždyc-
ky zastaví, mám jí jako svou dceru,
říká paní Švecová a dodává »přilnuli
jsme k sobě.«

O některých profesích se říká, že
jsou více posláním než prací. Péče
o druhé do této kategorie jistě patří
a nemůže jí vykonávat každý. Anička
Krbová a Drahuška Burešová mohou,
protože ji milují. Bez lásky by to
nešlo.

Text Jan Meixner, foto: archiv

PEČOVATELKY ROKU 2003
jsou z Jižního Města

Letošní listopad byl pro herečku Antonii
Hegerlikovou velmi rušný. Oslavu jejích

osmdesátých narozenin připravilo jak její
»rodné« divadlo na Vinohradech, tak herecká
škola v Michli, ve které paní Antonie Hegerli-
ková připravuje budoucí herečky a herce,
mnozí dobří přátelé dlouho promýšleli, čím ji
vzácným a nevšedním překvapí. Mezi gratu-
lanty byla i naše paní starostka Marta Šorfová.
Popřát přišel v předvečer jejích osmdesátých
narozenin 26. listopadu i zpravodaj naší měst-
ské části Klíč s kytičkou v ruce i za vás, čtená-
ře, podle tradičního českého: Hodně zdraví
do příštích let dobrého života, rodinné poho-
dy a ještě mnoho hereckých úspěchů v pěk-
ných rolích paní Antonie Hegerliková...

Ing. Ladislav Tunys, foto: Ronald Hilmar

ŠEDESÁT LET na divadelních prknech

Ing. Ladislav Tunys a  Antonie Hegerlikova
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POZVÁNKA na výstavu
Všechny milovníky výtvarného umění

bychom rádi upozornili na neobvy-
klou a zajímavou výstavu , která proběh-
ne ve Velké galerii Chodovské tvrze ve
dnech 7. ledna až 8. února 2004. Porce-
lánová továrna proslulá u nás výrobou
tzv. »cibuláku«, již jedenáct let pořádá
ve svých provozech každoročně meziná-
rodní sympozia, střídavě malířská a hrn-
ková. Během této doby se sešel výkvět
výtvarníků z celého světa a vytvořil
mnoho unikátních děl. Část této sbírky
si budete moci prohlédnout právě v ga-
lerii Chodovské tvrze. Vystaveny budou
porcelánové obrazy, vázy a talíře malo-
vané kobaltem pod glazuru a průřez le-
tošním hrnkovým sympoziem. Miloivní-
ci porcelánu by si neměli nechat tuto vý-
stavu ujít , protože ve výstavních plá-
nech jiných pražských galerií se podob-
né skvosty objevují velmi sporadicky.

Ak. soch. Milan Martiník, 
kurátor galerie Chodovské tvrze

Koncert pro Parent Project, který se
uskutečnil 18. 11. 2003 v Chodov-

ské tvrzi, můžeme zařadit mezi ty akce,
ze kterých si vedle kulturního zážitku
hosté i účinkující odnesli také morální
obohacení. Výtěžek benefičního kon-
certu zpívajícího pianisty Lukáše Čer-
máka a jeho hostů byl věnován občan-
skému sdružení Parent Project, sdruže-
ní rodičů, jejichž děti se narodily se
svalovou dystrofií Duchenne/Becker.
(Jedná se o nejčastější smrtelnou gene-
tickou dětskou vadu na světě.)

Zástupci Parent Projectu chtějí
touto cestou poděkovat nejen účinkují-
cím a pořadatelům, ale také hostům.
Především chceme poděkovat starostce
Prahy 11 paní Martě Šorfové a Ing.
Mgr. Mileně Remerové, ředitelce Mod-
rého klíče. Lidské ocenění a finanční
podpora lidí, kteří se věnují pomoci
druhým, je pro nás velkým povzbuze-

ním do budoucna. Poděkování patří
jak hlavnímu účinkujícímu Lukáši Čer-
mákovi, tak i jeho hostům, paní Mar-
cele Voborské, zpěvačce skupiny Paci-
fik a vynikajícímu houslistovi Zdeňku
Hudákovi za nádherné vystoupení.

Výtěžky ze všech projektů, které
připravuje naše sdružení jsou rozdělo-
vány do tří základních oblastí, do vý-
zkumu, specializované péče a integrace
dětí do předškolních a školních zaříze-
ní. Jen s pomocí lidí, kteří jsou ochotni
udělat něco pro druhého člověka mů-
žeme i v příštím roce naplňovat smysl
naší existence a tím jsou výzkum -
léčba - naděje.

Velice rádi bychom pokračovali ve
spolupráci s umělci, kteří obětovali
svůj volný čas a svým vystoupení pod-
pořili naše projekty.
Ještě jednou všem děkujeme

Pavlína Petrásková, Parent Project

Šanson – věc veřejná je volné sdru-
žení profesionálních autorů a in-

terpretů, které spojuje jak zájem
o hudební žánr, tak o věci veřejné.
Sdružení vzniklo na půdě tehdejšího
Československého rozhlasu v r.
1969, jako reakce na vpád vojsk Var-
šavské smlouvy a počínající normali-
zaci. Jeho zakladateli byli Alena
Havlíčková (zpěvačka), Jaroslav Ja-
koubek (skladatel a textař), Milan
Jíra (skladatel a pianista) a Rudolf
Pellar (herec, zpěvák a překladatel).
Ve velmi krátké době se připojili
další herci a zpěváci, např. Ljuba
Hermannová, Hana Talpová, Jan Fal-
týnek, Ilja Racek, Jiřina Jirásková,
Jan Kanyza aj., literáti (Ivo Štuka, Ja-
roslav Vedral, Karel Trinkewitz), no-
vináři a publicisté (Jan Petránek,
Karel Kyncl, Jaroslav Jírů a další).
Jako hosté se pak na podiích objevili
desítky herců, publicistů, politiků

a jiných zajímavých osobností. Čin-
nost skupiny byla ovšem několikrát
pozastavena, jednotliví členové šika-
nováni (byla jim zakazována umělec-
ká činnost, resp. byli vyhazováni ze
zaměstnání, předvoláváni k výsle-
chům atp.) Skupina proto často mě-
nila pracoviště i pořadatele a její po-
řady se dařilo zachovat i dále rozví-
jet. V současné době lze za kmenové
členy považovat Martu Balejevovou,
Terezu Duchkovou, Milana Jíru, Ru-
dolfa Pellara, Jana Petránka, Filipa
Sychru, Iva Štuku, a z herců Ilju
Racka a Libuši Švormovou.

Dramaturgie vychází z přesvědčení
(podloženého mnohaletou zkušeností),
že šanson je žánr polystylový, který si
bere »své dobré!« z lidové písně i z ka-
baretního kupletu, z lidovky i z jazzu,
z tzv. »vážné hudby« i z folku a count-
ry. Tím je také dána jeho schopnost
spojovat se s poezií, prózou, politic-

kým komentářem, aktualitou – ovšem
za předpokladu, že jeho páteří je pře-
svědčivý, poetický a srozumitelný text,
umocněný nápaditou hudbou a zpro-
středkovaný všestranně vybaveným
umělcem. Pořady skupiny, pokud jsou
realizovány pod tímto zorným úhlem,
jsou dostatečně pestré, aby zaujaly ši-
roké vrstvy publika – samozřejmě pub-
lika inteligentního, vnímavého a spolu-
pracujícího. Proto jsou koncipovány
jako bezprostřední setkání s obecen-
stvem, k němuž se obracejí s důvěrou
a bez jakéhokoli předsstírání. Skupina
klade důraz na šanson český, převážně
pro její potřebu komponovaný, ale ne-
zanedbává pochopitelně ani šanson
francouzský, lidové písně a jazzové
podněty.

Svou pravidelnou scénu získala
tato skupina v Chodovské tvrzi, kde
vystupuje každý měsíc. Zatímco v mi-
nulém období produkovala tématicky
zaměřené pořady (divadlo, cirkus,
česká poezie, francouzský šanson
atd.), hodlá ve zbytku sezóny věnovat
pozornost jednotlivým osobnostem ze
svého středu, a to formou jakýchsi
»beneficí«, kdy jeden z účinkujících
bude ústřední postavou večera a do
jisté míry bude určovat jeho celkové
zaměření a vyznění. Je to forma, kte-
rou jsme si před léty s úspěchem vy-
zkoušeli a rádi bychom ji pro několik
představení obnovili.

Nejbližší představení se uskuteční
ve čtvrtek 15. ledna v 19.00 hodin
v koncertním sále Chodovské tvrze
a bude věnováno Janu Petránkovi –
novináři a publicistovi. Spolu s ním
vystoupí Rudolf Pellar, Milan Jíra
a Marta Balejová.

Ing. Vladimír Levický,
ředitel KD Chodovská tvrz

ŠANSONOVÉ VEČERY 
na Chodovské tvrzi

KONCERT pro nemocné děti
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Dramaturgie pořadů pro děti a mlá-
dež Kulturního centra Zahrada

připravuje bohatý a pestrý program
i na rok 2004. Pravidelné návštěvníky
jistě potěší neotřelé akce, zajímavé ti-
tuly, nové tváře i umělecké soubory,
a samozřejmě také tradiční oblíbené
programy.

Každý měsíc má svou »třešničku na
dortu«. V lednu se uvádí nejvíce pohá-
dek se zimní tématikou, v únoru přijde
např. svatý Valentin a přinese pohád-
ku. V březnu budeme v KC Zahrada
jako na mnoha dalších místech země-
koule slavit Světový den divadla pro
děti a mládež, v dubnu se Zahrada pro-
mění ve Velikonoční jarmark, přiletí
i Čarodějnice. V květnu se opět přihlásí
Dětská Filmová Zahrada a červen za-
hájí Den dětí. K posledním červnovým
dnům neodmyslitelně patří oslavy
konce školního roku. A léto? Doufej-
me, že bude opět v koňském sedle.

Na jaké konkrétní pořady se můžete
těšit? Soboty odpoledne jsou stále vy-
hrazeny nejmladšímu divadelnímu pub-
liku. Do Zahrady zamíří nejrůznější di-
vadélka nejen z Prahy a okolí: předsta-
ví se činohra, loutky, maňásci, panto-
mima, malé muzikály. Do nového roku
se vykročí se zimní pohádkou »O dva-
nácti měsíčkách«, kterou uvede diva-
délko Romaneto a sezónu koncem
května zakončí Divadlo Matěje Kopec-
kého s téměř letní inscenací »Povídání
o sluníčku«. Veselé komponované po-

řady, karnevaly a soutěže, koncerty pro
děti se opět ponesou v duchu dětských
přání.

Dvakrát v měsíci je tu »Tvůrčí,
hravé a úsměvné dopoledne s pohád-
kou«. Sobotní otevřenou dílničku, ve
které děti (starší tří let) vyrábějí loutky,
malují obrázky a hrají i divadélko, vede
MgA. Kateřina Schwarzová. Stačí si
s sebou přinést vodové barvy, lepidlo,
nůžky a svačinku. A domů si děti odne-
sou loutky, výrobky i obrázky a spoustu
zážitků.

»Deskové hry a hlavolamy« se ko-
nají vždy jednou za měsíc. Úterní od-
poledne nabízí klasické i moderní in-
teraktivní společenské hry.

»Svět her a zábavy« nabízí pravidel-
ně každý čtvrtek ligu o zajímavé ceny
ve sběratelských kartičkách Harry Pot-
ter, dále turnaje s kartičkami Magic,
Lord of the Ring, Pokémon. Přijít
mohou i úplní nováčci. A mohou si být
jisti, že s trochou zájmu, se brzy vypra-
cují na ostřílené hráče.

»Dětská Filmová Zahrada« je mezi-
národní soutěžní přehlídka amatér-
ských videoprogramů a filmů. Festival
je určen především dětem a dospělým,
kteří s dětmi pracují, či o nich natáčí.
Přihlásit se může naprosto každý, ať
stál za kamerou či před ní; u dospělých
tvůrců je pak kladen důraz na zpraco-
vání dětské tematiky. Celodenní pře-
hlídka vedle soutěžních projekcí, kon-
zultačního střediska a diskuse s porotci

zahrnuje i bohatý doprovodný pro-
gram.

Pořady pro školáčky i studenty jsou
již nedílnou součástí »zahradního« pro-
gramu. Škála nabízených pořadů a pro-
gramů pro školy je velice široká. Nabízí
se klasická divadélka, »výchovné« kon-
certy, »programy šité na míru«, nauč-
ně–zábavné pořady atd. Velmi oblíbený-
mi se staly »Veselé taneční« divadélka
Andromeda (některé školy jsou již u 3.
dílu). Ohlas u dětí i pedagogů mají pořa-
dy se zvířátky, hudební produkce, bese-
dy se spisovateli či umělci, kvalitní pro-
gramy pro rozšíření výuky jazyků (ang-
ličtina, němčina, francouzština) a multi-
mediální přednášky. V novém roce se
připravují pořady s velikonoční temati-
kou, setkání s oblíbenou spisovatelkou
Martinou Drijverovou, pořady v anglic-
kém i francouzském jazyce, dramatické
dílny, setkání s Janem Vodňanským.

Nejúspěšnější »prázdninové aktivi-
ty« jsou bezesporu všechny spojené
s přírodou a koňmi. I do budoucna se
plánují tábory s touto tématikou.

Dětem z Prahy 11 i širokého okolí
se v Zahradě, oáze mezi paneláky, na-
bízí kvalitní využití volného času,
mohou si zde hrát i bavit se, soutěžit
i tvořit, oslavit narozeniny i prožít ne-
zapomenutelné chvíle v příjemném
prostředí. Kulturní centrum zde stojí
také pro děti i mládež – pro budouc-
nost Jižního Města. Stačí jen vstoupit.

MgA. Hana Kožová

STAČÍ JEN VSTOUPIT
Zahrada dětem a mládeži v novém roce...

RÝSUJE SE NOVÁ TRADICE?
Aneb Rozsvítili jsme
sídliště světýlky světlušek
Den lampiónů v Zahradě aneb Lampionový festival

Jižního Města se konal poslední listopadovou so-
botu. Na akci se podílelo Kulturní centrum Zahrada,
Rodinný klub Benjamin, Ekola Praha, Kamínek a ju-
nácký oddíl Krhúti. Celodenní aktivity spojené s výro-
bou lampionů v podvečer vyvrcholily průvody, které
rozsvěcely a probouzely sídliště. Společným cílem
všech světýlek bylo Kulturní centrum Zahrada, kde
bylo připraveno překvapení – »Ohnivý muž«, sladkos-
ti a horké nápoje, soutěžní a zábavný program pro
děti, tombola, spousta cen a upomínkových předmětů.
Celý program zastřešoval a uváděl maskot akce Skří-
tek z lampionu, jenž jednou do roka ze svého útočiště
vystoupí, aby propojil a spojil nás – obyvatele Jižního
Města.

Organizátoři akce věří, že tak jako letos, se i příští
rok sejde na stovky rozsvícených lampionů a rozzáře-
ných dětských tváří.

MgA. Hana Kožová
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Aprávě tolik let existuje dětské
hnutí Na vlastních nohou - Sto-

nožka. Děti naší školy stále malují vá-
noční psaníčka, která prodávají .
Z výtěžku prodeje pomáhají těm, kteří
to opravdu potřebují. S prodejem

jsme začali před třídními schůzkami
v listopadu 2003 a setkali jsme se
s velkým pochopením našich rodičů.
Získali jsme přes sedm tisíc korun
a nadále budeme pokračovat.

Představte si, že za uplynulá léta
našeho hnutí bylo shromážděno před
80 milionů korun. Pomohli jsme ne-
mocným dětem v boji s rakovinou, ale
i tam, kde děti nemají lehký život. Ne
všechny mají tolik štěstí, aby svůj
volný čas trávily u počítače, televize
nebo při sportu. Jsou stále na světě
místa, kde se děti choulí v rozvali-
nách, v zavlhlém oblečení a třesou se
zimou, protože střecha nad jejich hla-
vami připomíná spíše síť na volejbal.

My nechceme, aby naši neznámí
kamarádi takto žili, proto jim stonož-
ka pomáhá. Ve spolupráci s příslušní-
ky armády ČR, kteří se účastní růz-
ných mezinárodních operací, pomáhá
rekonstruovat školy, nakupuje sanit-
ky, a mnoho dalších věcí. Ať už to
bylo v Kosovu nebo nyní v Iráku.

O našem »stonožkovém« hnutí se
ve světě už ví, ocenil jej generální ta-
jemník OSN Kofi Anan a letos
v dubnu i gen. taj. NATO Lord Ro-
bertson, který se stal jeho patronem.

To nás těší, ale hlavně máme ra-
dost z toho, že naše práce je užitečná
a prospěšná.

Vždyť my pomůžeme dnes jim,
možná zítra oni nám.

