
Klíč 2/2004
R O Č N Í K  1 2

Z D A R M AZ P R A V O D A J  P R A H Y  1 1

w
w

w
.p

ra
h

a
1
1
.c

z

V Chodovské tvrzi začíná v posled-
ních letech vznikat tradice únoro-

vých tematických výstav Oty Janečka.
Po Anglických kresbách, výběru z malí-
řovy kreslířské tvorby, v roce 2000
a výstavě obrazů, plastik a kreseb Léta
čtyřicátá, konané v únoru 2002, se zá-
sluhou kurátora výstavy Milana Marti-
níka nyní představuje další část Janeč-
kovy nesmírně rozsáhlé tvorby. Ten,
kdo navštívil minulou výstavu, bude
možná překvapen, že neuvidí geometri-
zující tvary kubistických zátiší ani mo-
diglianovské portréty pastelových
barev. Janeček padesátých let je zdánli-
vě úplně jiný malíř. Malíř lučních
světů, starých stromů, měst i mikrosvě-
ta organismů. Zdánlivě jiný, přesto
však stejný. Stejný ve svém zcela speci-
fickém poetickém vidění světa.

Koncem čtyřicátých let Janeček
opouští kubistický výtvarný projev
a nechává se inspirovat přírodními mo-
tivy ptáků a později motýlů a rostlin.
Na počátku této cesty je cyklus Ráje

z roku 1949, který se na počátku pade-
sátých let přetváří do tichého světa
akvarijních rybek a do snad nejznáměj-
šího Janečkova cyklu, do cyklu Trávy.
Ten však má dvě zcela odlišné linie.
Linii lyrickou, ve které byly výrazové
prostředky předcházejícího kubistické-
ho období jakoby zcela zapomenuty.
Trávy vidíme z detailní blízkosti, z po-
hledu ptáčka sedícího v hnízdě ukry-
tém v přebujelé travní vegetaci, která
brání pohledu na horizont, z pohledu
mouchy či včely, jež se prodírá džunglí
stébel a listů nepokosených luk. Druhá
linie pojímá rostlinné motivy konstruk-
tivisticky, v jejich zjednodušené, sche-
matické podobě. V roce 1952 cyklus
Trávy postupně přerůstá do dalších pří-
rodních cyklů - Staré stromy, Příměst-
ské krajiny, Zimní krajiny, Krajina
Českého středohoří s typickými homo-
lemi kopců a rybníků, kam malíř jezdí-
val na ryby.

Pokračování na str. 9

Malířova »Léta padesátá«
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Rada MČ Praha 11 
dne 18. 12. 2003 na své 31. schůzi mj.:

PROJEDNALA:
▼ návrh rozpočtu a finančního plánu

hospodářské činnosti MČ Praha 11
na rok 2004

SCHVÁLILA:
▼ pronájem potřebné části nemovitosti

čp. 736, Bajkonurská, pro uložení
datových optických kabelů

▼ nový postup při výběru zájemců
o uzavření nájemní smlouvy k bytům
v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy,
svěřených městské části Praha 11, za

smluvní nájemné, u nichž na nájem-
ném a úhradách za plnění poskyto-
vaná s užíváním bytu vázne dlužná
částka městské části Praha 11 – příl.
usn.č. 0861/03 – přílohu najdete na
našich internetových stránkách

STANOVILA:
▼ nájemné pro mateřské školy, základ-

ní školy a kulturní domy, kterým
nebyl svěřen nemovitý majetek na
rok 2004:

1. nájemné pro MŠ za nebytové pro-
story: 130 Kč/m2/rok; za pozemek
2,50 Kč/m2/rok 
2. nájemné pro rok 2004 pro ZŠ za
nebytové prostory 190 Kč/m2/rok, za
pozemek 2,50 Kč/m2/rok 
3. nájemné pro kulturní domy za ne-
bytové prostory 190 Kč/m2/rok, za
pozemek 5 Kč/m2/rok

SOUHLASILA:
▼ ve věci veřejného zájmu s napojením

objektu Opatovská 1763 na popla-
chový monitorovací systém Městské
policie

ODVOLALA:
▼ pana Jana Fraňka z funkce člena

mediální komise – na návrh předse-
dy mediální komise

ZRUŠILA:
▼ veřejnou zakázku na zpracování

energetických auditů pro objekty
MČ Praha 11

Rada MČ Praha 11 
dne 13. 1. 2004 na své 1. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ žádost Sdruženého zdravotnického

zařízení JM II o povolení leasingu na
zakoupení kopírovacího stroje 

▼ pronájem uvolněných nebytových
prostor v objektu Hrudičkova 2107
o celkové ploše 258,3 m2 YOGI
BEAR, s. r. o. Blatenská 2145, Pra-
ha 4 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou pro provoz sou-
kromé mateřské školy 

▼ pořadí zájemců o uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. 1, I. kategorie, o veli-
kosti 3+1, v přízemí domu v Praze 4,
Křejpského 1511

▼ prominutí poplatků z prodlení
z dlužné částky na úhradu nájemné-
ho a služeb spojených s užíváním
bytu šesti žadatelům

▼ výpověď z nájmu k bytu s osmi ná-
jemci

SOUHLASILA:
▼ s tím, aby Sdružené zdravotnické za-

řízení JM II Šustova 1930 v době od
1. 1. do 29. 2. 2004 účtovalo za pro-
nájem prostor pro lékařskou službu
první pomoci symbolické měsíční
nájemné ve výši 1 Kč provozovateli
lékařské služby první pomoci firmě
Pragomedika, s. r. o.

Individuální setkání obãanÛ 
se starostkou a jejími zástupci 

se koná 4. února 2004 
od 16.00 do 18.00 hod. 

v Ocelíkovû ulici

Setkání starostky a jejích zástupcÛ
s obãany se koná 11. února 2004

v sále KD Opatov
Téma: Rozpoãet Mâ na rok 2004.

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 MČ

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

Městská část Praha 11 v číslech roku 2003
■ Praha 11 má rozlohu 979 ha plochy
■ od středu města jsme vzdáleni 8 km
■ maximální nadmořská výška 

je 320 m n.m, minimální 240 m n.m.
■ v Praze 11 bylo 2 657 domů 

a asi 33 000 bytů
■ MČ Praha 11 měla 80 102 obyvatel

k 30. 6. 2003
■ ke stejnému datu bylo 194 sňatků,

127 rozvodů, narodilo se 309 dětí
a zemřelo 364 lidí, 23 obyvatel se
k 30. 6. 2003 odstěhovalo

■ v roce 2003 se uskutečnilo 31 schůzí
Rady městské části Praha 11 a bylo
na nich přijato 878 usnesení

■ v roce 2003 zasedalo 7x Zastupitel-
stvo MČ Praha 11 a přijato bylo 
160 usnesení (2x se konalo jednání
ZMČ v sále KC Zahrada, 5x v sále
KD Opatov)

■ v roce 2003 pracovalo 17 komisí
Rady MČ Praha 11 a 3 výbory ZMČ
- kontrolní, finanční a pro územní
rozvoj

■ sňatek na Chodovské tvrzi uzavřelo
v roce 2003 415 snoubenců

■ v roce 2003 se uskutečnilo 63 slav-
nostních obřadů vítání občanků; po-
zváno bylo 600 dětí s rodiči, uvítáno
byla víc než polovina, 360 kluků
a holčiček

■ zlatých svateb na Chodovské tvrzi
bylo 6, doma oslavily zlatou svatbu
další 3 manželské páry

■ diamantovou svatbu, 60 let společ-
ného života, oslavilo 6 manželských
párů, dva na tvrzi a čtyřem předala
paní starostka dárkový koš doma

■ jubilantům rozeslal odbor kancelář
starostky 1 728 gratulací k 70., 75.,
80., 85., 90., 91. a ke každým dalším
narozeninám 

■ obyvatel, kteří už oslavili sto roků
bylo v roce 2003 deset, 22. února
k nim přibude paní Hladká, první,
která v letošním roce oslaví sté naro-
zeniny

■ městská část uspořádala pro seniory
Jižního Města čtyři velké oslavy -
setkání studentů Univerzity třetího
věku, jarní a podzimní setkání senio-
rů a setkání členů Svazu bojovníků
za svobodu

■ nejstarší občankou Prahy 11 je paní
Žofie Janotová ze starého Chodova,
14. května oslaví 103. narozeniny

■ občané, kteří oslavili 85 narozeniny,
obdrželi blahopřání a dárkový balíček,
našim starším spoluobčanům k 90.
narozeninám, a pak už každý rok,
předává pracovnice odboru blahopřá-
ní a dárkový balíček osobně v jeho
bydlišti nebo v domech s pečovatel-
skou službou a domovech důchodců

■ v roce 2003 bylo rozvezeno 329 ba-
líčků, úctyhodné číslo, co říkáte...