Vyzýváme proto i další školy Jižní-
ho Města, aby se k nám přidaly.

Za »stonožkové« děti 
ze ZŠ Květnového vítězství 1554

Lenka Hniličková

STONOŽCE je čtrnáct let

DEN předškoláčka
V pondělí 8. prosince přišly do naší školy děti z mateřské

školy v Drabíkově ulici. Chtěly se podívat na své bývalé
kamarády a kamarádky a přesvědčit se, zda se jim ta »velká«
škola bude líbit. Již za několik měsíců budou také oni sedět
ve školních lavicích, a proto někteří nadšeně, jiní trochu se
strachem, přivítaly hru na »opravdovou« školu.

Paní učitelky předškoláčky zapojily do práce a všechny
děti společně kreslily, cvičily a zpívaly, ale také počítaly
a četly, a dokonce pracovaly na počítačích. Starší děti se ne-
zapomněly pochlubit svými známkami a razítky v žákovské
knížce a pyšně ukazovaly svým budoucím spolužákům celou
školu, tělocvičny i jídelnu.

Malé děti odcházely s pocitem, že je v září ve škole již nic
nepřekvapí: budoucí spolužáci jsou na ně hodní, paní učitel-
ky jsou milé a usměvavé a učení bude vlastně zábava.

Přejeme si, aby se děti do školy opravdu těšily a nebály se
neznámého prostředí, nových kamarádů nebo změny paní
učitelky.

Jestli se chcete i vy podívat, kam bude vaše dítě od září
docházet, přijďte ještě před zápisem na den otevřených
dveří, který se bude konat 12. ledna 2004 v ZŠ Mendelova.

Pedagogové ZŠ Mendelova 550

Nela Macíková

Lucie Homolková
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Křeslice náležely k obvodu Praha 10 až
do devadesátých let minulého století.

V období utváření městských částí a součas-
ných správních obvodů tehdy obyvatelé po-
žádali o propojení na dnešní Prahu 11.

Stávající zástavba Prahy Křeslic neskrývá
původní charakter zemědělské obce. Nověj-
ší rodinné domy se zatím rozkládají přede-
vším v jejich východní a jižní části. Radnice
s novou střechou a fasádou odpovídá roz-
měrům obce. Křeslice se po roce 1908 sice
odpojily od Újezdu, ale následující víc jak
desetiletí byly zase spojeny do jedné politic-
ké obce se Šeberovem. Po konečném osa-
mostatnění se scházeli volení představitelé
obce v dolním hostinci a agenda vyřizoval
starosta ve svém statku. Místní národní
výbor po svém vzniku užíval jako úřadovnu
nevelký jednopodlažní obecní domek. Provi-
zorní radnice byla nakonec zřízena v horní
části obce. Vznikla ze stavbařských obyt-
ných buněk, navazujících na sálek skromné
restaurace. Na základě projektu z roku 1995
dostala radnice výslednou podobu, jak ji
známe dnes. Kanceláře umožňují důstojné
jednání s občany i ostatní práci.

Proti radnici se za hlavní křeslickou ko-
munikací rozkládá prostor uvažovaného
místního náměstí. Na jeho okraji nelze pře-
hlédnout hornokřeslický dvůr. Tyčí se v dominantní polo-
ze nad skalnatým svahem spadajícím k Botiči. Areál, spo-
jený s tradicí místní tvrze z 15. století, tvoří jednoduché
jednopodlažní budovy bez zjevných architektonických
prvků. Mladší objekt kravína ustoupil ploše zamýšleného

náměstí. Pomník padlých v sousedství rad-
nice připomíná oběti 1. světové války. Mezi
domy v původní zástavbě horní části Křes-
lic se nachází také příjemně působící drob-
ná vesnická kaplička.

V krajinném zázemí na západ od Křeslic
dominuje dvůr Štít, dobře patrný již od Mi-
líčovského lesa. Působivý pozdně barokní
objekt nechala postavit průhonická vrch-
nost. Centrální zvýšená část a boční křídla
stájí navozují atmosféru zámečku s čestným
nádvořím. Nyní však areál nebezpečně
chátrá. Doufejme, že je mu souzen odlišný
osud, než jaký před třiačtyřiceti lety potkal
stylový Fantův mlýn u Botiče. Podoba
mlýna se dochovala na obraze O. Bubeníč-
ka a v jedné z černobílých verzí zfilmované
divadelní hry A. Jiráska Lucerna. Dnes ob-
jekt připomíná jen velmi skromný zbytek
hospodářského zázemí. V místě se uvažuje
obytná zástavba.

V sousedství luk náležejících k bývalému
Fantovu mlýnu, ale až pod novodobou zá-
stavbou sousedních Petrovic, se rozkládá
samota jiného mlýna Dobrá Voda. Bývá po-
važována za velmi starobylou lokalitu na
trase pradávné komunikace z Prahy na ji-
hovýchod. Další hospodářský areál se na-
chází až mezi polnostmi na jižním okraji

katastru, nad Černým rybníkem. Je propojen na komunika-
ci z Průhonic do Pitkovic. Volné plochy na území Křeslic
činí z městské části perspektivní prostor pro odpovídající
budoucí zástavbu. Zatím představují příhodné místo k pro-
cházkám. (Pokračování)

Kaplička v Křeslicích 
Foto autor

nejenom pro listonoše
Markušova

Nedlouhá ulice Markušova směřuje v Litochlebech
z ulice Květnového vítězství k jihovýchodu. Stačí se ještě
zalomit v pravém úhlu k severovýchodu a končí. Navazují
však na ni pěší komunikace v zeleni. Slovák Alexander Mar-
kuš (1913 – 1945), středoškolský profesor dějepisu a redak-
tor, zahynul za 2. světové války. Stalo se to při spojeneckém
bombardování transportu vězňů do koncentračního tábora
v Melku, kam byl odvážen za svoji ilegální odbojovou čin-
nost. Ulice se po něm jmenuje od roku 1978, kdy vznikla.

Vejvanovského

Ulice Vejvanovského se nachází v části Litochleby mezi
ulicí Podjavorinské a Centrálním parkem. Pavel Josef

Vejvanovský byl prvním českým skladatelem instrumentální-
barokní tvorby, ale o něm a ulici po něm pojmenované jsme
již přece psali? Ano, už je to řada měsíců. Vzápětí ale dostala
redakce vyčítavý dopis, že uvádíme jen opravené domy a že
ty na fotografii snad ani k ulici nepatří. Patří, ale z dopisu byl
spíš cítit stesk jihoměstského starousedlíka, že se »jeho« dům
na fotografii nedostal. Občas takový pocit v korespondenci
probleskne. Praha 11 je příliš velká a nemáme možnost do-
kumentovat každý jednotlivý dům. Při příležitosti Vánoc
však chceme pisatele dopisu a některé další čtenáře z Vejva-
novského ulice potěšit a uvádíme proto její »starou« část.

Jiří Bartoň. Fota autor

Jiří Bartoň

Křeslické
dominanty

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (1 7 )
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Policie České republiky
Obvodní fieditelství v Praze IV.
U Plynárny 2

informuje ainformuje a pátrápátrá
Od 1. ledna 2004 dochází k zásadní změně organizační

struktury Policie ČR, správy hlavního města Prahy.
Z dosavadních deseti obvodních ředitelství vzniknou pouze
čtyři - dva policejní obvody budou na pravém a dva na
levém břehu Vltavy.

Obvodní ředitelství Policie ČR Praha I.
zahrnuje území městských částí: Praha 1, Praha 6, Praha

7, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Suchdol, Řepy,
Troja, Zličín

Obvodní ředitelství Policie ČR Praha II.
zahrnuje území městských částí: Praha 2, Praha 5, Praha

13, Lipence, Lochkov, Řeporyje, Radotín, Slivenec, Velká
Chuchle, Zbraslav

Obvodní ředitelství Policie ČR Praha III.
zahrnuje území městských částí: Praha 3, Praha 8, Praha

9, Praha 14, Běchovice, Březiněves, Čakovice, Ďáblice,
Dolní Chabry, Dolní Počernice, Horní Počernice, Klánovice,
Koloděje, Kbely, Letňany, Satalice, Vinoř, Újezd nad Lesy

Obvodní ředitelství Policie ČR Praha IV.
zahrnuje území městských částí: Praha 4, Praha 10, Praha

11, Praha 12, Praha 15, Benice, Dolní Měcholupy, Dubeč,
Kolovraty, Královice, Křeslice, Kunratice, Libuš, Nedvězí,
Petrovice, Šeberov, Štěrboholy, Uhříněves, Újezd u Průhonic

Pro obyvatele správního obvodu Praha 11, do kterého
patří městské části Praha 11, Křeslice, Šeberov a Újezd
u Průhonic, se ale nic zásadního nemění, služebny místních
oddělení (MO JM I, MO JM II a MO Spořilov) zůstávají.
Rovněž držitelé zbrojního průkazu a zájemci o něj se mohou
nadále obracet na oddělení pro zbraně a střelivo Policie ČR
Praha IV v Soukalově ul. 3408 v Praze - Modřanech.

Přínosem by mělo mimo jiné být zřízení nových oddělení
hlídkové služby, což znamená větší počet policistů v ulicích,
a tedy i rychlejší reakce na oznámení občanů.

Doufejme, že tento záměr se podaří uskutečnit. Z černé
kroniky :

Dne 21. listopadu 2003 v době kolem 13. hodiny přijel
řidič Peugeotu 405 na parkoviště u Hněvkovského ulice. Vy-
stoupil z auta, přešel k vozidlu Seat a vypáčil zadní okno,
přičemž jeho společník hlídal. Muže, který se vloupal do
seatu, hlídka Policie ČR na místě zadržela, druhému pacha-
teli se z místa činu podařilo utéci. Vzniklá škoda činí 5 500
Kč. Zadrženému pachateli bylo ve zkráceném trestním říze-
ní sděleno podezření z trestného činu pokusu krádeže.

Martin Klimakovský,
vedoucí oddělení krizového řízení OKS ÚMČ

ZÁBAVNÁ pyrotechnika
Tichá noc, svatá noc ... tak začíná jedna z nejznámějších

vánočních písní. Bohužel, zhruba posledních deset let
to již není pravda. Petardy, rachejtle a dělobuchy v rukou
bezohledných spoluobčanů ruší vánoční pohodu nás
všech.

Kdo provozuje tuto »zábavu«, zapomíná na skuteč-
nost, že od 1. 1. 2000 je v účinnosti vyhláška č. 42/99 hl.
m. Prahy. Zde je přesně stanoveno, kdy a kde se smí zá-
bavná pyrotechnika používat. Zákaz neplatí pouze pro
dny 31. prosince a 1. ledna. Místa, kde je používání pyro-
technických předmětů I. a II. třídy povoleno, jsou uvede-
na v příloze zmiňované vyhlášky. V Praze 11 není žádná
lokalita, kde by bylo povoleno tuto pyrotechniku pou-
žívat.

Kdo zmiňované pyrotechnické předměty používá, do-
pouští se jiného správního deliktu ve smyslu §46 odst. 2
zák. 200/90 Sb. (zákon o přestupcích). Jeho jednání bude
řešit přestupková komise ÚMČ Praha 11. Ve správním ří-
zení lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.

Klasifikace pyrotechnických výrobků
Klasifikace pyrotechnických výrobků je zakotvena ve

vyhlášce Českého báňského úřadu č. 174/1992 čl. 1.
I. třída: např. prskavky, pistolové kapsle, bouchací ku-

ličky, malé tyčinky s barevnými plameny. Mohou být pro-

dávany i formou stánkového prodeje osobám mladším 18
let, pokud to není v návodu zakázáno.

II. třída: např. římské svíce, petardy, světlice, bengálské
ohně, minivýbušky. Mohou být prodávány pouze v tzv.
»kamenných obchodech« s protipožárními prostředky.
Prodej ve stáncích je zakázán !

III. třída: malé italské pumy, ohňopády, různé druhy
raket, velké japonské slunce. Mohou být prodány jen oso-
bám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů. Prodej ve stán-
cích je zakázán !

Na obalu musí být návod v češtině nebo slovenštině,
datum, do kdy má být pyrotechnický předmět použit nebo
datum výroby a spotřební doba, označení výrobce nebo
dovozce, označení třídy nebezpečnosti a číslo rozhodnutí,
jímž bylo schváleno uvedení předmětu do oběhu. Ukládá
to §5 odst. 3 uvedené vyhlášky.

Závěrem bych chtěl apelovat na všechny příznivce zá-
bavné pyrotechniky. Takovou zábavou můžete přivodit
velké zdravotní problémy sobě i svým spoluobčanům. Ne-
odborná manipulace, hlavně u dětí, hrozí popáleninami,
v horších případech těžkými zraněními končetin a očí.
U starších lidí může nečekaná exploze způsobit zdravotní
kolaps. Vaši psi se ve stresu mohou zachovat tak, jak byste
to od nich nikdy nečekali. Ohrožena jsou i ostatní domácí
zvířata.

Jan Horehleď, zástupce ředitele
Obvodního ředitelství MP Prahy 11

KRIMINALITA v Újezdě
Dosud neznámý pachatel se v době okolo 2.00 hodin

dne 30. 10. 2003 pokusil vloupat do motorového
vozidla Seat Alhambra ve Studánkové ulici v Praze 4. 

Při násilném vniknutí do vozidla byl vyrušen zabez-
pečovacím zařízením (alarmem) instalovaným ve vozid-
le a z místa činu se mu podařilo utéct.

Neznámý pachatel pokusil vloupat v ulici U prame-
ne v Praze 4 v době kolem 6.30 hodin dne 30. 10. 2003
i do vozidla VW Transporter. 

Jedná o muže ve věku kolem 25 let, je 180 - 185 cm
vysoký, štíhlé postavy, na hlavě měl čepici s kšiltem.
Pachatel odjel z místa vozidlem mercedes stříbrné
barvy se zakrytými písmeny.

Dosud neznámý pachatel v době od 3.00 hodin do
5.30 hodin dne 12. 11. 2003 v Proutěné ulici v Praze 4
bez použití násilí vnikl do bytu, a přesto, že majitelé
v bytě spali, z pracovny a chodby odcizil věci v hodnotě
cca 13 000 Kč.

Po pachatelích probíhá pátrání a v případě jakých-
koliv poznatků k těmto pachatelům informujte laskavě
policii na tel. č. 974 854 101.
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ZÁPIS do ZŠ
V průběhu ledna se bude konat zápis

do základních škol. V přiložené ta-
bulce přinášíme informace o všech zá-
kladních školách na území městské
části Praha 11, abychom rodičům bu-
doucích prvňáčků  usnadnili rozhodo-
vání při výběru školy.

Vzhledem k úspěšné optimalizaci
sítě základních  škol v minulých letech
zůstává spektrum škol od loňského
roku nezměněno. Jedná se celkem o je-
denáct základních škol, z nich je jedna
soukromá a jedna zvláštní. Každá škola
má své specifické zaměření a mnoho
školních i mimoškolních aktivit. Vzhle-
dem k různorodosti nabídky si můžete
jako rodiče vybrat právě tu, která by
nejvíce vyhovovala vašemu dítěti.
O správnosti své volby  se ještě můžete
přesvědčit návštěvou vybrané školy
v rámci „Dnů otevřených dveří“, či
účastí na akcích pořádaných školami
právě pro budoucí prvňáčky a jejich ro-
diče (např. „Škola nanečisto“ či „Hra
na školu“).

Do základní školy se zapisují děti,
které před začátkem školního roku (nej-
později  31. srpna 2004) dovrší šestý rok
věku. Na žádost zákonných zástupců lze
výjimečně zapsat i děti, které dovrší šesti
let v průběhu září až prosince, ale
pouze jsou-li přiměřeně tělesně i dušev-
ně zralé. Ředitel školy může na základě
doporučení odborného lékaře, pedago-
gicko – psychologické poradny nebo
speciálně pedagogického centra odložit
začátek povinné školní docházky
o jeden rok u dětí, které nejsou tělesně
či duševně vyspělé. I s těmito dětmi se
ale musí rodiče dostavit k zápisu.

Vyhláškou hlavního města Prahy jsou
stanoveny spádové obvody jednotlivých
škol, přesto si rodiče mohou pro své děti
zvolit základní školu dle své úvahy a to
i tu, do jejíž spádového obvodu dítě ne-
patří. Pouze v případě, že škola nemůže
dítě z kapacitních důvodů přijmout, za-
píší ho rodiče ke školní docházce ve
škole spádové podle bydliště. Vzhledem
k dostatečné kapacitě míst v základ-
ních školách je pravděpodobné, že rodi-
če při zápisu uspějí ve vybrané škole.

V tomto čísle Klíče jsme se snažili
podat souhrnné informace o zápisu do
základních škol. Veškeré další dotazy
vám zodpoví vedení jednotlivých škol
i odbor školství a kultury Úřadu MČ
Praha 11 (tel. 267 902 324).

Na závěr bychom chtěli popřát bu-
doucím prvňáčkům, aby jim „těšení“ na
školu vydrželo co nejdéle a vám rodi-
čům se tak potvrdila správnost volby.

Ivana Guthová, 
odbor školství a kultury ÚMČ 

Z· Donovalská 1684

272 934 191, 
272 927 911

Mgr. Pavel Dittrich

E-mail:dittrichp@seznam.cz, donovalska@seznam.cz

www.volny.cz/donovalskazs

Základní ‰kola ãj. 16 847/96-2
- na 1. stupni pro Ïáky 1. tfiíd uãební program pfiizpÛsoben˘ 

na plynul˘ pfiechod dûtí z M· do Z·, odpadá zvonûní, 
rovnomûrné stfiídání nároãnûj‰ích pfiedmûtÛ s v˘chovami, 

doplnûno prvky estetické v˘chovy, tance a keramiky
- 1. a 2. tfiída se zamûfiením na tenis (Tenisová ‰kola TSD)

- od záfií otvíráme specialilzovanou 1. tfiídu pro alergiky a astmatiky
- na II. stupni intenzivní pfiíprava ÏákÛ ke studiu na stfiedních ‰kolách

43,6 

Stabilizovan˘, kvalitní odborn˘ ped.sbor, 
tfiídy s roz‰. v˘ukou TV (tenis), nabídka v˘uky cizách jazykÛ 

od 4. tfi. (Aj, Nj), od 6. tfi. moÏnost druhého jazyka. Integrace ÏákÛ 
(individuální v˘ukov˘ plán). Prostorné uãebny, 

2 PC uãebny s internetem, 2 tûlocviãny, 
herna stol. tenisu, keramická dílna s pecí, 

velké ‰kolní víceúãelové hfii‰tû s umûl˘m povrchem, 
pro Ïáky kaÏdé 1. tfiídy - dvû místnosti, klasickou uãebnu a hernu 

408

19

21,5/21-22

Keramika 7x, v˘tvarn˘ 2x, rukodûln˘

hra na flétnu, sborov˘ zpûv 2x

míãové hry, jóga, stolní tenis, 
florbal, tenis, malá kopaná

angliãtina, nûmãina, 
ru‰tina, francouz‰tina

Dramatika, práce s PC (13), v˘uka hry na hudební nástroj

‰kolní bufet, ‰kolní jídelna - v˘bûr ze dvou jídel

1.-5. roãník 6,30-17,00 kaÏdé odd. má zamûfiení 
(keramika, sportovní hry, v˘tvarná v˘chova)

v˘uka informatiky, práce s poãítaãem - povinn˘ pfiedmût od 6. roãníku
poãítaãové krouÏky pro v‰echny Ïáky ‰koly

v˘ukové programy
2 zafiízené PC uãebny - poãítaãová síÈ, pfiipojení na internet

Ve dnech od 7. do 16. 1. dny otevfien˘ch dvefií (od 8.00 do 11.00) 
pro dûti a jejich rodiãe. Po pfiedchozí domluvû s vyuãujícím - ukázky 

vyuãovaích hodin, práce ve ‰kole, prohlídka I. stupnû Z· a ·D
14. 1. 2004 9,00-10,00 ukázky vyuã. hod., prohlídka ‰koly

16.30-17.30 prohlídka ‰koly
17.00 beseda uãitelÛ a vedení ‰koly s rodiãi budoucích prvÀáãkÛ, 

po dobu besedy pfiipraven zábavn˘ program pro dûti
v sobotu 17. 1. 04 od 9.30 do 12.00 hod. program Hra na ‰kolu 

pro pfiedskoláky a jejich rodiãe, spoleãnû se Ïáky 1. a 4. tfiíd

21. 1. a 22. 1. 2003 15.00-17.00
Nabídka pro budoucí Ïáky 1. tfiíd: tfiída se zamûfiením na tenis

Specialilzovaná tfiída pro alergiky a astmatiky (spolupráce s lékafiem,
speciální ozdravné pobyty, ãistiãka vzduchu ve tfiídû, upravená uãebna,

‰kolní i mimo‰kolní aktivity pfiizpÛsobené moÏnostem dûtí

Speciální nabídka - spolupráce s logopedem a ‰k. psychologem. 
Samozfiejmostí jsou v˘jezdy dûtí na ‰koly v pfiírodû, 

ozdravné pobyty, lyÏafiské zájezdy, ‰k. v˘lety, exkurze 
a plaveck˘ v˘cvik.
- integrace ÏákÛ

- ‰k. ãasopis Pel Mel
- nové ‰kolní hfii‰tû s umûl˘m travnat˘m povrchem

- provoz hfii‰tû cel˘ t˘den i So a Ne
- keramick˘ krouÏek pro dospûlé

www.volny.cz/donovalskazs

Informace o ZŠ MČ Praha 11 ve školním roce 2003/2004
Z· Campanus

Jírovcovo námûstí 1782

271 913 695, 271 013 696, 
271 911 125

Mgr. Zdenûk Stfiíhavka

central@campanus.cz

www.campanus.cz

Základní ‰kola ãj. 16 847/96-2
Od 3. roãníku v˘uka cizího jazyka (A, N).
Od 6. roãníku vÏdy jedna tfiída s v˘ukou

informatiky a druhého cizího jazyka.
Ostatní tfiídy mají moÏnost v˘uky 

druhého cizího jazyka. 
Pfii v˘uce vyuÏití dvou poãítaãov˘ch 

uãeben pfiipojen˘ch na internet

45,2

Cílem ‰koly je poskytnout v‰em ÏákÛm
základní v‰eobecné vzdûlání a kvalitnû 

je pfiipravit pro dal‰í studium a praxi. 
Talentovan˘m a nadan˘m ÏákÛm vytváfií-
me podmínky pro rozvoj jejich schopností.

Chceme, aby na na‰í ‰kole na‰ly 
uplatnûní sv˘ch zájmÛ v‰echny dûti, 
a to buì ve voliteln˘ch pfiedmûtech, 
jejichÏ nabídka je dostateãná nebo 

v zájmov˘ch útvarech.

625

28

23,3/20,3

keramika, malování

dramatick˘, flétna

atletika, ko‰íková, sebeobrana, 
kopaná, interkros, aerobic, aikido, ‰achy,

sportovní pfiípravka

nûmãina, angliãtina

poãítaãe, vafiení

‰kolní bufet dennû 7,30-14,00
3 x automat na nápoje v lahvích
1x automat na nápoje, ‰k. mléko

6 oddûlení, 1.-3. roã.(pfiíp. dal‰í roã.)
6.30-17.00

krouÏky - sportovní, poãítaãe
Klub otev. dvefií: 12.30-17.30 dennû

V˘uka informatiky - od 6. roãníku poãíta-
ãové krouÏky pro v‰echny Ïáky ‰koly, 
síÈ v celé ‰kole. V˘ukové programy, 

na v‰ech poãítaãích internet, k poãítaãÛm
a internetu pfiístup zdarma v Klubu 

otevfien˘ch dvefií, akreditované stfiedisko
M·MT pro ‰kolení pedagogÛ

na uÏívání poãítaãÛ

pro budoucí 1. tfiídy 13. 1. 2004
pro v‰echny ostatní 6. 4. a 7. 4. 2004

23. 1. a 24. 1. 2004 14.00.17.00

Zapojení do programu SOKRATES 
- spolupráce s pûti ‰kolami EU. 

·kola pofiádá v˘jezdy do anglicky 
mluvících zemí. 

Ve‰keré informace o ‰kole na 
www.campanus.cz

Základní ‰kola

Telefon do ‰koly

¤editel ‰koly

E-mail

www adresa

Vzdûlávací program

PrÛm. vûk pedagogÛ

Charakteristika ‰koly

Poãet ÏákÛ celkem

Tfiídy celkem

∅ poãet ÏákÛ ve tfi./v 1. tfi.

V˘tvarné krouÏky

Hudební krouÏky

Sportovní krouÏky

Jazykové krouÏky

Ostatní krouÏky

·kolní obãerstvení

·kolní druÏina

VyuÏití PC

Dny otevfien˘ch dvefií

Zápis do 1. tfiíd

Ostatní informace o ‰kole
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Z· Chodov
Kvûtnového vítûzství 57

272 927 730, 
272 926 214

RNDr. Jan Hovorka

CHODOV@ZSKV.CZ

www.ZSKV.CZ

I. stupeÀ - Obecná ‰kola ãj. 120 3597-20
II. stupeÀ - Základní ‰kola ãj. 16 847/96-2

39,3

·kola je zafiazena mezi sportovní ‰koly - zamûfiená na mo-
derní gymnastiku dívek, úzká spolupráce s TJ Chodov. Je-
diná nepanelová Z· na území JM se zdrav˘m vnitfiním kli-
matem. Trvalé cíle: • pfiipravit Ïáky ke studiu na zvoleném
typu S· • vytvofiit servis pro zabezpeãení volnoãasov˘ch

aktivit ÏákÛ • poloÏit základy komunikace ve zvoleném cilím
jazyce a zvládnout obsluhu PC a komunikacvi prostfiednic-
tvím internetu • trvale je vûnována pozornost utváfiení zdra-
v˘ch vztahÛ ve tfiídních kolektivech • jsme jedinou ‰kolou

v Mâ, která nemá úbytek poãtu ÏákÛ a tfiíd

443

18

24,6

keramick˘, tvÛrãí díla v˘tv. technik, drhání

pûveck˘

pohybov˘ch aktivit (1.-3. tfi.), florbal pro 4. a 5. roã., chlapci,
rytmická pohybová v˘chova pro 1. a 2. roã., aerobik pro star-
‰í i mlad‰í dívky, florbal - chlapci II. stupeÀ - hala TJ Chodov

Aj - pro 1.-3. roã.• Fj - pro I. a II. stupeÀ • ·panûl‰tina - pro II.
stupeÀ • Nj - pro I. a II. stupeÀ

Klub filmového diváka - vybraná filmová pfiedstavení s ko-
mentáfiem, krouÏek programování, Mlad˘ pfiírodovûdec, pfií-

pravné kurzy k pfiijímacím zkou‰kám - pro 5., 7. a 9. roã.

automat+ ‰kolní mléko, prodej balen˘ch baget a croisantÛ,
pitn˘ reÏim pro dûti v druÏinû

1.-5. roãník, 6,30-17,00

25 poãítaãÛ, dvû uãebny, v odpoledních hodinách bezplatn˘
pfiístup na internet, poãítaãe jsou rovnûÏ vyuÏívány pro ãin-

nost záj. krouÏkÛ

1x mûsíãnû - pro rodiãe budoucích prvÀáãkÛ akce ·kola na
neãisto - nejbliÏ‰í termín 14. 1. 2004

21.- 22. 1. 2004

·kola pofiádá v˘jezdy do anglicky 
a nûmecky mluvících zemí. 

Na ‰kole dobfie pracuje Kolegium rodiãÛ, 
tradiãními akcemi v prÛbûhu ‰kolního roku jsou: 

‰kolní ples, ‰kolní akademie, v˘jezdy na ‰koly v pfiírodû, ly-
Ïafisk˘ v˘cvik 7. tfiíd, plaveck˘ v˘cvik 3.-4. tfiíd.

V souãasné dobû vrcholí v˘stavba 
nové ‰kolní kuchynû a jídelny.

Z· Ke Katefiinkám 1400

272 917 983 - ústfiedna

Mgr. Blanka Janeãková

zskaterinky@volny.cz.

www.zskaterinky.p11.cz

Základní ‰kola
V 1.tfiídû roz‰ífiená v˘uka HV, 

VV nebo TV formou nepovinného pfiedmûtu
V˘uka anglického a nûmeckého jazyka od 4.roãníku

43,6

• Bezbariérová ‰kola
• Integrace ÏákÛ, vãetnû speciálního programu 

pro Ïáky se specifick˘mi poruchami uãení - v rámci v˘uky
i mimo ni; Od 7. roãníku volitelné pfiedmûty: informatika,

psaní na stroji, základy ekonomiky, 
semináfie z jedn. pfiedmûtÛ a dal‰í

•  Bohatá a pestrá zájmová ãinnost (40 krouÏkÛ)

782

33

23,7/20

v˘tvarné techniky, paliãkování

hra na flétnu

moderní gymnastika, sportovní gymnastika, 
pozemní hokej, pohybové hry, florbal, stolní tenis 

- speciální herna pro stolní tenis

angliãtina (pro nûmã.), 
JIPE - soukromá jazyková ‰kola (angliãtina)

vafiení a stolování, pfiíprava na pfiij.zk.: matematika, 
ãe‰tina, poãítaãové: pro dûti od 1.tfi. do 9.tfi., 

KrouÏky se kaÏdoroãnû mûní dle zájmu dûtí a rodiãÛ.

·kolní mléko - dotované 3 Kã (2x t˘dnû) 
• automat na teplé nápoje • automaty na nápoje v lahvích 

• bagety Crocodille

• samostatn˘ pavilon pro ·D, 10 oddûlení • PC uãebna,
tûlocviãna, keramická dílna, venkovní hfii‰tû (k dispozici

pouze pro ·D) • provoz 6,30 - 17,30 • pro dûti 1.-5.roãníku

• 2 hod. t˘dnû v rámci vyuãování âj pro dûti 
s poruchami uãení a pro slabé Ïáky v 2.-5.roãníku 
• voliteln˘ pfiedmût Infor-matika v 7., 8. a 9. roãníku 

• v˘ukové programy pro jednotlivé roãníky 
a pfiedmûty (jiÏ od 1. tfiídy) 

• poãítaãové krouÏky: 1.- 5. tfi. - »Jsem malej, ale ‰ikov-
nej« • 2.- 7. roã. - Náprava SPU • 6.- 9.tfi. - Práce na PC 

• dennû voln˘ pfiístup na internet

13. ledna 2004 8 - 12 hod.

21. a 22. ledna 2004 14 - 18 hod.

• Katefiinka - ‰kolní ãasopis Ïáky 
a jejich rodiãe

• informaãní panely ve vstupní hale 
a ve v˘vûskách pfied ‰kolou
• moderní víceúãelové hfii‰tû

• ekologické aktivity: 
sbûr papíru, plastov˘ch víãek

Z· s roz‰ífienou v˘ukou 
jazykÛ, K Milíãovu 674

272 910 516

Mgr. Vûra Jarolímová

zsrvj@zsmilicov.cz

www.zsmilicov.cz

Základní ‰kola 
ãj. 16 847/96-2

Z· s RvJ, 
ãj. 16 333/96-22-21

45

‰kola zamûfiená 
na roz‰ífienou v˘uku cizích

jazykÛ (Aj, Nj, Fj)

od 3. tfiídy Aj - 1. varianta

od 3. tfiídy Nj - 2. varianta

743

32

23,5/19

keramika, v˘tvarn˘

-

·D 
(sportovní, turistick˘, 

pfiírodopisn˘)

francouz‰tina, angliãtina

poãítaãové, v˘tvarné, 
hudební, pfiípravné kurzy, 

M. âj, internet

automaty: nápoje, su‰enky
prodej croisantÛ, juice

8 oddûlení
systém zájmov˘ch krouÏkÛ

poãítaãové krouÏky
v˘uka informatiky
Internetov˘ klub

programy v hodinách 
âj, Aj, Nj, Pfi., Z, D, Ov...

16. 12. 2003 od 15.30 do
17.00 hod.