■ a něco málo černých čísel: v roce
2003 bylo nařízeno 12 exekucí na
vyklizení bytu, 9 proběhlo, u 3 bytů
byly klíče vráceny před výkonem
exekuce
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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

Paní Marie Helclová oslavila 20. pro-
since 2003 stodruhé narozeniny.

Starostka městské části paní Marta Šor-
fová jí při malé soukromé oslavě předala
kytici a dárkový koš od městské části
Praha 11. Paní Marie se těší stále dobré-
mu zdraví, plete, luští křížovky, sleduje
pravidelně televizi. 

A má na dlouhověkost zaručený recept
- každý den v deset hodin dopoledne si
vypije svou kávu s rumem. Přejeme Vám,
paní Marie, ještě hodně klidných poseze-
ní u kávy, hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let, klidné stáří v kruhu Vašich
nejbližších.

V lednu 2004 vystavoval na radnici
své obrazy grafik a malíř Josef

Karhan. Mimořádně působivé obrazy
plné citu a víry byly v úterý 6. ledna při
vernisáži umocněny ukázkami vlastní
písňové tvorby. 

Rukopis výtvarníka Josefa Karhana je
zřetelný na mnoha pozvánkách, katalo-
zích a plakátech nejen pro Křesťanské
centrum, ale i pro naši městskou část,
takže jste se s ním už určitě setkali i vy. 

V Podobenstvích Josefa Karhana na-
jdete odkazy dávných biblických příbě-
hů, klid, vyrovnanost, ale i tajemnost
a víru. 

Na radnici jeho obrazy od 4. do 26.
února vystřídají pastely a litografie Jany
Wienerové, roz. Kuchtové. Až půjdete
na úřad, podívejte se i na obrazy, které
visí na stěnách, jejich atmosféra dýchne
i na vás.

Neuvěřitelných čtrnáct souvislých
dní bylo území Prahy 11 pokryto

v první polovině ledna sněhem. V po-
sledních letech událost zcela mimořád-
ná. Mohli jsme si užívat sněhu a nemu-
seli za ním vyjíždět na hory. 

A tak se především kopečky v centrál-
ním parku ocitly od rána do večera
v zajetí smíchu a radosti stovek dětí
i dospělých. Jezdilo se nejen na bobech
a sáňkách či holém zadku, ale i snow-
boardech a lyžích, vyrostlo zde na desít-
ky sněhuláků. 

Projít se těmito místo bylo pohlaze-
ním pro duši, do které pronikala upřím-
ná radost všech těch nadšenců, kteří
sem zamířili. Atmosféra zimních rado-
vánek dorazila tentokrát díky přírodě
až mezi paneláky.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUÎEB PRAHA JIÎNÍ MùSTO
zahajuje od ledna 2004  

CELOT¯DENNÍ POSKYTOVÁNÍ 
PEâOVATELSK¯CH SLUÎEB

Nabídka sluÏeb v sobotu a nedûli zahrnuje: 

1) doná‰ku nákupÛ ............................................ 20,- Kã
2) bûÏn˘ úklid ..................................................... 45,- Kã/hod
3) dovoz obûda .................................................... 9,- Kã
4) jednoduché peãovatelské úkony (podání lékÛ,

mytí nádobí, pomoc pfii jídle) ......................... 15,- Kã
5) bûÏné úkony osobní hygieny ......................... 25,- Kã
6) obûd ............................................................... 33,- Kã

Tyto sluÏby si mÛÏete obûdnat na adresách:

·alounova 2025, Praha 11 JiÏní Mûsto I.
tel.: 267 990 167 nebo 272 929 260
okrsková sestra Drahomíra Svato‰ová

Blatenská 2146, Praha 11 JiÏní Mûsto II.
tel.: 272 928 300
okrsková sestra Alena Tfiebínová

Informace získáte také u vrchní sestry CSS P-JM Evy Meixnerové tel.: 267 990 164 nebo 723 807 596

PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ, které na rok 2004 pro seniory Prahy
11 připravilo Centrum sociálních služeb Praha-Jižní Město

měsíc datum hodina místo název poznámka

únor 7. 2. 11:00 Křejpského 1502 Vepřové hody prdelačka, zabíjačkový guláš, 
jitrnice, jelita, tlačenky, ovar...

březen 9. 3. 14:00 KD Opatov Jarní setkání seniorů maškarní bál, 
soutěž o nejlepší masku

duben 3. 4. 11:00 Křejpského 1502 Velikonoční posezení soutěž o nejlepšího beránka 
BERÁNEK 2004

duben 30. 4. 15:00 Křejpského 1502 Pálení čarodějnic opékání buřtů

květen 20. 5. 10:00 Jírovcovo nám. 1782 Sportovní hry seniorů sportovní areál ZŠ Campanus

září - - Seniorská rekreace přesný termín a místo 
budou určeny později

říjen 9. 10. 11:00 Křejpského 1502 Posvícení kachna, červené a bílé zelí, 
špekové, bramborové 
a houskové knedlíky

říjen 19. 10. 14:00 KD Opatov Podzimní setkání seniorů

prosinec 2. 12. 13:00 KD Opatov Mikulášská zábava
a finále Prima babička

prosinec 24. 12. 16:00 DPS Šalounova, Štědrovečerní večeře 
DPS Blatenská, pro osamělé seniory
SOZ Janouchova
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Odbor státní sociální podpory in-
formuje o některých změnách tý-

kajících se státní sociální podpory od
1. 1. 2004.

V souvislosti se zákonem č.
453/2003 Sb., kterým se mění zákon
č. 117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poře ve znění pozdějších předpisů, do-
chází k některým změnám ve výpla-
tách dávek státní sociální podpory.

S účinností od 1. ledna 2004 novela
zákona upřesňuje podmínku osobní ce-
lodenní a řádné péče o dítě v souvislos-
ti s výplatou dávky rodičovský příspě-
vek v tom smyslu, že musí jít o péči po

celý kalendářní měsíc. Pouze v několi-
ka zákonem vyjmenovaných sociálních
situacích vzniklých během měsíce se
podmínka »po celý kalendářní měsíc«
považuje za splněnou. Dále novela zá-
kona vypouští dosavadní podmínku ná-
roku na rodičovský příspěvek - rodič si
nesměl vydělat víc než jeden a půl ná-
sobek životního minima. Od 1. ledna
2004 může být rodič při nároku na vý-
platu rodičovského příspěvku výděleč-
ně činný, neboť jeho příjmy nebudou
sledovány, a v souvislosti s tím se ruší
také zúčtování rodičovského příspěvku
pro osoby samostatně výdělečně činné.

Další z podmínek, která se pro nárok
na rodičovský příspěvek od 1. ledna
2004 nezkoumá, je nárok na hmotné
zabezpečení uchazečů o zaměstnání
a příspěvky náležející občanům se změ-
něnou pracovní schopností v době je-
jich pracovní rehabilitace. Podmínka
docházky dítěte do předškolního zaří-
zení maximálně 5 dní v měsíci pro
nárok na rodičovský příspěvek zůstá-
vá i nadále v platnosti.

Bližší informace o novele č. 453/
2003 Sb., vám podají osobně nebo tele-
fonicky na čísle 267 914 067 pracovni-
ce odboru státní sociální podpory, Boh-
úňova 1553/2, Praha 4 - Chodov.

O změnách vyplývajících z výše
uvedené novely, které nabývají účin-
nosti od 1. července 2004 vás budeme
informovat v některém z dalších čísel
Klíče.

Odbor státní sociální podpory 
ÚMČ Praha 11

ZMĚNY V OBLASTI 
státní sociální podpory

Vážení rodiče deváťáků, milí žáci základních škol Jižního
Města, je mi potěšením vám oznámit, že v naší městské

části bude začátkem školního roku 2003/2004 otevřeno
nové čtyřleté gymnázium. Vlastně se jedná o pobočku státní-
ho gymnázia Budějovická 680 v Praze 4. V příštím školním
roce budou otevřeny dvě třídy prvního ročníku právě v bu-
dově Základní školy Pošepného nám. 2022. Půjde se o stu-
dium všeobecného typu pro absolventy devátých tříd s voli-
telnou kombinací jazyků angličtina – němčina nebo angličti-
na – španělština.

Radě městské části Praha 11 a ředitelstvím obou zúčast-
něných škol se podařilo zvýšit počty příjímaných studentů
a tak uvolněné prostory bývalé ZŠ Pošepného nám. I po-
slouží střednímu školství, jehož kapacity jsou na Jižním
Městě stále nedostačující. Téměř většina zdejších středoško-
láků musí dojíždět za vzděláním do centra nebo vzdáleněj-
ších částí Prahy.

V dalším dnes již nevyužívaném pavilonu ZŠ Pošepného
nám. 2022 začne počátkem školního roku působit i nová
Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, svou čin-
nost zahájí rovněž přijetím žáků do prvních ročníků.

Dětí plnících povinnou školní docházku celostátně
ubývá a je na každé škole, jak se s tímto stavem vyrovná,
aby její provoz byl ekonomicky únosný. Naše základní
škola se snaží nadbytečné části budovy uvolnit dalším

školským subjektům. Zároveň inovujeme vyučovací pro-
gram. Svou tradici u nás již mají třídy s rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných předmětů, třetím rokem bu-
deme otvírat třídu s rozšířenou výukou informatiky. Pro
výuku v těchto specializovaných třídách máme velmi dobré
technické zázemí. Rovněž od příštího školního roku budou
součástí naší školy nově zřízené sportovní třídy Volejbalo-
vé školy Praha.

Rozhodnete-li se využít naší nabídky, s případnými dota-
zy se obraťte na vedení Základní školy Pošepného nám.
2022. V případě zájmu o středoškolské studium kontaktujte
ředitelství Gymnázia Budějovická 680, a tam také adresujte
přihlášky. Naši školu si můžete prohlédnout v den otevře-
ných dveří 3. února 2004 v době mezi 15. a 17. hodinou.

Přijďte, těšíme se na vás!

Mgr. Dagmar Havlíčková, ředitelka 
ZŠ Pošepného nám. 2022

DALŠÍ STUDIJNÍ PŘÍLEŽITOSTI na Jižním Městě



6 V¯BùROVÁ ¤ÍZENÍ Klíč 2/2004www.praha11.cz

MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí 
Úřadu městské části Praha 11
vyhlašuje dne 8. 1. 2004 výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍHO PRÁVNÍHO ODBORU
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: vedoucí právního odboru
Platové zařazení: 11. platová třída

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost,
e) na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokla-

dů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stano-
ví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí
ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve
znění pozdějších předpisů tj. lustrační osvědčení a čestné
prohlášení, které bude vždy přílohou oznámení o vyhláše-
ní výběrového řízení; předpoklady podle tohoto ustanove-
ní neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky:
požadované vzdělání 
– vysokoškolské (právnická fakulta)
požadované znalosti 
– znalost soukromoprávních předpisů
– zkušenosti s vedením pracovního kolektivu výhodou
– praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek výhodou
– vítána praxe ve státní správě nebo samosprávě
další dovednosti, schopnosti 
– řídící, komunikační a organizační schopnosti
– schopnost analytického a koncepčního myšlení
– flexibilita
– znalost práce na PC
– znalost jednoho světového jazyka výhodou

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde–li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní živo-
topis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bez-
úhonnost čestným prohlášením, ověřenou kopii lustračního
osvědčení (event. kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení)
a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 6. 2. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
Obálku označit slovy:
»Výběrové řízení – pozice vedoucí právního odboru«

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit 
toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Simona Klimakovská, tajemnice ÚMČ Praha 11

MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí 
Úřadu městské části Praha 11
vyhlašuje dne 9. 1. 2004 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

REFERENTA V ODBORU ÚZEMNÍHO
ROZVOJE NA DOBU URČITOU
(zástup za rodičovskou dovolenou)
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: referent v odboru územního rozvoje.

Zejména se jedná o zajišťování činností v oblasti rozvo-
je Městské části Praha 11 a její regenerace – koordinace
jednotlivých stavebních záměrů v území, posuzování pro-
jektů z hledisek urbanistických a architektonických v sou-
ladu s koncepcí rozvoje MČ Praha 11.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost
Další požadavky:
požadované vzdělání
– středoškolské nebo vysokoškolské technického směru

(nejlépe stavební zaměření, vítán obor architektura a ur-
banismus)

požadované znalosti 
– znalost práce na PC
– znalost AJ výhodou
další dovednosti, schopnosti 
– komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací

schopnosti v písemném i mluveném slovu)
– psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení,
titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde–li o cizího státního občana),
datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní živo-
topis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných znalostech a dovednostech týka-
jících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též ob-
dobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, do-
loží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 6. 2. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
Obálku označit slovy:
»Výběrové řízení – pozice referent v odboru územního roz-
voje na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)«

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit 
toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Ing. Simona Klimakovská, tajemnice ÚMČ Praha 11
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Před časem jsme vám slíbili, že se budeme ptát starostky
Marty Šorfové přímo, aby jste byli informováni o roz-

hodování radnice, o tom, co se událo nebo naopak, co se
připravuje. Tady jsou první otázky i první odpovědi.

■ První otázka směřuje k rozvoji Jižního Města, jak postupuje
příprava velkých investičních akcí, jak pokročily některé už
rozestavěné stavby?
Nejvíc asi čtenáře zajímá obrovská investice Rodamco

EU na Chodově. Stavební povolení by mělo Rodamco zís-
kat do konce ledna 2004. Došlo k některým změnám
v projektu, stavební řízení se trochu protáhlo, ale do
konce roku 2010 by stavba v hodnotě 13 miliard korun
měla být hotová.

Zatím nemohu říci, kdy dostane investor povolení k vý-
stavbě tolik očekávaného prvního Aquaparku u areálu TJ
JM Chodov, zato stavba Eurotelu na okraji starého Cho-
dova začne již na jaře. Eurotel tady postaví nejen novou
provozní budovu, ale i sportovní hřiště pro chodovské ob-
čany. A do areálu The Park na Jižním Městě II se během
května stěhuje velká logistická německá firma DHL. To by
byly ty větší investice.

Teď pár slov ke dvěma investicím naší městské části.
Máme radost, že úspěšně skončila první etapa přestavby
tzv. červené školy, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků K Milí-
čovu. Aniž by se museli školáci, jak jsme původně uvažo-
vali, stěhovat do jiné školy, od července 2003 do ledna
2004 došlo k úplné rekonstrukci jednoho pavilonu. A jak
se přestavba povedla, se mohou přesvědčit čtenáři v pon-
dělí 2. února. Přesně ve 13 hodin líbeznými tóny mistrov-
ských houslí Jaroslava Svěceného školu otevřeme a může-
te si ji všichni přijít prohlédnout.