15. 1. a 16. 1. 2004 
15.00-18.00

Partnerské ‰koly: 
Norimberk, Lipsko, 

Finsko, Anglie
v˘mûnné pobyty, bohat˘

grantov˘ program, 
spolupráce s Volejbalovou

a Tenisovou ‰kolou
ozdravné pobyty 

ve ‰kole v pfiírodû, 
lyÏafisk˘ v˘cvik, 

nové víceúãelové hfii‰tû
·kola je v rekonstrukci,

úpln˘ program bude 
zahájen 

ve druhém pololetí

Z· Kvûtnového vítûzství 1554

267 915 888, 
267 914 342

Mgr. Vladimír Kok‰al

Info@kvetnak.cz

www.kvetnak.cz

Základní ‰kola ãj. 16 847/96-2,
roz‰ífiená v˘uka hudební 
v˘chovy v 1.-5. roãníku

45,4

moÏnost anglického jazyka 
od 1. tfiídy, 2. cizí jazyk 

od 7. tfiíd, fotbalové tfiídy 
ve spolupráci s TJ Háje, 

dramatická v˘chova, 
pûveck˘ sbor, 

‰iroká nabídka mimo‰kolní 
ãinnosti, ‰kolní klub - spolupráce

s Ekocentrem JM

625

26

24/22,3

keramické, v˘tvarné ãinnosti

klavír, flétna, pûveck˘ sbor

florbal, fotbal, aerobic

anglick˘

ãesk˘ jazyk pro Ïáky vietnamské
národnosti, pfiíprava na pfiijímací

zkou‰ky, poãítaãov˘ klub

pitn˘ reÏim formou automatÛ,
‰kolní mléko

Dennû od 6.30 do 17.30 pro
Ïáky I. stupnû

V˘uka práce na PC v rámci 
povinn˘ch pfiedmûtÛ v 6.-9. 

roãníku, multimediální programy
v jednotliv˘ch pfiedmûtech, 
náprava v˘vojov˘ch poruch

uãení (DYSPROGRAM), 
v˘borné vybavení uãeben PC,

krouÏky

5. - 9. 1. 2004

26. 1. a 27. 1. 2004, 
14.00-18.00

osvûtlené hfii‰tû 
s umûl˘m povrchem, 

‰kolní divadelní soubor, 
akce regionálního charakteru:

Zahradní slavnost, 
vánoãní jarmark, 
pálení ãarodûjnic, 

spoleãensk˘ veãer, 
vyuÏívání projektového 

vyuãování a kritického my‰lení
pfii v˘chovû a vzdûlávání, 

náprava specifick˘ch 
poruch uãení, ‰koly v pfiírodû, 

zahraniãní zájezdy

Z· Mikulova 1594

272 911 974, 
272 926 739

Mgr. Pavel Klubrt

info@zsmikulova.cz, KlubrtP@zsmikulova.cz

www.zsmikulova.cz

Obecná ‰kola ãj. 120 3597-20
‰kola s roz‰ífienou v˘ukou matematiky, 

pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ 
a tûlesné v˘chovy, 

od 3. postupného roãníku 
roz‰ífiená v˘uka jazykÛ

44

profilovaná ‰kola se specializací 
na informatiku, v˘poã. techniku a internet.
V oblasti sportu specializace na volejbal, 
kopanou, rytmickou gymnastiku a karate, 
3 hod. dotace jazykÛ, od 6. tfi. druh˘ jazyk 

(F, R, N). Bezstresová v˘uka, 
spolupráce s knih . Opatov, KC Zahrada,

ekologick˘ v˘chova, 
zabezpeãení harmonického 

osobnostního rÛstu 

610

27

22,3/19

v˘tvarné projekty, v˘tvarné dílny

flétna - 3 skupiny, sborov˘ zpûv

Kopaná, volejbal, aerobik, basketbal, karate,
sportovní hry, juniorská fotbalová liga

konverzace ve Fj

taneãní základy, v˘p. tech., internetov˘ klub,
redakce ãasop., ‰achy, Klub mladého 
diváka, douã. v âj, pracov. dovednosti

ve ‰kolní jídelnû, ‰kol. mléko, nápoj, 
automaty, svaãin. automaty 

·D od 6.30 do 18.00, v rámci ·D zájmová
mimo‰kolní ãinnost+klubová ãinnost

VyuÏití PC jiÏ od 1. tfiídy, 
tvorba tfiídních webov˘ch stránek, 

elektron. ‰kol. ãasopis, 
systémové vyuÏití internetu ve v˘uce, 

vlastní osnovy pro v˘uku PC 

14. 1. 2004 9.00-11.00 hod.

19. 1. a 20. 1. 2004 14.00-18.00

Pravidelné tuz. i zahraniãní ozdravné 
pobyty a studijní pobyty, 

dût. organizace KONDOR 
se sv˘mi rekreaãními základnami, 

funkãní sdruÏení rodiãÛ, sportovní areál, 
2 multimediální pracovny, 

odbornû erudovan˘ stabilizovan˘ ped. sbor,
vstfiícné vedení ‰koly, 

vysoká úspû‰nost dûtí odcházejících 
na gymn. a stfied. ‰koly

Informace o ZŠ MČ Praha 11 ve školním roce 2003/2004
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Informace o ZŠ MČ Praha 11 ve školním roce 2003/2004
Základní ‰kola

Telefon do ‰koly

¤editel ‰koly

E-mail

www adresa

Vzdûlávací program

PrÛm. vûk pedagogÛ

Charakteristika ‰koly

Poãet ÏákÛ celkem

Tfiídy celkem

∅ poãet ÏákÛ ve tfi./v 1. tfi.

V˘tvarné krouÏky

Hudební krouÏky

Sportovní krouÏky

Jazykové krouÏky

Ostatní krouÏky

·kolní obãerstvení

·kolní druÏina

VyuÏití PC

Dny otevfien˘ch dvefií

Zápis do 1. tfiíd

Ostatní informace o ‰kole

Z· Mendelova 550

272 918 372, 
272 918 277

Mgr. Martina Thumsová

zs.mendelova@centrum.cz

mendelova.virt.cz

Obecná ‰kola (1.-5. roãník)
Základní ‰kola (6.-9. roãník)

sbor s niÏsím vûkov˘m prÛmûrem

velmi dobrá ‰kola, 
která poskytuje dûtem 

základní vzdûlání s ohledem 
na jejcih nadání, schopnosti, 

specifické problémy, individualitu

463

23

19

ano

ano

ano

ano

ano
velk˘ v˘bûr krouÏkÛ dle aktuální

nabídky

ano, bufet, automat, ‰kolní jídelna 

ano, pro Ïáky 1. stupnû, 
nadstandardní péãe o dûti

2 novû vybavené poãítaãové 
uãebny, poãítaãe ve tfiídách, 

internetov˘ klub, 
informaãní stfiedisko, knihovna

8. 12. 2003, 12. 1. 2004
- pro rodiãe budoucích prvÀáãkÛ

15. a 20. 1. 2004 13.00-18.00 hod.

• plaveck˘ v˘cvik, lyÏafisk˘ v˘cvik,
zahraniãní pobyty u mofie 
s jazykov˘m a sportovním 

zamûfiením,
tuzemské pobyty zamûfiené 

na poznávání na‰í vlasti
• moderní vybavení v‰ech 

interiérÛ odpovídající normám EU
• velmi vysoká úspû‰nost 
dûtí pfii pfiijímacích fiízeních 

na stfiední ‰koly
• úspûchy ve vûdomostních 

a sportovních soutûÏích
• pfiívûtivé prostfiedí 

ve ‰kolní jídelnû, v˘bûr jídla
• sportovní vyÏití v novém areálu

Z· Po‰epného 2022 v Praze 4

272 926 315

Mgr. Dagmar Havlíãková

zsposepneho@seznam

www.posepa.p11.cz

Základní ‰kola, 
fakultní ‰kola PF UK Praha

6. - 9. roãníky - roz‰ífiená v˘uka 
pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ a matematiky

6. - 9. roãníky - tfiídy s roz‰ífienou v˘ukou informatiky
od 7. roãníku v˘bûr voliteln˘ch pfiedmûtÛ 

v nespecializovan˘ch tfiídách

43,8

- pfiíjemná atmosféra pro v˘uku a vzdûlávání 
• respektujeme individuální schopnosti ÏákÛ pfii zachování ná-

roãnosti obsahu vûdomostí
• máme integraãní program pro dûti s poruchami uãení

• stabilizovan˘ pedagogick˘ sbor
• kvalitní preventivní program

• ‰kolní psycholog
• speciální pedagogové

816

30

27,2/24

v˘tvarn˘ krouÏek

sborov˘ zpûv

základy míãov˘ch her, 
gymnastika,

florbal

angliãtina hrou

ruãní práce, taneãní, recitace, ‰kola spolupracuje 
s externími subjekty a nabízí: 3 taneãní studia, tenisovou ‰kolu,

karate, interkros, badminton, orientaãní bûh, kopanou

bufet
2 nápojové automaty

pro 1. - 5. roãníky

- poãítaãové pracovny pfiipojené na internet
- ‰kolní síÈ

- obûtaví vyuãující informatiky, ktefií se vûnují ÏákÛm i v dobû
mimo vyuãování

- v˘uka informatiky v 6. - 9. roãnících min. 1 hod. t˘dnû
- v˘ukov˘ software, kter˘ vhodnû doplÀuje v˘uku pfiírodovûd-

n˘ch a humanitních pfiedmûtÛ
- desetiprstová v˘uka psaní na klávesnici v 9. roãnících

- vyuÏití e-learmingov˘ch kurzÛ k pfiípravû ÏákÛ na studium
(CvM, Cvâ)

- v mimo‰kolní dobû pracují v poãítaãov˘ch uãebnách Ïáci
v poãítaãov˘ch krouÏcích a internetovém klubu (úter˘, ãtvrtek

15.30 - 18.30 hod.)
- ‰kola má certifikát pro ‰kolení pedagogick˘ch pracovníkÛ

v rámci projektu SIPVZ

10. 12. 2003 od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod.
28. 4. 2004 od 14.00 do 17.00 hod.

26. a 27. 1. 2004 od 14.00 do 18.00 hod.

‰kola pofiádá plaveck˘ v˘cvik (2. a 3. tfiídy), 
lyÏafiské kurzy (7. tfiídy), carvingov˘ v˘cvik, ‰koly v pfiírodû, 

zahraniãní poznávací zájezdy pro Ïáky, 
‰kola pracuje intenzivnû s talentovan˘mi Ïáky, 

úãastní se rÛzn˘ch soutûÏí a olympiád, 
programu Kalibro a Scio, organizuje projektové vyuãování, 

má aktivní ‰kolní parlament, ‰kola má 4 tûlocviãny, 
víceúãelové hfii‰tû, hfii‰tû na pláÏov˘ volejbal, 

skatebordové prvky na hfii‰ti, multimediální pracovna, 
Ïákovská knihovna, v budovû ‰koly bude 

od záfií 2004 vyuãovat Gymnázium Budûjovická

Soukromá Z· Klíãek, o. p. s.
Donovalská 1863

272 932 631, 
272 922 133

Mgr. Jitka Ka‰ová

ZS-Klicek@volny.cz

www.KLICEK.cz

Obecná ‰kola
ãj. 120 3597-20

Koncepce Z· Klíãek je vystavena 
na principech vzájemné spolupráce, 

tolerance a tvofiivosti. 
V˘uka sleduje nejen cíle poznávací,

ale i získání potfiebn˘ch Ïivotních dovedností a kompetencí

35

Nestátní Z·, jejímÏ zfiizovatatelem 
je obecnû prospû‰ná spoleãnost. 

·kola vznikla z potfieby a zájmu o efektivnûj‰í 
a vstfiícnûj‰í zpÛsob v˘chovy a vzdûlání.

99

9

11

v˘tvarná tvofiivost, keramick˘ krouÏek

flétna

turistick˘ krouÏek

Angliãtina pro zaãáteãníky i pokroãilé

poãítaãov˘, dramatick˘, ‰kolní ãasopis

Pitn˘ reÏim formou ãajov˘ch koutkÛ v kaÏdé tfiídû

denní provoz od 12.00 do 18.00

V˘uka základÛ práce s poãítaãem v 5.-9. tfiídû, 
multimediální knihovna pro potfieby jakékoli v˘uky, 

poãítaãov˘ krouÏek,
moÏnost individuálního vyuÏívání PC mimo v˘uku

22. 11. 2003

4. 2. 2004

Základní metody v˘uky: integrované tématická v˘uka, skupi-
nové a projektové vyuãování, pozitivní motivace, povzbudiv˘
pfiístup, práce s chybou. Povinn˘ anglick˘ jazyk se uãí od 3.
roãníku. Velká pozornost je vûnována rozvoji osobnosti ÏákÛ

prostfiednictvím obãanské, rodinné a dramatické v˘chovy.
Pro Ïáky 6.-9. roã. novû zaveden vyuãovací pfiedmût volba
povolání. ·kola je dobfie vybavena v˘poãetní technikou pro

v˘uku informatiky i pro potfieby práce s informacemi.
Dal‰í aktivity ‰koly: 3x roãnû t˘denní tématické poznávací

expedice, tradiãní ‰kolní akce Advent na Klíãku, Vítání jara,
Den bezpeãnosti, Zahradní slavnost, Louãení se ‰kolou

Spolupráce s rodiãi: individuální konzultace formou setkání
uãitel-rodiã-Ïák, neformální setkání tfiídy/‰koly, úãast nebo

spolupráce na v˘uce

Zaãátek v˘uky: 8.30

Spolufinancování provozu mal˘ch tfiíd formou ‰kolného.
·kolné: 16 000 - 20 000 Kã/roãnû

Speciální ‰koly
Kupeckého 576

272 916 650, 
272 950 889

Mgr. Katefiina Andrlová

modra.skola@bon.cz

www.modraskola.wz.cz

Pfiípravn˘ roãník - pro dûti 
po odkladu ‰kolní docházky

Zvlá‰tní ‰kola
Praktická ‰kola - dvouletá

Kurz pro doplnûní základního
vzdûlání poskytovaného 

zvlá‰tní ‰kolou - délka trvání 1 rok

42

Pfiípravn˘ roãník 
- pro dûti 6 aÏ 8 let

Zvlá‰tní ‰kola 
- pro dûti 6 aÏ 15 let

Praktická ‰kola 
- po ukonãení povinné ‰k. 

docházky - 9. tfi.
Kurz - bez omezení vûku

178

19

9/ v 1. tfi. 4 Ïáci

V˘tvarné techniky

Pûveck˘

Kopaná, turistick˘, sportovní

Angliãtina

Keramika, ·ikovné ruce, 
informatika, vlastivûdn˘

‰kolní mléko

Ano

Pro v˘uku vytíÏenost 
uãebny je 90%, 

v odpoledních hodinách 
je vyuÏívána uãebna 

pro zájmov˘ krouÏek informatiky,
zamûstnancÛm ‰koly

je uãebna pfiístupná kdykoliv,
uãebna je napojená na internet

Kdykoli po dohodû s fieditelkou
‰koly

není

Pfiestup do speciální je moÏn˘
v prÛbûhu celého ‰kolního roku.
Pfiijímací pohovory do praktické
‰koly se uskuteãní 19. 4. 2004,
nemusí mít vyjádfiení lékafie, vûk

do 24 let.
Kurz - musí mít splnûnou povin-

nou ‰kolní docházku v niÏ‰ím neÏ
9. roãníku Zv· nebo Z·
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Sportovní klub SENZA Praha
Brandlova 1639, Praha 4–Chodov
tel. 723 481 586, 777 583 663, 603 933 394

Zveme všechny kdo mají zájem 
o sportování, tancování a zdravý pohyb.

Aktivity pro děti a mládež:
Rodiče a děti úterý a čtvrtek 9.30–10.30
Dětský aerobik úterý 17.00–18.00
Karate úterý a pátek 15.00–16.00
Taneční studio pondělí 18.00–19.00

středa 17.00–18.00

Aktivity pro dospělé:
Africké tance čtvrtek 16.00–17.00

sobota 10.30–11.30
Břišní tance pondělí 19.00–20.00

Aerobik:
KICK–BOX úterý a neděle 18.00–19.00
STEP AE středa 20.00–21.00

čtvrtek 19.00–20.00
P–Class pondělí 20.00–21.00
začátečníci středa 19.00–20.00

neděle 20.00–21.00
Body Ball (velké míče) úterý 19.00–20.00

pátek 17.30–18.30
Dopolední aerobik pondělí–středa
s hlídáním dětí: –pátek 9.30–10.30
Kondiční posilování pondělí 8.30–9.30

neděle 19.00–20.00
Kalanetika úterý až pátek 8.30–9.30

pondělí a středa 21.00–22.00
čtvrtek 18.00–19.00

Srdečně ke cvičení zve
Sportovní klub SENZA Praha

Brandlova 1639, Praha 4–Chodov
tel. 723 481 586, 777 583 663, 603 933 394

KČT – Koníci
Pravidelná činnost našeho klubu je přístupná všem zájem-

cům o procházky přírodou. Zaměřujeme se na místa
kolem Prahy, která jsou lehce dostupná stávající dopravou.
Trasy se připravují v délce kolem 20 km a náročnost vycház-
ky je přizpůsobena možnostem účastníků. Smysl vycházek
vidíme, vedle pohybu na čerstvém vzduchu, například také
v tom, že se chvíli zastavíme a jen tak si povídáme...

Kdo bude mít zájem - prostě přijde na sraz výletu s sebou
si vezme svačinu, pláštěnku a dobrou náladu.

Akce v zimě 2004
Leden: 24. 1. Baně - Někam

Odchod od sousoší Kosmonautů 
v 8,55 hod. Asi ? km

Únor: 7. 2. Řevnice - Mokropsy
Odchod od sousoší Kosmonautů v 8.30, odjezd
vlaku z nádraží Smíchov v 9.34 hod. Asi 12 km.

Březen: 13. 3. Kralupy - Horoměřice
Odchod od sousoší Kosmonautů v 7.30 hod., 
odjezd vlaku z Masarykova nádraží v 9.30 hod., 
asi 12 km.
20. 3. Vítání jara

Kontakt: Petr Dobrovolný, tel. 272 950 081,
www.volny.cz/kct-konici/akce.htm

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Roztyly
vám nabízí účast 
na plánovaných akcích v roce 2004:
Bowling tour: 24. 1., 21. 2., 20. 3., 17. 4., 

15. 5., 12. 6., 18. 9., 16. 10., 
13. 11., 11. 12. 2004

(Bowlingový turnaj hrajeme ve squashovém centru na ul.
Mírového hnutí naproti benzinové pumpě OMW).

Turnaj stolního tenisu: 10. ledna 2004

Jarní slavnosti: 22. května 2004

Fotbalový turnaj: 19. června 2004

Beach volejbal: 22. května 2004

Akcí, sportovních i společenských, které pořádá Ob-
čanské sdružení Roztyly Jižní Město II – se můžete zú-
častnit i vy.

Za OS Roztyly srdečně zve 
s přáním všeho nejlepšího v novém roce 2004.

Pavel Bělohlávek, předseda občanského sdružení

Více informací najdete na webových stránkách:
www. volny.cz/osroztyly

LYŽAŘSKÝ TÁBOR
v rakouských Alpách
7. 3. –- 12. 3. v Hinterstoderu

Ahoj holky a kluci, zveme vás na bezvadné prázdniny na
lyžích i snowboardu do rakouského lyžařského středis-

ka Hinterstoderu, nejbližšího ski-areálu u České republiky.
Ubytováni budete v penzionu Pferdehof ve 2–4 pokojových
apartmánech s vlastní koupelnou, na místo dojedeme zahra-
ničním autobusem, máte zajištěné celodenní stravování
v penzionu – snídaně a večeře – polévka a druhé jídlo, na
oběd balíček, pitný režim, táborový program, dohled vedou-
cích – lyžařských instruktorů i komplexní pojištění léčeb-
ných výloh a storno v případě nemoci.

Tábor je určen pro děti ve věku 
od 7 do 15 let – velmi dobré lyžaře i úplné začátečníky.
Cena tábora je 6 600 Kč.

Informace a přihlášky získáte na tel.: 604 276 000 
nebo na internetových stránkách www.t-org.cz

POJĎTE SI ZAHRÁT vybíjenou
Je-li vám něco mezi 9 a 13 lety, pak máte možnost strá-

vit neděli na začátku vánočních prázdnin (21. 12.) v tě-
locvičně ZŠ Květnového vítězství 1554 při vybíjené. SK
Jižní Město pořádá veřejný turnaj v této hře pro děti
z oddílů dětských organizací, dorazit však mohou i neor-
ganizovaní jednotlivci, kteří vytvoří družstvo (družstva)
přímo na místě. Přijít může samozřejmě třeba i družstvo
vaší školní třídy. Startovné se neplatí, jedinou podmín-
kou je čisté převlečení a přezutí nepoužívané venku.
Platí pravidla sportovní vybíjené, tým = 8 hráčů, náhrad-
níci možní. Začátek v 10.00 hodin.

Turnaj se koná 21. prosince v tělocvičně 
ZŠ Květnového vítězství 1554, začátek v 10.00 hod.

Jste všichni zváni!
(V pozvánce v minulém čísle Klíče nebylo uvedeno 
místo konání turnaje ve vybíjené, omlouváme se)
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Zcela zaplněný sál Hudebního
centra Opatov byl na samém

konci listopadu svědkem mimo-
řádného kulturního zážitku. Pod-
manivé skladby ze svého právě
vydaného nového alba nazvané-
ho Jako Šántidéví zde představi-
la písničkářka Zuzana Navarová
a její doprovodná kapela Koa.

Zuzana Navarová svou tvor-
bou přesahující žánry se již
dlouhodobě - dá se říci již od 80.
let, kdy působila ve folkovém
Nerezu a suverénně vyhrávala
tehdejší porty či vokalízy - řadí
k naprosté špičce české hudební
scény. Kvalita jejích písniček in-
spirovaných prosluněným jihem,
Karibikem, Orientem či třeba
bolestí, utrpením i vášněmi pl-
ným životem původních Cikánů,
předurčuje Zuzanu Navarovou
i její doprovodnou kapelu, v níž
se stále výrazněji prosazuje
skvělý multiinstrumentalista

a zpěvák Mário Biháry, aby byla
úspěšná i v mezinárodních mě-
řítcích, mezi příznivci tzv.
world-music.

Svým novým albem Jako Šán-
tidéví (jméno bohyně míru) na-
vazuje Zuzana Navarová na své
předcházející tituly s kapelou
Koa – Skleněná vrba či Barvy
všecky; to nejlepší z nich zazně-
lo samozřejmě i při koncertu
v opatovském hudebním centru,
kdy nadšení fanoušci skandovali
a volali po svých oblíbených pís-
ničkách. Pro většinu z nich bylo
toto vystoupení Zuzany Navaro-
vé prvním setkáním s její nejno-
vější tvorbou, a proto mnozí vy-
užili příležitosti, aby si na místě
zakoupili právě vydané cédéčko.

Koncerty Zuzany Navarové
a její doprovodné kapely Koa
v KD Opatov jsou již tradicí.
Umělkyně, jež striktně odmítá
rozprodávat svůj talent komerč-

ními vystoupeními v televizních
zábavných pořadech, má přísné
nároky i na podmínky svých ži-
vých vystoupení. Stejně jako dal-
ší hudebníci, kteří vystupují
v Hudebním centru Opatov, oce-
ňuje Navarová výbornou akusti-
ku sálu a jeho profesionální
ozvučení. Díky tomu zde její pís-
ně zazněly v křišťálově čisté po-
době a doslova studiové kvalitě,
téměř identické se zvukem digi-
tálních nahrávek. I proto, ale
hlavně kvůli skvělé atmosféře
zdejších vystoupení, se prý Zuza-
na Navarová, Mário Biháry a dal-
ší členové skupiny Koa budou
vždy rádi na Opatov navracet. Už
dnes je znám termín jejich příští-
ho vystoupení – 14. dubna 2004.
Vzhledem k velkému zájmu
o vyprodaný předvánoční koncert
se jistě vyplatí zakoupit si lístky
v předprodeji.

Hudební centrum Opatov

ŠÁNTIDÉVÍ dobyla Opatov
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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 LEDNU 2004

Koncerty

pondûlí ❑ 5. ❑ 19.00
Lucie Sedláková – HÛlová – housle, Es-
ter Godovská – klavír. Na programu: A.
Dvofiák: Houslov˘ koncert a mol op. 53, R.
Schumann: Kreisleriána pro klavír. 

ãtvrtek ❑ 8. ❑ 19.00
Jifií Ho‰ek – violoncello, Dagmar VaÀká-
tová – soprán, Franti‰ek Martiník – kla-
vír. Skladby autorÛ W. A. Mozarta, G. Ver-
diho, J. Strausse, J. Haydna a P.Locatelel-
liho. 

úter˘ ❑ 13. ❑ 19.00
Koncert posluchaãÛ klavírní tfiídy prof.
Larisy Klinderové a jejich hostÛ z AMU
v Praze – Stanislava Galina a Jany Klin-
derové.

stfieda ❑ 14. ❑ 19.00
Adéla Míãková – soprán, Jaromír Nosek
– basbaryton, Vladimíra Kolková – kla-
vírní spolupráce. Na programu: A. Vival-
di, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, R. Leon-
cavallo, G. Puccini a A. Dvofiák.

ãtvtek ❑ 15. ❑ 19.00
Petránkoviny. Veãer známého publicisty
a renesanãní osobnosti Jana Petránka
s nímÏ vystoupí jeho »‰ansovová parta« –
herec a zpûvák Rudolf Pellar, skladatel
a klavírista Milan Jíra a zpûvaãka Marta
Balejová.

stfieda ❑ 21. ❑ 19.00
Mozart na Betramce. Koncert z poezie
Jaroslava Seiferta k 20. v˘roãí jeho úmrtí.
Úãinkují: Gabriela Vránová – recitace
a Ensemble MartinÛ: M. Matûjka – flétna,
R. Preislerová – housle, D. Wiesner – kla-
vír, B. Zajmi – violoncello.
Kromû básní Jaroslava Seiferta zazní Di-
vertimento ã. 20 W. A. Mozarta, Slovansk˘
taenec ã. 46 A. Dvofiáka pro kvartet v do-
bové úpravû a dal‰í skladby.

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 19.00
Jaroslav Svûcen˘ – housle, Laura Vlko-
vá – klavír. Novoroãní koncert z cyklu
»Domovské koncerty« bude podle vyjá-
dfiení interperta »prÛfiezem krásn˘ch melo-

dií, napsan˘ch v psoledních 350 letech«.
zazní napfi. skladby A. Vivaldiho, J. S. Ba-
cha a A. Dvofiáka.

úter˘ ❑ 27. ❑ 19.00
Hana Píchová se sv˘mi pfiáteli
a Ïáky.Koncert k Roku ãeské hudby
z dûl B. Smetany, A. Dvofiáka a dal‰ích
ãesk˘ch autorÛ. Úãinkují: K. Píchová –
soprán, ·. Línková – alt, B. Koneãná –
housle, L. Winterová, L. Plíhalová a H. Pí-
chová – klavír.

Pohádky

nedûle ❑ 11. ❑ 15.00
Tfii zlaté vlasy Dûda V‰evûda – loutková
pohádka divadla Kejklífi. 

nedûle ❑ 18. ❑ 15.00
O zlém ãernoknûÏníkovi Ondfiejovi– di-

vadlo Vysmáto pana Bílka – velké mario-
nety.

nedûle ❑ 25. ❑ 15.00
Kopretinka – hraná pohádka Válkova ko-
ãovného divadla.

Pfiedná‰ka

úter˘ ❑ 20. ❑ 18.30
Homeopatie – léãba bez vedlej‰ích úãin-
kÛ – celostní pohled na ãlovûka – moÏnost
léãby jednotliv˘ch onemocnûní. Pfiedná‰í
Katefiina Hofmanová, dipl. homeopat, ãlen
âLHS.

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

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

âesk˘ porcelán a. s. Sympozia 1992– 2003. 
V˘bûr z mezinádorních malífisk˘ch a hrnkov˘ch sympozií pofiádan˘ch 

akciovou spoleãností âesk˘ porcelán, a. s. Unikátní kolekce porcelánu 
malovaného kobaltem pod glazurou.

Od 7. ledna do 8. února 2004

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 Orlick˘ch hor.

Do 4. ledna 2004

Barbora Podmolová – keramika, Alena Antonová – grafika.
Spoleãná v˘stava ve sv˘ch oborech uznávan˘ch autorek. Na v˘stavû uvidíte kolekci

volné grafiky doplnûnou uÏitou keramikou.
•

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

PROGRAM NA LEDEN 2004

Koncerty:

pátek ❑ 9. ❑ 20.00
Modrá ·mouha a hosté. Folk koncert.

pátek ❑ 23. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles revival party
uvádí Jirka Svátek.

úter˘ ❑ 27. ❑ 20.00
Steamboat Stompers. Host: Bob Zajíãek.
Dixieland koncert nejen k poslechu.

stfieda ❑ 28. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

ãtvrtek ❑ 29. ❑ 20.00
·vihadlo. Reggae party.

pátek ❑ 30. ❑ 20.00
Ultrapunk, Dávná známost, J. V. S.,
Mam. Rock koncert.

sobota ❑ 31. ❑ 20.00
Ma‰karní ples. Hraje skupina Fragment.

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:
úter˘–ãtvrtek 10–18 hod.
Telefonicky:
úter˘–ãtvrtek 9–18 hod.
pátek 9–15 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

Za jazzem na Opatov
Hudební centrum Opatov se snaží obsáhnout všechny žánry,

mezi jinými i jazz. A to jazz veselý, živý, tedy tradiční. Pra-
videlně každé poslední úterý v měsíci »domácí kapela« STEAM-
BOAT STOMPERS přivádí na pódium vynikající hosty. V rámci
večerních koncertů v minulém roce proběhl v listopadu 10. jaz-
zový triatlon. 

Byl to opravdový zážitek, když se Steamboat Stompers střída-
ly na scéně s kapelami Originál Indigo a Classic Jazz Collegium.
Výkony kapel i sólistů, jako např. Tony Brycha, Evy Emingero-
vé, Boba Zajíčka nebo Františka Havlíčka stály za bouřlivý po-
tlesk.

Jazzové Vánoce s hosty Jitkou Vrbovou a revitalizovanou ka-
pelou Jazz Fiddlers byly také vyjímečným koncertem.

Jazzové večery na Opatově jsou nejen pro jazzové fanoušky
nevšedním zážitkem.

Budou pokračovat pravidelně každé poslední úterý v měsíci
i v letošním roce. Představí se skutečné špičky českého tradiční-
ho jazzu. Koncerty mají svou neopakovatelnou atmosféru
a opravdu stojí za návštěvu.

Hudební centrum Opatov

Pofiady pro dûti:

sobota ❑ 10. ❑ 14.00
Dûtsk˘ karneval M· Sulanského.

Pofiady pro seniory:

7., 14., 21. a 28. 1. ❑ od 10.00 hod.
Akademie tfietího vûku

Nedûlní taneãní odpoledne 
s velk˘m dechov˘m orchestrem 
BlaÏeje Zemana

11., 18. a 25. 1. ❑ od 15.00 hod.

pondûlí ❑ 5., 12., 19. a 26. ❑ 18.30
Taneãní pro mládeÏ

pondûlí ❑ 5., 12., 19. a 26. ❑ 20.30
Taneãní pro dospûlé

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

Do kurzÛ nûmãiny se mohou pfiihlásit
i zájemci o douãování. 

Pfiipravujeme na únor:

stfieda ❑ 4. ❑ 20.00
Spirituál kvintet.

sobota ❑ 21. ❑ 20.00
11. reprezentaãní ples obyvatel JiÏního
Mûsta
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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 ČEKÁ V LEDNU 2004?

sobota ❑ 10. ❑ 14.00
Odpoledne pro mû. Cviãení pro Ïeny
a dívky v poboãce DDM Janouchova.

sobota ❑ 10. ❑ 14.00–16.30
Dílna pro ‰ikovné ruce. Program pro vol-
nû pfiíchozí v poboãce DDM Janouchova
na téma: korálkování. Vstupné 50 Kã.
S sebou pracovní odûv, pfiezutí.

sobota ❑ 10. ❑ 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.

sobota ❑ 10. ❑ 15.00–16.30
Rostliny u nás doma. V poboãce DDM
Janouchova se koná kurz pro v‰echny za-
ãínající pûstitele pokojov˘ch kvûtin. Téma:
Zázraky v zimû. S sebou pfiezutí a pra-
covní odûv. Vede M. Mathesová.

sobota ❑ 17. ❑ 9.30–11.30
Pastelka. Otevfiená v˘tvarná dílna pro dûti
od 5 do 15 let v DDM ·alounova. Vstupné
20 Kã. S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Té-
ma: Zima. Vede M. Glaserová.

sobota ❑ 17. ❑ 13.00–15.00
Pojdme si hrát. Otevfiená v˘tvarná dílna
pro zájemce od 10 let. Koná se v DDM
·alounova. Téma: Zima. S sebou pfiezutí,
pracovní odûv. Vstupné 20 Kã. Vede M.
Glaserová.

sobota ❑ 24. ❑ 9.00–11.00
Buì fit. Kombinovaná lekce aerobicu
s posilováním v DDM ·alounova. Vstupné
40 Kã.

sobota ❑ 24. ❑ 9.30–11.30
Dílna dobr˘ch nápadÛ v poboãce DDM
Janouchova pro dûti od 4 do 12 let. Tvofie-
ní pro potû‰ení. S sebou pfiezutí, pracovní
odûv. Vstupné 15 Kã. Vede V. Bele‰ová.

sobota ❑ 31. ❑ 9.00–17.00
Jednodenní keramick˘ kurz.
Koná se v DDM ·alounova od 9.00 do
17.00 hod. Doglazování probûhne 14. 2.
2004. Kurz je urãen pro v‰echny od 12 let.

Nutno se pfiedem pfiihlásit, protoÏe kapaci-
ta míst je omezena. Cena kurzu je 200 Kã.
Informace a pfiihlá‰ky u V. Bele‰ové.

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.

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

•  Dlouhé Stránû – Jeseníky
– pro dûti od 7 do 18 let

cena 2700 Kã vedoucí M. Glaserová

•  Hojsova StráÏ – ·umava
– pro mládeÏ od 14 do 18 let

cena 2590 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.