Malé zpoždění má výstavba kuchyně a jídelny staré
chodovské školy, původně měla být dokončena také
v lednu. Ale nejpozději v průběhu března se školáci ZŠ
Chodov skutečně dočkají a zasednou k obědu v nové krás-
né jídelně. Už bylo na čase, protože ten starý pavilon
dávno dosloužil.

■ Hodně se mluví o budoucnosti lékařské služby první pomoci
na Jižním Městě. Našlo už se řešení?
Zatím se pro obyvatele Jižního Města nic nemění,

v lednu a v únoru 2004 bude dál fungovat Lékařská
služba první pomoci pro děti i dospělé v poliklinice
v Šustově ulici na Jižním Městě II. Čekáme na jednání
zastupitelstva naší městské části, které by mělo rozhod-
nout. Rada MČ Praha 11 doporučuje sloučení s pohoto-
vostí Prahy 4 v Pacovské ulici, ušetřili bychom peníze
a díky sloučení finančních prostředků několika měst-
ských částí bychom mohli i lépe odměňovat lékaře, kteří
na pohotovosti slouží.

Stanoviště rychlé záchranné služby, a to bych chtěla
zdůraznit, v každém případě zůstane v Šustově ulici. In-
formace o výsledku jednání zastupitelstva najdete na na-
šich internetových stránkách a v březnovém Klíči.

■ Občané se hodně zajímají o možnost privatizace dalších
obecních bytů. Byla 8. vlna privatizace skutečně poslední?
O prodeji dalších bytových domů, které jsou zatím

v majetku městské části, se intenzivně mezi koaličními
partnery diskutuje. Zatím nemůžeme nic konkrétního slí-
bit, protože otázku prodeje je nutné koordinovat s hlav-
ním městem Prahou, ale k návrhu na prodej dalších bytů
určitě dojde. Ale v tuto chvíli nemohu říci konkrétní ter-
mín předložení zastupitelstvu naší městské části a ani
přesné podmínky, za nichž k prodeji dojde, stále ještě ne-
jsou všechny otázky dořešeny.

Paní starostko, 
děkuji vám za odpovědi na otázky, které čtenáře zajímají.

Vážení čtenáři, na to, co zajímá vás, se můžete pro-
střednictvím Klíče zeptat i vy, stačí, abyste svou otázku
pro starostku poslali redakci Klíče na adresu: Klíč, Ocelí-
kova 672, 149 41 Praha 4 nebo e-mail:klic@P11.mepnet.cz

Starostky MČ Praha 11 Marty Šorfové 
se ptala Daniela Jungmannová

Zeptali jsme se
STAROSTKY

Dokončení ze str. 1

V polovině padesátých let souběžně
vznikají dva nové vzájemně zcela odliš-
né cykly. Rozsáhlý cyklus krajinných
kompozic, inspirovaný toulkami po Če-
chách a Slovensku, laděný v teplých
cihlových barvách, malířem soukromě
nazývaný Hnědé krajiny, a zároveň
s ním méně rozsáhlý, o to však výtvar-
ně výraznější, kubisticky pojatý cyklus
Města. Je to jediný okamžik v tvorbě
Oty Janečka, kdy příroda je na krátkou
dobu nahrazena lidským výtvorem. Do-
posud, a bude tomu tak i v celé pozděj-
ší tvorbě, byla středobodem umělcova
zájmu příroda ve všech svých formách
a projevech. Živá i neživá, mikrokos-

mos i makrokosmos. V krátkém období
let 1955 až 1957 vznikají obrazy měst
a předměstí - pohledy z malířova atelié-
ru na Holešovice, Paříž s Eiffelkou,
i stylizované pohledy na města, ve kte-
rých nebyl nikdy nebyl předtím ani
potom, noční města s bílým měsícem
na nebi. Paralelně v tomto období vzni-
ká cyklus portrétních kreseb. Kresba
uhlem či pastelem se zcela osamostat-
ňuje a vytváří protipól obrazům měst.
Portréty konkrétních osob, většinou
přátel, nejsou pouhou výpovědí o fyzic-
ké podobě. Jsou i obrazem vnitřního
světa. Téma portrétu v tomto období je
v olejích zastoupeno sporadicky. Lze
jen těžko uvěřit, že z téže doby pochá-
zejí ilustrace k staré čínské poezii. Pár

jednoduchých, a přitom nesmírně rafi-
novaných tahů štětcem je na hony
vzdáleno poezii městských zákoutí
i červeným střechám vesnic a zoraným
polím v hnědých krajinách.

Výstava Oty Janečka v Chodovské
tvrzi zahrnuje téměř vyčerpávající prů-
řez padesátými roky. Ukazuje všechny
proměny, kterými malířova tvorba
v tomto období prošla. Dává ucelený
obraz - je však jen časově ohraničeným
fragmentem Janečkovy tvorby, zahrnu-
jící více než půl století.

Pro ty, kdo chtějí poznat další
a zcela překvapující polohy Janečkovy
tvorby, se již na příští rok v Chodovské
tvrzi připravují Léta šedesátá, a ani
touto výstavou tradice Janečkových
únorových výstav neskončí, studnice
malířova díla je nevyčerpatelná.

Tomáš Janeček

Malířova »Léta padesátá« 
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Bylo půl deváté 11. prosince a zá-
stupci škol z Jižního Města a popr-

vé i z Prahy 4 se pomalu scházeli ke
4. ročníku internetové soutěže Mikulnet.

Jen domácím týmům chybí sedmáci,
kluci z osmičky a devítky netrpělivě
přešlapují před počítačovými pracovna-
mi a vyhlížejí své mladší spolužáky.

Za pět minut děvět nervozita vyvr-
cholí a organizátor Martin Donát vbíhá
do 7. C a vybízí první dva, kteří mu při-
šli pod ruku, Petra Klučinu a Jiřího
Svozila - k doplnění dvou družstev
z Mikulovky.

Pak už nic nebránilo zahájit Mikul-
net 2003. Soutěž se každoročně skládá
ze tří částí. V prvním kole si soutěžící

ověřovali vědomosti formou hry RIS-
KUJ, ta byla naprogramována z vlast-
ních zdrojů, celá hra probíhala v inter-
netovém prohlížeči, což umožnilo zo-
brazení různých grafických, textových
i zvukových dat.

Protože Evropská unie vyhlásila rok
2004 jako Rok sportu ve vzdělávání,
nesměl v obou zbývajících kolech sport
chybět. Proto ve druhém kole měli sou-
těžící za úkol vytvořit piktogram akro-
batického lyžování a v poslední - nej-
důležitější části soutěže - vyhledávali
informace na internetu.

Přes počáteční nesnáze se nakonec
štěstí přiklonilo k domácímu týmu Mi-
kulova 2.

Výsledky soutěže:
1. Mikulova 2 1130 bodÛ

·i‰ka, Vomáãka, Kluãina
2. K Milíãovu 1 1010 bodÛ

Macháãek, Roskot, Soldát
3. Mendelova 2 900 bodÛ

BartÛ‰ek, Bure‰, Novotn˘
4. Mendelova 1 700 bodÛ

Vadlejch, Fischer, Veãefia
5. Mikulova 1 610 bodÛ

Lázniãka, ·ponar, Svozil
6. Po‰epného 2 550 bodÛ

Písafi, âervenka, Jedliãka
7. Po‰epného 1 290 bodÛ

Garcia, Drábek, Stfiíbrsk˘
8. Donovalská 1 250 bodÛ

Anh, Anh, Jacko
9. SdruÏení 2 240 bodÛ

Sejk, Strouhal, Pavel
10. Donovalská 2 220 bodÛ

Novotná, Bauerová
11. SdruÏení 1 50 bodÛ

Reich, Altman, Novotn˘
12. Ke Katefiinkám 1 30 bodÛ

Donbai, Zeman, Malina
13. Ke Katefiinkám 2 -80 bodÛ

Suk, Matula, ·Èovík

Mgr. Jiřina Šichová
Příští školní rok má ZŠ Mikulova

možnost otevřít výběrovou třídu
s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů se zamě-
řením na výpočetní techniku, internet
a základy managementu. V minulosti
jsme mohli jen 6. postupný ročník do-
plňovat. Přihlášky naleznete na
www.zsmikulova.cz, lze si je také vyžá-
dat na jednotlivých školách, po domlu-
vě je rádi zašleme poštou.
Kontakt: 272 911 974
Vedení školy Mikulova
školy s rozšířenou výukou matematiky,
přírodovědných předmětů a tělesné vý-
chovy

JAKÝ BYL ADVENT v Klíčku?
Jsme malá škola a Vánoce slavíme trochu jako rodina.