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

Pravda o StB
Dopis, který jsme dostali na stůl, označoval nejmenovaného umělce

za »estébáka« a následoval příval špíny, který samo sebou nebyl za-
končen podpisem pisatele. Vystupující se objevil na seznamu, byl sku-
tečně spolupracovníkem StB? Škodí to pouze jeho morálnímu profilu,
nebo mohl ze své pozice ublížit? Jak to bylo s nezákonnými únosy z to-
talitní ČSSR? Jakou roli v nich hráli váleční zločinci? Na podobné a sa-
mozřejmě i řadu dalších otázek se dozvíte odpověď (případně se budete
moci zeptat) na přednáškách Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu. Pořady budou probíhat od února vždy první středu v měsíci
na Malém sále Kulturního centra Zahrada. Hovořit se bude o následují-
cích tématech: Struktura státní bezpečnosti, Nezákonné vyšetřovací me-
tody StB v letech 1948-1952, Nezákonné únosy řízené StB, Váleční zlo-
činci ve službách StB či Smrt Jana Masaryka. Akce jsou určeny nejširší
veřejnosti, všem, které zajímá tato nepochybně temná část našich novo-
dobých dějin. Nepište anonymy, přijďte hledat pravdu.

Mgr. Tomáš Rulf
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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 DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V LEDNU 2004:

sobota ❑ 3. ❑ 16.30
Pohádky kouzelného ml˘nku – O ko-
houtovi, kocourovi a kose, O ztracené ko-
runû, O stateãném vojákovi – Program
servis – F

sobota ❑ 10. ❑ 16.30
Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘ – divadlo
Lampion.

pátek ❑ 16. ❑ 9.00 a 10.30
Stoletím muzikálu – pofiad pro Z· 

sobota ❑ 17. ❑ 16.30
O chytré princeznû – divadlo Glanz

pondûlí ❑ 19. ❑ 14.00
Jak medvûdi vafiili – divadlo Krab

sobota ❑ 24. ❑ 16.00
Tradiãní dûtsk˘ ples – tanec a soutûÏe –
Agentura Andromeda

sobota ❑ 31. ❑ 16.30
O Snûhurce – Malé divadélko

Pro Ïeny a dívky:
Aerobní cviãení – Buìme koãky
sobota ❑ 10. ❑ 9.00–10.30
sobota ❑ 24. ❑ 9.00–10.30

KLUBÍČKO 
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.

ZPRÁVA 
PRO VŠECHNY MILOVNÍKY 

PEXESA

VII. roãník turnaje v pexesu
V pátek 30. ledna 2004, v den pololetních
prázdnin, zveme v‰echny ‰koláky a pfied-
‰koláky na tradiãní zábavu – hraní pexesa.
Pfiijìte si zasoutûÏit o pûkné ceny. Startov-
né 10 Kã.

Probíhají dodateãné zápisy do nûkte-
r˘ch kurzÛ na 2. pololetí ‰kolního roku
2004/2004. Informujte se prosím na tel.
272 930 149.

Informace pro zájemce 
o divadelní krouÏek
KD Klubka vyhla‰uje 2. kolo konkurzu na
zb˘vající volná místa v divadelním krouÏ-
ku. Konkurz probûhne v úter˘ 13. ledna
2004 ve 14.00 hod. v sále Kulturního do-
mu Klubka.
Hledáme zájemce od 7 do 11 let. Úãastní-
ci konkurzu si pfiipraví krátkou etudu na
volné téma a pfiednes libovolné básnû.
Dal‰í úkoly, které by mûly alespoÀ zevrub-
nû zjistit talentové pfiedpoklady, budou
úãastníci konkurzu plnit jiÏ bez vût‰í pfií-

pravy pfiímo na místû. ProkáÏí svou schop-
nost improvizace, u níÏ bude ocenûna jak
originalita nápadu, tak i provedení.

BliÏ‰í informace 
u Mgr. Romany Hrabákové, 

tel. 272 930 149.

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.

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 z celého svûta za-
loÏen˘ch pfieváÏnû na strategii a logické
úvaze.
Pravidelná otvírací doba:
Úter˘ 16.00–19.00 volné hraní
Stfieda 14.00–15.30 ‰achov˘ krouÏek

dr. Zvolánka
âtvrtek 16.00–19.00 v˘klady pravidel,

turnaje

AKCE:

âtvrtek  ❑ 8.  ❑ 16.00
Válka ovcí - moderní logická hra

âtvrtek  ❑ 15.  ❑ 16.00
Dnes jiÏ tradiãní hra, ve které probíhají
i mezinárodní turnaje. Vãetnû roz‰ífiení
(námofiníci, Alexander Velik˘, Velká âín-
ská zeì ad.)

âtvrtek  ❑ 22.  ❑ 16.00
Evoluce – cestou v˘voje k zábavû i pouãe-
ní.

âtvrtek  ❑ 29.  ❑ 16.00
Tikal – pojìte s námi objevovat jedineãné
památky mayské civilizace do dosud ne-
prozkouman˘ch území Mexika. Kdo nalez-
ne nejvíce pokladÛ?

Tel.: 603 216 581

NOVOROČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
FARNÍ CHARITY CHODOV

se koná dne 4. ledna 2004 od 17.00
hod. v kostele sv. Franti‰ka z Assisi

Úãinkuje soubor PraÏ‰tí pûvci pod ve-
dením Stanislava Mistra. Program:
âeská hudba minulého (20.) století. 

Vstupné 50 Kã.
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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.

LEDEN 2004

Koncerty

ãtvrtek ❑ 8. ❑ 19.00
Zlomzas nová folková skupina Lucie Mi-
nafiíkové + host

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 19.00
Missa – Karel Kryl – revival – písnû klasi-
ka aranÏované pro sedmiãlennou folkovou
skupinu

ãtvrtek ❑ 21. ❑ 19.00
Îalman a spol. – Pavel Îalman Lohonka
se skupinou opût v Zahradû

sobota ❑ 24. ❑ 18.30
Folkotoãov˘ festival – Jauvajs, Stra‰livá
podívaná, Lidee Noire, Bodlo, Tereza Ter-
ãová, Pût ofií‰kÛ pro Popelku, Toman
a lesní panna 

ãtvrtek ❑ 29. ❑ 19.00
Vlasta Tfie‰Àák – recitál osobitého písniã-
káfie, spisovatele a malífie

Hudební kavárna

úter˘ ❑ 6. ❑ 19.00
Blue Crystals – bluesrocková skupina se
zpûvaãkou Terezkou Pilon

úter˘ ❑ 13. ❑ 19.00
Atarés (Cuba/Rus/Cz) – latinsko–americ-
ká a kubánská hudba – skupina havan-
ského zpûváka, hráãe na kytaru a percuse
Franka Hernándeze

úter˘ ❑ 20. ❑ 19.00
The Swings – pánské vokální kvarteto,
doprovodná skupina a hudba zlaté éry
swingu

úter˘ ❑ 27. ❑ 19.00
Nedaba – jazz kvintet – pÛvodní tvorba –
tenor sax, trumpeta, klavír, basa, bicí

Setkávání

stfieda ❑ 7. ❑ 18.30
Umûní zahrad – ·panûlsko a Portugal-
sko – multimediální pfiedná‰ka zahradní
architektky Daniely Paulové

pondûlí ❑ 12. ❑ 18.30
Bohové VikingÛ – z cyklu pfiedná‰ek
»Severské m˘ty« RNDr. Pavla Mrázka

úter˘ ❑ 13. ❑ 14.30
Svûtem opery, operety a muzikálu –
úãinkují Anna Kroftová – soprán, Jan Bí-
ner – basbaryton, Miroslav Navrátil – klavír

stfieda ❑ 14. ❑ 18.30
V˘chodní Austrálie (Korálové pobfieÏí,
liduprázdné vnitrozemí, kaÀony a do-
morodci) – cestovatelská diaprojekce
s komentáfiem Lubomíra Linharta

pondûlí ❑ 19. ❑ 18.30
Úvod do indické filozofie a praxe – âlo-
vûk a jeho dvû cesty – cyklus pfiedná‰ek
PhMr. Rudolfa Skarnitzla

stfieda ❑ 21. ❑ 18.30
Ekologická v˘chova a lidové tradice –
z cyklu pfiedná‰ek Ekocentra JiÏního Mûs-
ta

pondûlí ❑ 26. ❑ 18.30
Skotsko – cestopisná pfiedná‰ka s diapo-
zitivy Milo‰e Eksteina

úter˘ ❑ 27. ❑ 18.30
Popelka po ãtyfiicítce – dámsk˘ klub spi-
sovatelky a scénáristky Alexandry Berko-
vé

stfieda ❑ 28. ❑ 18.30
Reflexní diagnostika a terapie – cyklus
pfiedná‰ek Jifiiny Kopecké o starobylé me-
todû alternativní medicíny (nutné objednat
pfiedem na tel. 271 910 246)

Divadlo

pátek ❑ 9. ❑ 18.00
C. Goldoni: Poprask na lagunû – tem-
peramentní italská komedie, hrají Old-
stars – absolventi Dismanova rozhlasové-
ho dûtského souboru 

pátek ❑ 30. ❑ 19.30
Ch. Morgenstein, L. Carrol, J. Slíva, E.
Lear, Koval: Zvahlavarium – divadlo Ex-
celsior – literární nonsens kabaret, reÏie: J.
Hladk˘

Film

pátek ❑ 9. ❑ 17.00 + 20.00
Past – Komu mÛÏete dÛvûfiovat? Debut
reÏiséra filmu Matrix, bratfií Wachovsk˘ch,
krimi thriller USA, 1996

pátek ❑ 16. ❑ 17.30 + 20.00
Zabijte krále – 1645 – krvavá obãanská
válka jen zvolna konãí ...historické drama
Anglie, Nûmecko 2003

Pofiady pro dûti a mládeÏ

ãtvrtek ❑ 8., 15., 22., 29. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky
nejen pro pokroãilé o skvûlé ceny – Harry
Potter, Lord of the Ring, Pokémon

sobota ❑ 10. ❑ 15.00
O dvanácti mûsíãkách – maÀáskové di-
vadlo Romaneto uvádí zimní pohádku
o Maru‰ce, Honzovi i vládcích pfiírody

úter˘ ❑ 13. ❑ 9.00
Snûhová královna – profesionální soubor
Îlut˘ kopec uvádí v˘pravnou poetickou
pohádku na motivy H. Ch. Andersena

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 8.30+14.00
Zlatovláska – divadlo Mario uvádí klasic-
kou pohádku s písniãkami i panákov˘m di-
vadlem

pátek ❑ 16. ❑ 9.00+10.30
Pozor! Koza nekoufií! Dûkuji–nechci! –
kontaktní pofiad prevence závislosti uvádí
agentura Danny

sobota ❑ 17. ❑ 15.00
O dvanácti mûsíãkách – tvÛrãí, hravé
a úsmûvné odpoledne s pohádkou pro dû-
ti od 3 let. S sebou:vodovky, lepidlo, nÛÏky

sobota ❑ 17. ❑ 15.00
Ka‰párek, Honza a zakletá princezna –
v premiéfie uvádí Divadlo Bez názvu

úter˘ ❑ 20. ❑ 16.00–18.00
Deskové hry a hlavolamy – tradiãní i nej-
novûj‰í Piatnikovy spoleãenské hry, karty
a hlavolamy pro dûti i dospûlé

stfieda ❑ 21. ❑ 9.00
HrubínÛv ·palíãek – herecké i loutkohe-
recké pfiedstavení plné hádanek, pohádek,
ver‰Û i písniãek, ve kterém úzce spolupra-
cují dûti

sobota ❑ 24. ❑ 15.00
Zimní královna a Sluneãní paní aneb
O hledání jara – loutkové divadélko Vy-
smáto uvádí pohádku s vysok˘mi marione-
tami, zpûvem i kytarou
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úter˘ ❑ 27. ❑ 9.00
Detectives – zábavnû–nauãné pfiedstave-
ní v anglickém a ãeském jazyce. Odhalíte
vraha? StaÀte se na chvíli detektivem

ãtvrtek ❑ 29. ❑ 9.00
Kdo si hraje, nezlobí – zábavn˘ pofiad
s pohádkov˘mi soutûÏemi i diskotékou na
oslavu pololetního vysvûdãení

pátek ❑ 30. ❑ 10.00
Snûhová královna –hran˘ film pro dûti na
lednové dopoledne

sobota ❑ 31. ❑ 15.00
O bábû chfiipce – divadelní spoleãnost
Úsmûv uvádí veselou pohádku o tom, jak
s chfiipkou pofiádnû zatoãit

Otevfiená dílna

ãtvrtek ❑ 8. ❑ 18.30–20.30
Aromalampa – nutno pfiedem objednat na
tel. 723 376 825

V˘stavy

Galerie ❑ 2. 1. – 31. 1.
Atsiko Motti Livoti (Japonsko) a Derek
Mattey Slattery (Anglie):
Fotografie, kurátor Josef Klim‰a

Mal˘ sál ❑ 10. 1. – 1. 2.
Lubosh Valenta, Josef Balek: Fantazie
– Oleje – pfiipraveno ve spolupráci s Ama-
térskou obrazárnou. VernisáÏ v sobotu 10.
1. od 17.00 hodin.

PŘEDPLATNÉ DO ZAHRADY 4+1+1
Kulturní centrum Zahrada nabízí novû pro
rok 2004 pfiedplatné na pofiady. Pfiedplati-
telské legitimace se vydávají ve ãtyfiech
základních fiadách dle »zahradní« progra-
mové nabídky. Jaké v˘hody pfiedplatné
nabízí? Za cenu ãtyfi pofiadÛ získává pfied-
platitel pátou vstupenku zdarma, navíc ja-
ko bonus »volÀáska« na pofiad jiného typu
a moÏnost postoupit do mûsíãní slosování
o hodnotné ceny. Legitimace je pfienosná -
lze ji tedy bez obtíÏí zapÛjãit ãi vûnovat.
Pfiedplatné ãiní: Koncerty 480 Kã, Setká-
vání 120 Kã, Hudební kavárna 160 Kã, Po-
fiady pro dûti a mládeÏ 140 Kã.

Více informací na www.kc-zahrada.p11.cz
ãi v recepci Zahrady.

Bezbariérov˘ pfiístup
Spojení: Metro Chodov, Bus 118, 

154, 197 – stanice Jarníkova,
Metro Opatov, Bus 122, 177 – stanice

U Kunratického lesa

Velký folkotoč v Zahradě
Na sobotu 24. 1. od 18.30 je v Kulturním centru Zahrada připravena

mimořádná nesoutěžní koncertní přehlídka Folkotočový festival. Fol-
kotoč je volné sdružení mladých folkových skupin, které společně již
čtvrtým rokem pořádají vystoupení po celé České republice. Koncerty ob-
vykle představují dva ze sedmi interpretů, v Zahradě můžete vidět Folko-
toč v jeho kompletní sestavě. O vaši přízeň se budou ucházet: Jauvajs
(Praha), Lidee Noire (Chomutov), Strašlivá podívaná (Plzeň), Toman
a lesní panna (Blovice), písničkářka Tereza Terčová (Tachov), Bodlo
(Chodov u Karlových Varů) či Pět oříšků pro Popelku (Litvínov). Tedy
např.: nositelé ceny Krteček ‘98 a ‘03, finalisté soutěže Kapka folku
2001, výherci soutěže Folkový kvítek ‘97, zpěvačka oceněná za vokální
projev na Moravském vrabci ‘03 či skupina ze 3. místa posluchačské sou-
těže Country rádia. Účinkujícím tedy již rozhodně nechybí zkušenost
a instrumentální zručnost. Ke slyšení nebude pouze klasický folk, ale také
hudba irská a skotská, melodie inspirované středověkem či moderní po-
doba bluegrassu. Akci podpořila svým grantem MČ Praha 11. Vstupné 80
Kč, ozvučení profesionální, občerstvení v místě konání. Patronem celého
Folkotoče je Jaroslav Samson Lenk z Hop tropu. A nejlepší zpráva nako-
nec: Samson na festivalu vystoupí jako speciální hudební host.

Mgr. Tomáš Rulf

Dětská Filmová Zahrada 
nejen pro děti se blíží
Druhý ročník mezinárodní soutěžní přehlídky amatérských videopro-

gramů a filmů se koná v sobotu 15. 5. 2004 v Kulturním centru Za-
hrada. Projekt vznikl ve spolupráci s IPOS–ARTAMA Praha a Amatér-
ského filmu a videa v Česko–Slovensku, dále za mediální podpory časo-
pisu Videohobby, internetového serveru Amatfilm a TV 11.