První adventní pondělí jsme za zpěvu koled zapálili svíč-
ku na adventním věnci a povídali si o Vánocích. K naší
přípravě na Vánoce tradičně patří adventní dílny. Letos se
konaly 3. prosince a trvaly celý den. Sešli se v nich všichni
žáci školy a v jednotlivých dílnách vytvářeli různé předmě-
ty, jako třeba svícny, adventní věnce, perníčky. A 4. pro-
since jsme v Chodovské tvrzi pořádali Hrátky s čerty. Na-
učili jsme se country tanec i zatančili si vlastní kreace.
Také jsme soutěžili, zhlédli prodejní výstavu z adventních
dílen, a hlavně se těšili na nadílku od Mikuláše. Ježíškovi
psaly děti 8. prosince a v tom týdnu byly i podarovat zví-
řátka v lese. Dopoledne 18. prosince jsme slavili Vánoce
a mlsali cukroví ve třídách, odpoledne jsme se sešli s rodi-
či a s našimi hosty z Polska a Slovenska na Vánočním roz-
jímání v Kulturním domě Opatov. Každá třída i naši hosté
měli připraveno své vystoupení. Nakonec přišel Ježíšek
a přinesl dárky všem Klíčkům. Nadělil nám také školní
hymnu, takže kromě vlajky teď máme i co zpívat.

Děti z časopisu Záškolák
a Mgr. Jana Cíznerová, ZŠ Klíček

ZNOVU po roce...

Vítězné družstvo ZŠ Mikulova 2
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

SCHVÁLILO
▼ žádost paní Kocourkové o finanční sociální příspěvek
▼ změnu organizačního řádu

POŽÁDALO
▼ Zastupitelstvo hl. m. Prahy o dotace na investiční akce z rezervy vytvořené

pro městské části,
▼ Zastupitelstvo hl. m. Prahy o projednání dotace na dokončení I. etapy zem-

ního ochranného valu

ZVOLILO
▼ ve veřejné volbě druhého zástupce starosty, pana Václava Drahoráda

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 13. 1. 2004

V Újezdě bude i v letošním roce
probíhat výstavba inženýrských

sítí. Již od 19. ledna pokračuje výstav-
ba kanalizačních řadů. Dokončí se
Formanská ulice a výstavba se přesune
i do vedlejších ulic. Dopravní situace
se bude v průběhu stavby měnit. Újezd
bude po celou první polovinu letošní-
ho roku neprůjezdný a pro dopravu
částečně uzavřený.

V prvních pracovních dnech nové-
ho roku proběhla kolaudace čistírny.
Kromě dořešení majetkoprávních
vztahů k pozemkům, na kterých čistír-
na stojí, již nebrání nic spuštění zku-
šebního provozu, a tudíž i napojení

domácností a provozoven. Doufáme,
že magistrátní úředníci zbývající pro-
blémy urychleně vyřeší k naší plné
spokojenosti. Po dokončení kanaliza-
ce budeme pokračovat v plynofikaci
Újezdu. Očekáváme, že v průběhu léta
bude celá soustava natlakována a jed-
notlivé domácnosti se budou moci při-
pojovat. V topné sezoně 2004/2005
předpokládáme v Újezdě radikální vy-
lepšení kvality ovzduší.

V Kateřinkách budeme dokončovat
sadové úpravy, které jsme v loňském
roce začali.

Doufáme, že v letošním roce magis-
trát konečně uzná naše žádosti o dota-

ci na dokončení valu podél dálnice
a tuto investici budeme moci dokon-
čit. I v letošním roce bude pokračovat
výstavba bytů v nových vila domech.

Věříme, že investor, který má zájem
stavět bytové domy uprostřed Kateři-
nek, v blízkosti Milíčovského lesa, při-
jde s novým, šetrnějším návrhem zá-
stavby. Původní návrh byl pro nás ab-
solutně nepřijatelný.

Držíme palce i prvnímu investorovi,
který se rozhodl postavit v letošním
roce čtyři vila domy mezi Kateřinkami
a Újezdem. Tím by se zahájil historic-
ký proces spojování v dávnověku pas-
tevecké osady Kateřinky a původní sa-
mostatné obce Újezd.

Josef Novák,Václav Drahorád

CO NÁS ČEKÁ v letošním roce?

NOVÁ ADRESA 
ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Úřad městské části Praha - Újezd
Kateřinské náměstí 465/1

149 00 Praha 4

TERMÍNY KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - ÚJEZD V I. POLOLETÍ ROKU 2004
13. ledna, 10. února, 9. března, 13. dubna, 11. května, 8. června.

Schůze jsou veřejné a občané mohou své názory a požadavky vznést přímo na místě.

ZMĚNA 
místního poplatku ze psů

Dne 1. 1. 2004 nabyla účinnosti vy-
hláška hl. m. Prahy č. 23/2003,

o místním poplatku ze psů, která stanoví
konkrétní sazby poplatku, ohlašovací
povinnost ke vzniku a zániku poplatko-
vé povinnosti, splatnost, úlevy a osvobo-
zení od poplatku a příslušnost k řízení
o poplatku. Přihlásit psa jsou povinni
i občané, kteří chovají psa, jenž podle
této vyhlášky poplatku nepodléhá. Upo-
zorňujeme všechny držitele nepřihláše-
ných psů, aby je do konce ledna 2004
přihlásili na Úřadě MČ Praha - Újezd.

V průběhu měsíce ledna obdrželi dr-
žitelé psů složenky, které jsou splatné
do 31. 3. 2004, resp. do 31. 8. 2004.

JUDr. Martina Maříková

Vítejte v městské části Praha - Újezd,
vítejte v Kateřinkách!

Toto přivítání směřuji ke všem našim novým sousedům,
kteří se již od prosince stěhují do svých nových bytů ve

vila domech v Kateřinkách. Přeji vám, aby jste překonali co
nejrychleji potíže spojené se zabydlováním a zařizováním
nového domova. Kvalita bydlení se zlepší po dostavbě všech
bytů a po dokončení zemního ochranného valu. Velkým pří-
nosem bude rovněž nové náměstí, které v této lokalitě
vznikne.

Josef Novák, starosta

Zásah policie
V první polovině prosince minulého roku byla v Újezdě

provedena speciálními jednotkami Policie ČR kontrola
některých objektů rodiny Macasových. Kontrola byla zamě-
řena na zjišťování osob zdržujících se na území České re-
publiky bez příslušných povolení. Bylo zkontrolováno cel-
kem 43 cizích státních příslušníků, 23 jich bylo zadrženo
a odvezeno. Orgány státní správy nyní prošetřují okolnosti
s tím související. Kontroly nelegálních ubytoven na území
městské části budou i nadále pokračovat.

Kriminální služba Praha
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Nikdo z kolemjdoucích si jí nemůže nevšimnout. Je ja-
kousi »vstupní branou« do panelového sídliště věcně

nazvaného Jižní Město. A branou překrásnou. Chodovská
vodní tvrz, již současný kronikář metaforicky nazval »jemně
řezanou starobylou kamejí na náhrdelníku Jižního Města«.
Tvrz má předlouhou historii, cesta tudy vedla prý už v pra-
věku...

Dnes si k ní cestu nacházejí především ti, kdo zatouží po
kulturním zážitku. Přicházejí sem na výstavy, na koncerty,
na divadelní představení pro děti, na přednášky, na předsta-
vení historického šermu, do obřadní síně vstupují snoubenci,
rodiče s dětmi, které jsou tu vítány do života, manželé zde
oslavují zlatá a diamantová výročí své svatby... Chodovská
tvrz prostě zaujala pevné místo v životě Jižního Města. Kdo
sem zavítá, pozná, že novodobý život Chodovské vodní
tvrze, ač teprve patnáctiletý, už také má svou historii, ale
i současnost a hlavně budoucnost. Aby život Chodovské
tvrze byl stále bohatší, o to se stará malý kolektiv pracovní-
ků v čele s ředitelem ing. Vladimírem LEVICKÝM. Ředite-
lem se stal po konkurzu před deseti lety, a to na základě své
odborné kvalifikace a předloženého projektu.

Cítíme povinnost dostát tradičnímu duchu Chodovské
tvrze, říká, a nejen tomu, který je dán historickým a slav-
nostním charakterem budovy, ale i duchu, jaký tvrz získala
za těch patnáct let, co je otevřena veřejnosti. Snažíme se ne-
ustále rozvíjet především nejhodnotnější formy kultury -
koncerty vážné hudby a galerijní činnost. O dalších oblas-
tech naší činnosti jste se už zmínil sám.

Výstavy výtvarného umění a koncerty vážné hudby mají
dobrý zvuk – přijíždějí na ně diváci a posluchači z celé
Prahy.

Myslím, že jsme se stali „dobrou adresou“ pro renomova-
né výtvarníky, chtějí u nás vystavovat, však tu máme i pro-

dejní galerii. Také v hudební oblasti máme dobré kontakty -
například s Hudební akademií múzických umění, konkrét-
ně s jejím děkanem profesorem Jiřím Hlaváčem, který nám
zprostředkovává vystoupení jak špičkových umělců, tak
svých nejlepších žáků.

Na Jižním Městě jsou i další kulturní zařízení. Jak s nimi
vycházíte?

Velmi dobré kontakty máme třeba s místní základní
uměleckou školou a jejím ředitelem Mgr. Hlucháněm, Kul-
turní dům Klubka u nás vystavuje kresby svých dětí, vzá-
jemně se propagujeme s Kulturním centrem Zahrada, s gale-
rií Cesty ke světlu atd.

U nás žijí také významní umělci, spolupracujete s nimi?
Za všechny bych uvedl především houslového virtuosa

Jaroslava Svěceného, koncertuje u nás téměř každý měsíc
a už tu má své stálé posluchače. Věřím, že se nám podaří
uskutečnit jeho nápad – uspořádat letní hudební festival
pod širým nebem, nazvaný Tóny Chodovské tvrze, což by
mělo být osm koncertů za účasti špičkových muzikantů.
Také u nás koncertuje pan profesor Milan Jíra, i on je míst-
ní, bydlí na starém Chodově. Se svými kolegy Rudolfem Pel-
larem, Janem Petránkem a dalšími vystupuje v pořadu Šan-
son – věc veřejná.

Říkáte »věřím«... co může konání hudebního festivalu za-
bránit?

»Peníze. Těch je ve vysoké kultuře pořád málo, není fi-
nančně soběstačná. Na významné akce žádáme o příspěvky
jak naši městskou část, tak třeba ministerstvo kultury, ma-
gistrát, využíváme granty různých nadací, např. Českého
hudebního fondu nebo Nadace B. Martinů apod. Jakýmsi
»dvojčetem« tvrze je Kulturní dům Opatov. Ten však podlé-
há docela jiným pravidlům. Jsou tu jiné programy pro jinak
zaměřené publikum a hlavně početnější publikum. Tam po-
řádáme koncerty rockové, popové, folkové a džezové hudby,
také nedělní odpoledne hudby dechové. I když i tady je roz-
počet dost napjatý, opatovské kulturní zařízení je soběstač-
né... 

Přišel jsem za vámi jako za obyvatelem Jižního Města,
který svou činností ovlivňuje jeho kulturní život. Bydlíte tu
už dlouho?

Od poloviny osmdesátých let. To jsme se tu ještě brodili
bahnem staveniště. Tehdy jsem pracoval ve výzkumu a vý-
voji elektrotechnických zařízení, ale s touto profesí se ve
mně vždycky svářila hudba. Jsem totiž z muzikantské rodi-
ny. Můj otec, původně klavírista, byl dirigentem Slovenské-
ho národního divadla. Sám jsem od dětství hrál na klavír.
Působil jsem v různých kapelách, dokonce jsem vystupoval
s několika známými hudebníky, a myslím, že docela úspěš-
ně. V devadesátém roce, když se naskytla možnost, neodolal
jsem a přijal angažmá v zahraničí. Asi po dvou letech jsem
se vrátil a přihlásil se do konkurzu na ředitele Chodovské
tvrze. Se svým projektem jsem uspěl. Mohu tak zúročit jak
své znalosti z umělecké oblasti, tak své manažerské zkuše-
nosti. Pracuji tu už deset let...

Teď chápu, že jste jako vystudovaný elektrotechnik doká-
zal navrhnout originální osvětlení galerie i jeho instalaci.
Máte čas na vlastní muzicírování?

Kdepak! V tom mne teď zastupuje syn Martin. Studuje
klavírní hru na HAMU, a už také samostatně koncertuje.
Nedávno zvítězil v klavírní soutěži v italské Gorizii, loni
získal stipendium v Tennessee v USA. Občas sice doprová-
zím některého herce při jeho vystoupení nebo si zahraju
s některým orchestrem, ale zdaleka to není tak cílevědomé
jako kdysi. Práce ředitele Chodovské tvrze mě cele zane-
prazdňuje. A kdyby jenom „ředitelování“ – kromě jiného vy-
konávám i funkci dramaturga. Stává se, že někdo telefonuje
a chce dramaturga dejme tomu dětských divadelních pořa-
dů nebo sekretariát programu: to jen přehodím sluchátko
do druhé ruky a odpovídám... Kolikrát nevím, kam dřív
skočit. Ale kdybych to nedělal tak rád...

Ladislav Tunys
Foto: Ronald Hilmar

Ředitel
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Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 -
Chodov patří k nejstarším občan-

ským sdružením na území dnešní měst-
ské části Praha 11, letos oslaví již 110.
výročí svého založení. Na letošní rok
připadá navíc 140. výročí založení
vůbec prvního českého sboru dobro-
volných hasičů, a to ve Velvarech.

Ve druhé polovině 19. století hledali
lidé v obcích možnost, jak se organizo-
vaně chránit před požáry a dalšími
živly, které ohrožovaly životy i stále
rozvinutější materiální hodnoty. Logic-
kým východiskem bylo zakládání sborů
dobrovolných hasičů. Například v sou-
sedních Kunraticích byl sbor založen 4.
června 1893. Ani Chodov nechtěl zů-
stat pozadu, a tak 8. července roku
1894 svolalo obecní zastupitelstvo ve-
řejnou schůzi a na ní bylo rozhodnuto
dobrovolný hasičský sbor založit. Byla
zakoupena přípřežní stříkačka a depo-
nována v kůlně zemědělské usedlosti
pana Hráška. Pohotovostní koňskou
přípřež poskytovaly - za úplatu z obec-
ní pokladny - zemědělské usedlosti
podle zpracovaných tabulek I. a II. po-

hotovosti. Jako spolková místnost slou-
žila dobrovolným hasičům restaurace
hostince p. Černého v čp. 28.

Poprvé zasahovali chodovští dobro-
volní hasiči roku 1898 a to hned u šesti
požárů - v Hájích, Michli, Hrnčířích,
Hostivaři, Kunraticích a také »doma«
na Chodově, kde ohnivý kohout řádil
právě ve zmíněném hostincì čp. 28.
Místní sbor zde prokázal dobrou akce-
schopnost a za pomoci okolních sborů
se podařilo před ohněm uchránit sto-
dolu a chlévy.