Soutěže se může zúčastnit každý, ať již film napsal, hrál v něm, či stál
za kamerou. Každý tvůrce může přihlásit libovolný počet filmů bez ome-
zení doby vzniku a na libovolné téma. Soutěží se ve čtyřech kategoriích
(autoři do 10 let, do 15 let, do 19 let a kategorie zahrnující rodiče či pra-
rodiče s dětmi a filmy dospělých autorů s dětskou tematikou). Dětská Fil-
mová Zahrada je otevřená všem, ať začátečníkům, tak dětským televizím,
filmovým kroužkům a školám. Soutěžní práce hodnotí odborná, nezávislá
porota. Navrhuje udělení cen za umístění v kategorii, zvláštní cenu nej-
lepšímu snímku s dětskou tematikou, cenu za scénář, kameru, režii a vy-
hlašuje absolutního vítěze festivalu, cenu diváků samozřejmě neovlivňuje.
Na vítěze čekají nádherné ceny jako jsou CD–ROMy, knihy, interaktivní
hry, upomínkové předměty...

Vedle projekcí soutěžních prací je připraven bohatý doprovodný pro-
gram, soutěže a konzultační středisko.

Uzávěrka příjmu filmů a přihlášek do soutěže je 2. 5. 2004.

Přihlášky zasílejte, či osobně doručte na adresu:

Kulturního centra Zahrada, Malenická 1784, Praha 4-Chodov, 148 00.
Tel.: 271 910 246, mobil: 608 961 158

Informace:kozova.hana@kc–zahrada.p11.cz, www.amatfilm.cz/zahrada

MgA. Hana Kožová
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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)

Pohybová prÛprava pro kluky a holãiã-
ky od 3 let – dûti se hravou formou nauãí
správn˘m pohybov˘m návykÛm, ovládat

INFORMAČNÍ HODINY: 
úter˘ 900–1200 hod.
ãtvrtek 1000–1200 hod.

1730–1930 hod.

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM NA LEDEN 2004

pondûlí ❑ 19. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· J.RÛÏiãky

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· Kfitinská

pondûlí ❑ 26. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· J.RÛÏiãky

ãtvrtek ❑ 29. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· Kfitinská

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

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)

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

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)

DALŠÍ PROGRAM:

❑ 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

Nedûle ❑ 8. února ❑

Dûtsk˘ karneval v Benjaminu. Maso-
pustní veselice s programem pro dûti a se
cviãením pro maminky.

Sobota ❑ 20. bfiezna ❑

Aktivní sobota pro Ïeny – které se chtûjí
obãas vûnovat samz sobû – hodnû cviãe-
ní, kosmetika, masáÏ.

❑ 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–ãt 9.00–12.00, 

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
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VÝPŮJČNÍ 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

Mûstská knihovna v Praze
Poboãka Jírovcovo nám.

budova Z· Campanus – samostatn˘
bezbariérov˘ boãní vchod

tel. 271 913 593
e-mail: jirovcovo@mlp.cz

Zveme vás na náv‰tûvu 
do na‰í knihovny a nabízíme vám be-
sedy na rÛzná témata:
▼ Úvodní seznamovací beseda 

o automatizované knihovnû

▼ Bajky

▼ II. svûtová válka v ãeské literatufie

▼ Fantasy

▼ Kritick˘ realismus ve svûtové literatufie

▼ M˘ty a legendy

▼ Ondfiej Sekora

▼ Poezie pro dûti

▼ Pohádky

▼ Poslouchání o jaru

▼ Povûsti v dûtské literatufie

▼ Sci-fi literatura

▼ Stfiedovûk a stfiedovûká literatura

▼ Svûtov˘ romantismus

▼ Velikonoãní zvyky

▼ Václav âtvrtek

▼ Vánoãní besídka

▼ Krkono‰e v pohádkách a povûstech

▼ Zvífiata v literatufie

• besedy trvají 45-60 minut, jsou pfiizpÛ-
sobeny vûku dûtí a doplnûny testy
a soutûÏemi

• besedy se konají po pfiedchozí osobní
a telefonické domluvû v termínech, které
vám vyhovují

• malé dûti si mohou pfiijít pÛjãit knihy
spolu s paní uãitelkou z druÏiny

• svoji vyuãovací hodinu s vyuÏitím kni-
hovního fondu mÛÏete uskuteãnit pfiímo
v knihovnû

• klub vozíãkáfiÛ z nedaleké Pet˘rkovy
ulice mÛÏe vyuÏít nejen blízkost knihov-
ny, ale i bezbarirérov˘ vstup (knihovna
má moderní v˘tah pro vozíãkáfie a její
prostory jsou pro nû uzpÛsobeny)

Tû‰íme se na spolupráci s vámi

Iva Vohrnová
a Sylva Hanzalová

PÁTRÁNÍ V KNIHOVNĚ
Ptáte se – jaké pátrání? Pfiece detek-

tivní! Jak je totiÏ v knihovnû na Jírovco-
vû nám. zvykem, kaÏd˘ mûsíc je pfiipra-
vena soutûÏ pro dûti – a v prosinci to
byla tradiãní tajenka o Vánocích. Pro
zpestfiení pfiedvánoãního ãasu jsme vy-
mysleli soutûÏ i pro na‰e dospûlé ãtená-
fie. Úkolem bylo zodpovûdût otázky z
oblasti detektivní literatury, a to opravdu
dokázal jen vá‰niv˘ znalec této oblasti.
Závûreãná anketní otázka t˘kající se ob-
líbeného Ïánru knih nám pak napovûdû-
la, jaké knihy asi pro vítûze vybereme.
Po závûreãném slosování si tak ‰Èastní
v˘herci od nás uÏ pfied ·tûdr˘m dnem
odná‰eli knihy se svou oblíbenou ãet-
bou. A uhodnete, jaké knihy jsou podle
ankety nejãtenûj‰í? Pfiece detektivky!

Tûch akcí, které knihovna pofiádala,
bylo mnohem více. Kromû zmínûn˘ch
soutûÏí i loutkové pfiedstavení pro ma-
tefiskou ‰kolku a vánoãní besedy pro
‰koly – povídání o Vánocích, ukázka vá-
noãních zvykÛ a v˘roba dárkÛ.

Je toho hodnû, ãím vás mÛÏeme
v na‰í knihovnû potû‰it, napfi. 28. ledna
2004 v 10.00 si mÛÏete pfiijít poslech-
nout zajímavé povídání »Oslavy Nové-
ho roku«, které se bude t˘kat nejv˘-
znamnûj‰ího tradiãního svátku zemí
Asie. Pfiedná‰et bude PhDr. Jifií ·íma,
DrSc., pfiedseda Klubu pfiátel Asie –
PraÏské jurty.

Tû‰íme se na va‰e náv‰tûvy i
v nadcházejícím roce 2004 a pfiejeme
vám, abyste si ãasto mohli dopfiát
mít knihu v ruce a ãíst si.

Sylva Hanzalová,
Poboãka MKP, Jírovcovo nám.

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 mla-
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
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

VÝSTAVA 
V ARTOTÉCE

MùSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE

Knihovna Opatov - artotéka

vás zvou na v˘stavu

Jifií Mádlo
Obrazy - kresby - grafiky

Akademick˘ malífi Jifií Mádlo se narodil 13.
bfiezna 1934 v Lovosicích. V letech 1952-
1958 studoval na AVU malífiství a grafiku
u profesorÛ Vlastimila Rady a Vladimíra
Silovského. Dal‰í, pedagogické vzdûlání,
získal na Pedagogické fakultû Univerzity
Karlovy, kterou absolvoval v roce 1964.

Je ãlenem SdruÏení praÏsk˘ch malífiÛ,
v jehoÏ v˘boru se velmi aktivnû podílel na
formování v˘tvarného Ïivota u nás po roce
1989. CeloÏivotním zájmem umûlce se
stává ãlovûk a jeho sepûtí s pfiírodou. V˘-
razov˘mi prostfiedky jsou malba, kresba
a grafika. Oleje, akryly, pastely, akvarely,
dfievofiezy, litografie, sítotisky, rozmûrné
kresby brkem, rákosem, tu‰í nebo mofiid-
lem se rozrÛstají v komponované celky
rÛzn˘ch tématick˘ch okruhÛ. (Lidé z Vyso-
ãiny, Mûsíce, ·umava, Stromy, PraÏské
motivy, Mûsta). Samostatnou kapitolu tvofií
cyklus portrétÛ v˘znamn˘ch osobností
ãeské kultury i historie. Vedle tûchto roz-
mûrn˘ch prací vznikají desítky drobn˘ch
grafik k rÛzn˘m pfiíleÏitostem, novoroãenky
a ex libris pro pfiátele a sbûratele drobné
grafiky.

Tak v ateliéru na âeskomoravské vyso-
ãinû ve vesniãce Houserovka se systema-

Pobočka
O pa t o v

Městské knihovny v Praze

VÝPŮJČNÍ 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.

ticky rozvíjí jeho malífiská tvorba krajináfi-
ská, intimní, figurální a portrétní. V‰echna
spojuje ãtyfii podstatné sloÏky malby, bar-
vu a svûtlo, tvar a prostor v harmonické
jednotû.

V˘stava na Opatovû je jen jednou
z mnoha, které umûlec uspofiádal doma
i v zahraniãí. Po cel˘ leden mÛÏeme vní-
mat vybrané obrazy, kresby a grafiky
z mnohostranného díla malífie.

VernisáÏ se koná dne 6. ledna 2004 ve
vstupní hale knihovny.

Úvodní slovo pronese Dr. Zdenûk Hlavi-
ca v 19.15 hod.

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.

úter˘ ❑ 3. 2., 2. 3. ❑ 17.30–19.00
Poãítaã a vy
Základní informace o tom, co je to poãítaã
a jak se s ním pracuje.

úter˘ ❑ 10. 2., 9. 3. ❑ 17.30–19.00
Internet pro zaãáteãníky
Co je to internet a prohlíÏeã, jaké jsou zá-
kladní ãeské rozcestníky a jak se pracuje
s e-mailem.

úter˘ ❑ 17. 2., 16. 3. ❑ 17.30–19.00
Internet pro pokroãilé
Vyhledávání se svûtov˘mi vyhledavaãi.

ãtvrtek ❑ 5. 2., 4. 3. ❑ 17.00–19.00
Tvorba www

Svou úãast prosím oznamte v knihovnû
osobnû nebo telefonicky 272 918 759.
PouÏít mÛÏete také 
e-mail: internet_opatov@seznam.cz.

Tû‰íme se na vás.

Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

ZVÍŘÁTKA 
Z PROUŽKŮ PAPÍRU
Ve ãtvrtek 15. ledna 2004 od 15.00 se
v dûtském oddûlení knihovny Opatov
koná dal‰í pravidelná tvofiivá dílna.
Tentokrát budeme vyrábût zvífiátka
z prouÏkÛ papíru. Chcete-li si vytvofiit
vlastní ZOO, jste srdeãnû zváni.

KDE KONČÍ SVĚT
2003/2004
na téma Kolik fieãí umí‰, 
tolikrát jsi ãlovûkem

KaÏd˘ mluví, tak jak umí,
jak se uãil odmala –
hlavnû kdyÏ se dorozumí
ãlovûk, pes i ÏíÏala! (Jifií Îáãek)

I v leto‰ním roce se Mûstská knihov-
na v Praze (poboãka Opatov) zapojila
do celorepublikové soutûÏe vyhla‰ova-
né Svazem knihovníkÛ a informaãních
pracovníkÛ – Klubem dûtsk˘ch kniho-
ven. V na‰í knihovnû jsme vyhlásili
soutûÏení ve dvou okruzích.

O nejlep‰í: literární dílo (max. 2 A4)
v˘tvarné dílo.

V‰echny soutûÏní práce se musí do-
t˘kat tématu fieãi a dorozumívání. Uví-
táme v‰echny nápady, aÈ budete zpra-
covávat otázky dorozumívání rostlin,
vymyslíte vlastní povídku o fieãi zvífiat,
napí‰ete literární dílo v Klingon‰tinû
(nebo jiné speciální fieãi – prosíme, pfii-
loÏte i ãesk˘ pfieklad), vymyslíte co
nejv˘fieãnûj‰í SMS pouze za pouÏití
smajlíkÛ, namalujete rozhovor mezi
Ïábou a ãápem, je to prostû úplnû na
vás a my se na va‰e v˘tvory budeme
tû‰it. Abych nezapomnûla, v‰echny
dodaná dílka budou hodnocena poro-
tou. Z tûch dobr˘ch udûláme v˘stavu
v knihovnû (tvÛrci od nás dostanou
drobné odmûny) a autofii ãtyfi nejlep-
‰ích absolvují netradiãní náv‰tûvu nû-
které z ãesk˘ch pamûtihodností.

Díla odevzdávejte 
v dûtském oddûlení 
knihovny Opatov, 

nebo posílejte na adresu: 
Knihovna Opatov, 
Opatovská 1754, 
Praha 4, 149 00 

(s heslem Kde konãí svût) 
do 30. 3. 2004.
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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 BOHOSLUŽBY
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

DALŠÍ PRAVIDELNÝ PROGRAM
V KOSTELE SV. FRANTIŠKA

Stfieda ❏ 16.00
Spoleãenství star‰ích farníkÛ Farní sál

Stfieda  ❏ 19.00

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

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

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

PROGRAM V LEDNU 2003

Stfieda ❏ 7. ❏ 19.00
Modlitební setkání »Velká stfieda«.
Host: P. Michal Nûmeãek

Kaple (vchod A)

Sobota ❏ 10. ❏ 19.30
Literární veãery I., host písniãkáfi Jakub
Noha

Klub Na Dnû (vchod E)

Nedûle ❏ 18. ❏ 18.00
Ekumenická bohosluÏba

Kaple (vchod A)

Nedûle ❏ 18. ❏ 19.30
Klubové kino (Pater Pio I.)

Klub Na dnû (vchod E)

Sobota ❏ 24. ❏ 19.00
Rocková m‰e

Kaple (vchod A)

Nedûle ❏ 25. ❏ 19.30
Klubové kino (Pater Pio II.)

Klub Na dnû (vchod E)

BlíÏe o programech – 
viz webové stránky

Pátek  ❏ 18.45
Biblická hodina Fara

Nedûle  ❏ 12.00
Modlitba Andûl Pánû Kostel

PROGRAM BOHOSLUŽEB 
O VÁNOČNÍCH 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

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

Na internetové síti se dá najít opravdu leccos,
např. virtuální výstavy. Fotografie, obrazy,

sochy, ale i tapiserie či řadu dalších artefaktů si
můžete v teple domova či kanceláře prohlednout
doslova jako na dlani. Obsáhlou kolekci zajíma-
vých výstav najdete, když ve vyhledávači zadáte
spojení »amatérská obrazárna«. Pod heslem »Být
neznámý - nemusí znamenat neumět!« vytvořila
v roce 2000 trojice autorů virtuální galerii pro ne-
profesionální výtvarné umělce. Galerii můžete
procházet podle jmen autorů, použitých technik či
doby vzniku výstavy. Z více než stovky expozic
si určitě vybere každý. Navíc si zde můžete pře-
číst odborné posudky na díla, různé výtvarné tipy
i praktické triky, seznam doporučené literatury ke

studiu či připsat své názory a komentáře. Bylo by
škoda tvorbu, která si opravdu často s profesio-
nálním uměním vůbec nezadá, nepředstavit i v re-
álných (kamenných či spíše betonových) prosto-
rách. Obdivovat šikovnost, originalitu a um vý-
tvarníků z Amatérské obrazárny můžete nyní na
Malém sále Kulturního centra Zahrada. Jakousi
první vlašťovkou byla v listopadu výstava akvare-
lů Anny Svatuškové. V lednu se můžete pokochat
snovými surrealistickými oleji Josefa Balka a Lu-
boshe Valenty (jednoho ze zakladatelů AO). Ver-
nisáž výstavy je v sobotu 10. ledna od 17.00.
Vstup bude podobně jako na všechny ostatní vý-
stavy v Zahradě volný.

Mgr. Tomáš Rulf

Virtuální výstavy míří do reality
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je otevfien˘ klub ve stylu ãajovny 
s doprovodn˘m programem.

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

www.kamínek.org/nadne

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

tel.: 272 927 239, 603 180 180 

AKCE V LEDNU:

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 17.00 a 18.00
Keramické odpoledne pro dûti a rodiãe
(rezervace míst na tel. 604 746 563, 
sl. Jurystová - staãí zaslat SMS), 
vstupné 50 Kã.
Nabízíme volná místa 
v kurzech zpûvu a klavíru

Informace a pfiihlá‰ky 
na tel. 272 927 239

nebo 603 180 180 – Karolína âiháková

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

Sobota ❏ 16.–18. 4.
LyÏování na ledovci – Kaprun.