Chodovský sbor byl od svého zalo-
žení velice aktivní a útlum činnosti při-
nesla až mobilizace mužů do 1. světové
války. Z ní se nevrátili čtyři členové
sboru. Činnost byla obnovena hned na
přelomu roků 1918 a 1919, již v pod-
mínkách mladé Československé repub-
liky. Dobrovolní hasiči fungovali
i v době protektorátu Čechy a Morava,
kdy museli být připraveni na likvidaci
požárů a záchranné práce po případ-
ných spojeneckých náletech.

V roce 1955 byla celostátní organi-
zace dobrovolných hasičů přejmenová-

na na Československý svaz požární
ochrany (ČSPO) a o dva roky později
se podle nových stanov ČSPO změnily
sbory dobrovolných hasičů na jeho tzv.
základní organizace. Místní sbor se tak
stal Základní organizací ČSPO v Praze
4 - Chodově. Ve druhé polovině 20.
století chodovští dobrovolní hasiči
nejen zasahovali u požárů, ale také od-
pracovali mnoho hodin obecně pro-
spěšných prací.

Postupně se zlepšovalo technické vy-
bavení sboru. V roce 1950 získal sbor
zdravotnický automobil, v roce 1961
byly zakoupeny nové pracovní stejnok-
roje a gumové boty a o dva roky později
byl sbor vybaven požární stříkačkou
Mercedes-Benz z roku 1940. Podstatná
změna přišla v roce 1978, kdy od teh-
dejšího Požárního útvaru hl. m. Prahy
sbor získal novější požární techniku -
cisternovou automobilovou stříkačku
CAS 16 na podvozku Škoda 706, přívěs
s přenosným čerpadlem PPS 12 a terén-
ní automobil ARO M-461. Tato změna
byla velice potřebná, protože na území
Chodova a Hájů v té době vyrůstalo
Jižní Město a charakter chráněného
území se z příměstského měnil na měst-
ský. V souvislosti se získáním novější
techniky byl upraven tehdejší objekt
požární zbrojnice v ulici Květnového
vítězství čp. 1076 - rozšířena garáž, vy-
budován sušák na hadice a instalována
stacionární poplachová siréna.

V osmdesátých letech pokračovala
odborná příprava hasičů. Důležitou
součástí činnosti chodovského sboru se
stala práce s dětmi a mládeží v oddílu
mladých požárníků. Členové sboru
také pořádali besedy na školách a orga-
nizovali dětské dny. Dodnes se pravi-
delně koná výtvarná a literární soutěž
»Požární ochrana očima dětí«. V obci

110 LET DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
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Velká Chyška v okrese Pacov sbor vy-
budoval základnu pro letní dětský
tábor a každoročně jej tam pořádá.

Po společenských změnách na konci
osmdesátých let se největší organizací
dobrovolných hasičů na celostátní
úrovni stalo Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska (SH ČMS) a místní
sbor se stal jeho tzv. organizační jedno-
tkou se současným názvem Sbor dob-
rovolných hasičů Praha 11 - Chodov.
V roce 1994 sbor oslavil 100. výročí za-
ložení. Při této příležitosti se konala vý-
stava v Chodovské tvrzi. V říjnu roku
1995 se požární jednotka zúčastnila
velkého součinnostního cvičení jedno-
tek požární ochrany v podniku Barvy
a laky v Průmyslové ulici.

V roce 1998 nastoupila do sboru
řada nových mladých členů a přispěla
k oživení jeho činnosti a omlaze-
ní členské základny.
V roce 1999 oslavil
sbor 105. výročí
svého založení vyda-
řeným programem
u rybníka Vrah - ukáz-
kami techniky a činnosti
složek integrovaného zá-
chranného systému.
V závěru téhož roku
zasahovala požární
jednotka u rozsáhlého
požáru tržnice v Libu-
ši. Po tomto zásahu se
podařilo zahájit vybavování členů po-
žární jednotky moderní ochrannou vý-
strojí - přilbami a zásahovým oděvy. Na
konci devadesátých let také zintenziv-
něla oboustranně přínosná spolupráce
mezi sborem dobrovolných hasičů
a městskou částí Praha 11. Viditelným
výsledkem této spolupráce je aktivní
účast dobrovolných hasičů na každo-
roční Balonstory, Dnech Prahy 11
a dalších akcích pořádaných pro obča-
ny městské části.

V souladu s platnou legislativou
Rada městské části Praha 11 v roce
2001 zřídila jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů (JSDH) městské části
Praha 11 a velitelem jednotky jmeno-
vala ing. Michala Brunnera. Nábor
a odborná příprava členů jednotky,
péče o svěřené prostory a prostředky
požární ochrany, to vše je nadále úko-
lem Sboru dobrovolných hasičů Praha
11 - Chodov jako občanského sdružení
na úseku požární ochrany. Tento vztah
upravuje dohoda o zabezpečování
úkolů požární ochrany, uzavřená mezi
sborem a městskou částí v roce 2001.

Na konci minulého a na začátku no-
vého století čekala na chodovské dob-
rovolné hasiče řada zásahů. V roce
2000 jednotka zasahovala například
u závažného požáru pivovaru na Vino-
hradech a byla v pohotovosti při zase-
dání Mezinárodního měnového fondu.

V roce 2002 byla jednotka nasazena na
záchranné a likvidační práce při srpno-
vé povodni v Praze.

Narůstající zásahové činnosti a náro-
kům na odbornou přípravu a technické
vybavení jednotky přestaly vyhovovat
omezené prostory hasičské zbrojnice
v ulici Květnového vítězství. Městská
část proto rozhodla o využití prostoru
bývalé blokové kotelny v Bohúňově
ulici čp. 1341 pro potřeby sboru dobro-
volných hasičů. Stavební úpravy objek-
tu začaly v průběhu roku 2002 a ve
středu 21. května 2003 byla nová hasič-
ská zbrojnice za účasti významných
hostů z Magistrátu hl. m. Prahy, měst-
ské části Praha 11 a Hasičského zá-
chranného sboru hl. m. Prahy slavnost-
ně otevřena. Nová hasičská zbrojnice je

nejmodernější svého druhu
v Praze, má dostatečný prostor

pro garážování požární
techniky a poskytuje
dobrovolným hasi-
čům potřebné záze-
mí.
V průběhu roku

2002 městská část pro
požární jednotku za-
koupila novější požární

automobil CAS 25
Škoda 706 z roku
1983, a ten byl v le-

tech 2002 a 2003
s využitím dotací z ma-

gistrátu dále modernizován. V roce
2003 městská část zakoupila plovoucí
čerpadlo, HZS hl. m. Prahy zapůjčil
kalové čerpadlo a z prostředků magist-
rátu byly doplněny moderní zásahové
oděvy a přilby pro hasiče.

Do roku 2004, roku svého 110. vý-
ročí, vstupujeme s mnoha úkoly. Po-
žární techniku je třeba trvale udržo-
vat v akceschopném stavu. Narůstají
požadavky na odbornou přípravu
a zdravotní způsobilost členů JSDH.
Přibývají úkoly z oblasti ochrany oby-
vatelstva před mimořádnými událost-
mi. Rezervy spatřujeme v preventiv-
ním působení na veřejnost, především
na děti a mládež. Jsme ale rádi, že pro
realizaci našeho náročného poslání
máme v městské části Praha 11 vel-
kou podporu a velmi příznivé pod-
mínky.