Cena 650 Kã.*

Sobota–Pondûlí ❏ 1.–3. 5.
Víkend terénního lyÏování pro zdatné
sportovce. Cena 500 Kã**

DÛleÏité poznámky:

Místo lyÏování: tam, kde není uvedeno,
bude upfiesnûno na www.kaminek.org

Cena:
*Cena zahrnuje pouze dopravu (stravu,
vleky, event. poji‰tûní si hradí úãastník
sám)

**Cena zahrnuje dopravu, ubytování, 
stravu a poji‰tûní

MoÏnost slevy: na jednodenní lyÏafiské
v˘cviky poskytneme slevu aÏ 100 z ceny
dle sociální situace úãastníka do 18 let

Pfiihlá‰ky: písemnû: Kamínek, Modletická
1401, 149 00 Praha 4
e-mail: kaminek@kaminek.org
s uvedením jména úãastníka, bydli‰tû,
rodného ãísla, zdravotní poji‰Èovny, úrov-
nû lyÏování, zpÛsobu placení

Placení: na jednodenní 7 dní pfiedem, 
tfiídenní 3 t˘dny pfiedem, tábor do konce
ledna

Storno podmínky: 50 ceny – 7 a ménû
dní pfied zaãátkem akce.

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

Nabídka lyÏafisk˘ch zájezdÛ 
pro dûti i rodiãe

Sobota ❏ 3. 1.
Jednodenní lyÏafisk˘ zájezd s v˘cvi-
kem. Cena 250 Kã, (moÏnost slevy)*

Sobota ❏ 17. 1.
Jednodenní lyÏafisk˘ zájezd s v˘cvi-
kem. Cena 250 Kã, (moÏnost slevy)*

Pátek–Nedûle ❏ 30. 1.–1. 2.
Tfiídenní lyÏafisk˘ v˘cvik pro dûti - Kru‰-
né Hory. Cena 1400 Kã**

Sobota ❏ 14. 2.
Jednodenní lyÏafisk˘ zájezd s v˘cvikem

Cena 250 Kã, (moÏnost slevy)*

Sobota ❏ 13. 3.
LyÏafiské závody ve sjezdovém lyÏová-
ní – Kru‰né Hory

Cena 250 Kã, (moÏnost slevy)*

Sobota ❏ 20. 3.
Jednodenní zájezd se soutûÏí o nejlep‰í
techniku lyÏování.

Cena 250 Kã, (moÏnost slevy)*

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

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

www.kaminek.org

Stfieda aÏ pátek  ❑ 18.00–21.30 hod.

PROGRAM

Pondûlí ❑ 5. ❑ 18.00

Psycho kurz pro mládeÏ »Cesta k sebe-
poznání« 

Pátek ❑ 9. ❑ 19.30
Zpraku – koncert (styl punk)

Sobota ❑ 10. ❑ 19.30
Literární veãery I., host písniãkáfi Ja-
kub Noha (pfiíleÏitost pfieãíst vlastní lite-
rární tvorbu ãi si poslechnout, co vytvofiili
druzí)

Pondûlí ❑ 19. ❑ 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 
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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
11., 18. a 25. ledna 2004
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!

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

OTEVŘENO

Pondûlí ❑ 16.00–21.00
Voln˘ prostor – Má‰a, Lucie a Petr

Úter˘ ❑ 16.00–21.00
Voln˘ prostor – Dorka, Bára a Kuba

Stfieda ❑ 16.00–21.00
Voln˘ prostor – Dorka, Adéla a Jana

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

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM 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. 

KaÏd˘ poslední pátek v mûsíci
15.00–19.00 Voln˘ prostor s turnajem ve
fotbálku, pingpongu, koncertem nebo nû-
jakou jinou zajímavou akcí.

Pozor - zmûna otvírací doby!!!!!! 
Poslední lednové páteãní odpoledne 
30. ledna 2004 probûhne v Ymkáriu 
»Jam sassion«.
Pfiijìte si zahrát na hudební nástroje, po-
slechnout dobrou muziku ... fotbálek sa-
mozfiejmû nebude chybût!!! 
Otevfieno od ãtyfi do sedmi. 

Adresa: Modletická 1401, Praha 4-Opa-
tov, tel. 267 913 338 (jen v dobû otevfiení
Ymkária).

Dal‰í informace YMCA Praha, tel. 224 872 128
e-mail: praha@ymca.cz

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 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

V LEDNU ZAČÍNÁME 
AŽ V ÚTERÝ 13. 1. 2004

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

VÝTVARNÁ DÍLNA

Stfieda 7. a 14. ❑ 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 PŘIROZENÉHO 
PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ

Nabízí pomoc pfii orientaci v rÛzn˘ch for-
mách antikoncepce, nabízí pfiirozenou
a bezpeãnou metodu vyhnutí se tûhoten-
ství, hledání pfiíãin neplodnosti apod. Po-
radnu mohou nav‰tívit Ïeny, dívky, manÏel-
ské ãi snoubenecké páry, pfiijít mÛÏete
i s dûtmi, které si mohou pohrát v hernû.
Poradenství je zdarma. Za profesní kvalitu
poradcÛ ruãí CENAP, Trnitá 8, Brno (ce-
nap@volny.cz). Webové stránky praÏské
poradny jsou na adrese: sweb.cz/Porad-
naPPR.Praha, mailové dotazy mÛÏete posí-
lat na adresu Domeãku. 

UPOZORNĚNÍ!

V novém roce zaãne provoz aÏ v úter˘ 13.
ledna, t˘den od 5. do 9. 1. 2004 vyuÏijeme
k velkému novoroãnímu úklidu (doufáme,
Ïe se nám podafií ukázat vám Domeãek ve
vylep‰eném kabátû).

Informace: 
Erika Oberfalcerová – 

272 940 288, 
777 200 431 

nebo Domeãek – 267 915 115
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V LEDNU 2004

nedûle ❑ 17.00–18.00
Oikos
Zveme vás na kfiesÈanské setkání Sta-
nice JiÏní Mûsto. Zaãínáme spoleãn˘m
zpíváním s kapelou, potom usly‰íme
aktuální zamy‰lení z Bible – nûco pro
kaÏdého. Po skonãení setkání se schá-
zíme na pfiátelské rozhovory s obãers-
tevním. Kavárna otevfiena od 16.30 a po
setkání.

ãtvrtek ❑ 1. ❑ 17.00
Pavel âern˘, pfiedseda Církve bratrské

nedûle ❑ 4. ❑ 17.00
Tomá‰ Luãan

nedûle ❑ 11. ❑ 17.00
Daniel ·rámek

nedûle ❑ 18. ❑ 17.00
Robert Filip

nedûle ❑ 25. ❑ 17.00
Pavel Plchot, Veãefie Pánû

nedûle ❑ 25. ❑ 18.00
Rozlouãení s Ritou

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

Dubnova 806, Háje
e-mail: jizni.mesto@cb.cz,

www.cb.cz/jizni.mesto
tel.: 604 989 133

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

Pondûlí ❑ 18.30–19.30

Aerobic pro Ïeny
Info: Jana Hlaváãková, 723 393 351, 

j.hlavaãkova@seznam.cz

Pondûlí ❑ 17.00–20.30

·achové veãery
Zveme zku‰ené ‰achisty i zaãáteãníky na
pfiátelské setkání ‰achov˘ch nad‰encÛ.
Hrajeme také turnaje, které bodujeme.

Info: Petr Vlãek, 603 972 742, 
vlcek.petr@cbox.cz

Pondûlí ❑ 19.00–20.30

Kurz Alfa II
Pokraãování kurzu Alfa (nejen) pro absol-
venty.

pondûlí ❑ 5. ❑ 19.00

Kdo je Duch svat˘?

pondûlí ❑ 12. ❑ 19.00

Co Duch svat˘ dûlá?

pondûlí ❑ 19. ❑ 19.00

Uzdravuje BÛh i dnes?

pondûlí ❑ 26. ❑ 19.00

A co církev?
Info: Robert Filip, 605 809 950, 

robertfilip@quick.cz 

úter˘  ❑ od 17.30 do 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˘  ❑ od 17.00 do 19.00 (opakuje se)

Biblick˘ kurz v angliãtinû
V prÛbûhu sedmi t˘dnÛ spolu prostuduje-
me novozákonní knihu »List JákobÛv«
a pohovofiíme o vztahu víry ke skutkÛm.
Diskuze budou probíhat v anglickém jazy-
ce. Lekci v délce 90 minut nabízíme dva-
krát: v 17.00 a v 19.00 hod.

úter˘  ❑ 13.  ❑ 17.00 a 19.00
Zkou‰ky a poku‰ení (Jakub 1,1–18)

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 STARŠÍ
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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úter˘  ❑ 20.  ❑ 17.00 a 19.00
Sly‰ení a ãinûní (Jakub 1, 19–27)

úter˘  ❑ 27.  ❑ 17.00 a 19.00
Víra a skutky (Jakub 2, 1–26)

Info: Mark Potma, 604 989 133,
potma@email.com

úter˘ ❑ 19.00
Kurz Alfa : nov˘ cyklus zaãíná od 13. 1.
2004. V 135 zemích, 25 000 kurzÛ, pfies 5
000 000 úãastníkÛ, pfieloÏeno do 49 jazy-
kÛ! Prozkoumat souãasné moderní, prak-
tické kfiesÈanství v prostfiedí klidné, pfiátel-
ské a nenátlakové atmosféry. Veãer zaãí-
ná neformální veãefií, pokraãuje pfiedná‰-
kou, videoprojekcí a konãí diskusí s pro-
storem projevit svÛj názor ãi zku‰enost.
MÛÏete pfiijít jen na jeden veãer a pouze
pozorovat. Po kaÏdé pfiedná‰ce mÛÏete
projevit svÛj názor ãi zku‰enost. Alfa ne-
pfiiná‰í náboÏenství ani liturgii, ale praktic-
ké poselství pro dne‰ní spoleãnost.

úter˘ ❑ 13. ❑ 19.00
KfiesÈanství: nudné, nepravdivé, zyb-
teãné?

úter˘ ❑ 20. ❑ 19.00
Kdo je JeÏí‰ Kristus?

úter˘ ❑ 27. ❑ 19.00
Proã JeÏí‰ zemfiel?
Pfiihlásit se mÛÏete i na na‰ich webov˘ch
stránkách: www.cb.cz/jizni.mesto.

Info: Robert Filip, 605 809 950, 
robertfilip@quick.cz

stfiedu ❑ od 19.00 do 20.30
Kurz Beta: Jak ãíst Bibli s porozumû-
ním? Kurz urãen˘ kaÏdému, kdo touÏí lé-
pe porozumût textu Bible. Zachováme for-
mu diskuse (v‰e v ãe‰tinû). Pfiístupn˘m
a praktick˘m zpÛsobem probereme zása-
dy v˘kladu jednotliv˘ch biblick˘ch textÛ.

stfieda ❑ 21. ❑ 19.00
Úvod: potfieba v˘kladu a dobrého pfie-
kladu

stfieda ❑ 28. ❑ 19.00
Starozákonní vyprávûní a jejich správ-
né pouÏití.

Info: Jerry Marek, 605 365 014, 
jizni.mesto@cb.cz

ãtvrtek ❑ 16.00–17.30 
Whale Club. Anglické odpoledne pro dûti
od 8 do 14 let. ProÏij kaÏd˘ t˘den úchvat-
n˘ v˘let do dobrodruÏství. ãeká tû nepfie-
berné mnoÏství 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 ve-
doucími. Nejlep‰í moÏnost jak zaÏít spou-
stu legrace, nûco se dozvûdût a nauãit se
cizí jazyk.

Info: Petra Bartová, 737 316 098,
petra@rozhled.cz

Pátek ❑ 15.00–17.00
Klub velryba – Háje
Pro dûti od 9 do 14 let. U nás tû ãeká
mnoho zábavn˘ch a neobyãejn˘ch her,
poutavé pfiiblíÏení nejznámûj‰ích biblic-
k˘ch pfiíbûhÛ, mÛÏe‰ poznat nové kama-
rády, zajet s námi na v˘let ãi víkendovou
akci.

Info: Miroslav a Hanka Skrbkovi, 
608 529 407, skrbkova.hana@volny.cz

Pátek ❑ 17.00–18.30
MládeÏ. Spoleãnû diskutujeme, zpíváme
a studujeme Bibli.

Info: Daniel ·rámek, 602 412 606, 
daniel.sramek@seznam.cz

Pátek ❑ 18.45–21.00
KLUB StK. ...je stfiedo‰kolsk˘ klub, kde
mÛÏe‰ strávit pfiíjemn˘ páteãní veãer. Co
tû ãeká? Tfieba film, zajímavá pfiedná‰ka,
veãer pln˘ nejrÛznûj‰ích her nebo nûco
ulítlej‰ího jako tfieba párty.
KaÏd˘ pátek v 18.45 hod.

Info: Petr BydÏovsk˘, 776 834 664,
stk@rozhled.cz

Dûtská fimová odpoledne

sobota ❑ 10. ❑ 15.30
Franklin slaví narozeniny

sobota ❑ 10. ❑ 16.00
Stvofiení svûta

sobota ❑ 24. ❑ 15.30
Franklinova omluva

sobota ❑ 24. ❑ 16.00
Noemova archa

Info: Marek Szewcyk, 608 322 223, 
marek.szewcyk@lcs.cz

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:

pátek ❑ od 9.30 do 11.30 hod.
Klub seniorÛ. Zaãínáme 6. února!

Info: Jarry a Edith Markovi, 605 365 014,
jizni.mesto@cb.cz

Církev bratrská: 56 sborÛ, 
pfies 100 stanic po celé
âeské republice

www.cb.cz
Info: Mark Potma, 267 915 485

e-mail: potma@email.com

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

PROGRAM VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ:

nedûle  ❑ 21. 12.  ❑ 9.30
Vánoãní slavnost dûtí a mládeÏe

ãtvrtek  ❑ 25. 12.  ❑ 9.30
BohosluÏby s vysluhováním Veãefie Pánû

nedûle  ❑ 28. 12.  ❑ 9.30
BohosluÏby

stfieda  ❑ 31. 12.  ❑ 17.00
Setkání na závûr roku s pestr˘m pro-
gramem

ãtvrtek  ❑ 1. ledna  ❑ 9.30
BohosluÏby s vysluhováním Veãefie Pánû

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

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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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 LEDNU 2004

Pondûlí ❑ 5.
Vítání roku 2004 v Amundsenovû ãajovnû

Stfieda ❑ 7.
Diskutování v klubu na téma:
Lidská práva ve vztahu k »Já«

âtvrtek ❑ 15.
FILMKLUB

Pondûlí ❑ 19.
Bácina kouzelná kuchynû

Stfieda ❑ 21.
Diskutování v klubu na téma:
Lidská práva ve vztahu ke komunitû

âtvrtek ❑ 22. ❑ 18.00
SchÛzka k pfiipravovanému v˘jezdu 
na hory

Pátek ❑ 22.
Koncert v klubu

Úter˘ ❑ 27.
Bubnování v klubu

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 POŘAD GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
LEDEN 2004

stfieda ❑ 7. ❑ 18.30
Úloha elementárních bytostí v promû-
nách zemského vesmíru. Pfiedná‰ka a me-
ditace s doc. PhDr. Milu‰í Kubíãkovou, CSc.

nedûle ❑ 11. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají ...Mantry. 
Mj. zhudebnûné psychologem a terapeu-
tem H. Marshallem aj. Zpívá a na kytaru
hraje Richard Holick˘.

stfieda ❑ 14. ❑ 18.30
Jednota podrobení a sebezkoumání.
Pfiedná‰í filozof, jogín, autor ãetn˘ch knih
s duchovní tématikou PhMr. Rudolf Skar-
nitzl.

ãtvrtek ❑ 15 ❑ 18.30
Dûti nikdy nezlobí ... jak vychovávat dûti,

aby z nich vyrostli krásní lidé – ãím je zpÛ-
sobeno tzv. »zlobení« dûtí. Odpovûdi na
tyto i dal‰í otázky v podání ZdeÀky âecho-
vé, Ïeny obdafiené jasnovidn˘m zfiením.

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 18.30
Pfiichází vûk Vodnáfie? Setkání s prof.
RNDr. Stanislav Komárek, RhDr. Ivanem
O. ·tampachem, Pavlem Turnovsk˘m, Ja-
nem Klusákem, doc. Ing. Miloslavem Krá-
lem, CSc., PhDr. Milu‰í Kubíãkovou, CSc.,
Vlastimilem Markem ...autory s pfiispûvate-
li revue Prostor 60 nad nov˘m ãíslem
»Hledání nové spirituality«.

nedûle ❑ 29. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají ...Mantry. Mj.
zhudebnûné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Zpívá a na kytaru hraje
Richard Holick˘.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA

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 mystic-
k˘ch obrazÛ Z. Hajného a snímkÛ z hlubin
vesmíru. Vesmírná relaxace s hudbou
i slovem. Ze záznamu provází J. Kováfií-
ãek, 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.

âtvrtek ❑ 29.
Turnaj o lednového fotbálkového mistra

Pozor zmûna!
Od ledna opût fotokomorokrouÏek, 
a to kaÏdou stfiedu od 15 hodin.

www.proximasociale.cz

Rubriku připravila: 
Daniela Jungmannová