Ing. Michal Brunner, velitel Sboru
dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov

Sbor dobrovolných hasičů Praha
11 - Chodov připravuje oslavy 110.
výročí svého založení. V jejich rámci
veřejnosti předvede ukázky techniky
a činnosti hasičů, a to v odpoledních
hodinách v sobotu 24. dubna 2004
v Centrálním parku na Opatově. Po-
drobnější informace přineseme v příš-
tím čísle Klíče.

v Praze - Chodově
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Městská část zahrnuje území, pří-
slušné k původní obci Újezdu

a k podstatně mladším Kateřinkám.
Obě části propojuje starobylá komuni-
kace od Jižního Města. Vybíhala kdysi
z Chodova od kříže v Bartůňkově ulici.
Část její trasy ještě dnes vyznačuje ulice
U Chodovského hřbitova a symbolicky
i křižovatka ulic Křejpského a Ke Kate-
řinkám s ulicí Opatovskou. Původní
trasa cesty šla ale o málo východněji.
V zástavbě Prahy Újezdu nese komuni-
kace tradiční jméno Formanská. Silnič-
ním mostem, u něhož zástavba končí,
přechází dálnici D1 a míří do soused-
ních Průhonic, které již náležejí do
Středočeského kraje.

Také Újezd se až do roku 1974 na-
cházel za jižní hranicí pražské aglome-
race. Pro rozlišení s dalšími stejnojmen-
nými obcemi v Čechách měl proto delší
jméno o upřesnění »u Průhonic«.
V mnohém na Průhonice také skutečně
navazoval. Není však vyloučeno, že
kdysi, když celý široký kraj pokrývaly
pralesy, přišli kolonisté prvně do toho-
to »újezdu«, a že teprve později osadili
lidé okolí »průhonu«, kde si feudální
vládci vystavěli hrádek. Dnes už je ale celé okolí bezlesé.

Obci se ve starých dobách říkávalo i Újezdec. Její zá-
klad tvoří dvě skupiny staršího vesnického osídlení. Shlu-
ky domů rozděluje místní vodoteč, které by slušelo jméno
Újezdský potok, a zejména plochy dvou rybníků. Domi-
nantu představuje objekt hospodářského dvora v severní

části staré zástavby. V roce 1483 se
uvádí Jan z Pitkovic a z Újezda. Možná
ještě po část 16. století představoval
dvůr s obcí vladycký majetek, ale jinak
už trvale představoval součást průho-
nického panství. Také újezdský mlýn,
nazývaný Koníčkovský, má staleté zá-
klady.

V 18. století využila průhonická
vrchnost území po zaniklé obci Milí-
čov. Nechala na části jejích polností
zřídit bažantnici, dnešní Milíčovský les,
a na tamním potoce rozšířila stav rybní-
ků, lákajících vodní ptactvo. Tehdejší
nové krajské rozdělení natrvalo přeťalo
milíčovské území, takže část nadále na-
vazuje na Háje a druhá část připadla do
katastru Újezdu.

Kateřinky, původně Kateřina, vznik-
ly až krátce před rokem 1800 parcelací
panského ovčína. Jeho torzo dodnes
stojí u Formanské ulice. V sousedství
vyrostla domkářská stavení. Podle reál-
né tradice dostala řada domků jméno
po průhonické hraběnce nebo komtese.
Odpovídá to dobovému trendu pojme-
novávání tehdejších nových osídlení.

Správa obce vždy sídlila ve staré zá-
stavbě Újezda, v jejíž jižní části za Návesním rybníkem se na-
chází i radnice. 20. století přineslo stavební rozvoj v obou
částech obce. Závažnou změnu pro území představovala vý-
stavba dálnice D1. Po připojení k Praze se začala rozvíjet ze-
jména zástavba v sousedství Kateřinek, navazující na Jižní
Město. (Pokračování.)

Újezdská zvonička
Foto autor

nejenom pro listonoše
Hekrova

Představuje jednu z dominantních nových ulic této části
zástavby, které zaplňují prostor severovýchodně od

Brechtovy ulice. Z ní obloukem vychází a pokračuje k jiho-
východu. Posléze komunikace kříží Dubnovu ulici a tvoří za
ní smyčku kolem objektů čp. 808 a 809. Od svého vzniku
v roce 1978 se ulice jmenuje po řezbáři a pomocném dělní-
kovi Zdeňku Hekrovi. Za svoji ilegální levicově orientova-
nou činnost byl roku 1941 zatčen a 8. 2. 1943 v Berlíně -
Plötzensee popraven. 

Ke Skále

Klidná a nepříliš dlouhá chodovská ulice, propojující
ulice Donovalskou a Brechtovu, nese zajímavé místní

jméno. V jejím sousedství nyní hledáme skálu marně, ale ne-
bylo tomu tak vždy. Když chodovští zřídili severně od dneš-
ní ulice Mírového hnutí obecní lom, mířila komunikace
k němu. Přesto se v čase pojmenovávání chodovských ulic
dočkala čestnějšího jména Palackého ulice. Míněn byl samo-
zřejmě věhlasný český historik a politik 19. století. Po připo-
jení Chodova k Praze v roce 1968 však bylo nutno ulici pře-
jmenovat pro duplicitu. Od té doby nese dnešní jméno. Vy-
rostlo ale Jižní Město a jeho domy cestu k lomu zahradily
k nepoznání.

Jiří Bartoň, fota: autor

Jiří Bartoň

Újezd – kdysi 
u Průhonic

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (1 8 )
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Také si někdy říkáte: »proboha, vypni
tu televizi... zavři to rádio... nečti už

ty noviny...kdo se má pořád dovídat
o tragédiích, vraždách, válkách, roz-
kradených miliardách, o tom, jak jsou
lidé k sobě navzájem zlí, neurvalí a so-
bečtí...«, také se s tím obtížně vyrovná-
váte a máte pak problémy srovnat se
i sami se sebou?

Vloni jsem měla snad nejhorší rok
svého života. Několik vážných úrazů,
problémy s cukrovkou, se srdíčkem.
Manžel Václav, žijeme spolu už dvacet
šest let, vzhledem k závažnému one-
mocnění už třetí rok střídá nemocnice
a léčebny pro dlouhodobě nemocné.
Bývala jsem vždycky energický člověk,
většinou jsem všechno zvládala, posta-
rala se, pomohla si sama. Teď cítím, že
z toho zbylo jen málo. Pohybuji se
s pomocí francouzské hole a často jsem
zoufalá, a zároveň naštvaná - přede-
vším na sebe.

Před Vánoci jsem ještě ke všemu
měla autonehodu a zůstala bez užiteč-
ného pomocníka, se kterým jsem zvlá-
dala, byť s obtížemi, návštěvy v nemoc-
nici, lékařská vyšetření i občasné náku-
py. A najednou jsem si v téměř bezvý-
chodné situaci s úžasem uvědomila,
kolik je okolo mne lidí dobrých, chápa-

jících, ochotných nezištně pomoci.
Zlatá sousedka mi chodí nakupovat,
velkými pomocníky jsou syn a vnuci,
oporou je mi hodná příbuzná ze sever-
ních Čech, před Vánoci mi přijela umýt
okna a uklidit, také s sebou přivezla
i vánoční cukroví, to své přinesli
»ochutnat« i další známí... První Váno-
ce, kdy manžel byl už nepohyblivý,
jsme strávili u jeho syna mimo Prahu.
Druhé Vánoce jsme prožívali spolu
v Praze. Manžela mi ochotně přivezli
z léčebny dlouhodobě nemocných
v Krči a po svátcích ho tam zase od-
vezli. Vánoce roku 2003 jsme trávili
opět v Praze, v našem malém bytě na
Jižním Městě. Syn a vnuci mi manžela
přivezli na Štědrý den odpoledne. Už
jsem měla všechno připravené, aby
bylo co nejméně starostí a problémů.
Ale ouha! Stalo se, s čím jsem nepočí-
tala. Manželova pokračující nemoc
způsobila, že byl ještě méně pohyblivý
než dříve. Při sezení na gauči neudržel
nohy opřené o zem a začal pomalu, ale
jistě klouzat dolů. V nemocnici je po-
stel vysoká, tam nohy opírat o zem ne-
musí. Na Štědrý večer mi hodná děvča-
ta-sousedky pomohla mou drahou po-
lovičku zvednout a pořádně usadit. To
dívky zopakovaly i na Boží hod ráno,

než odjely na vánoční svátky ke zná-
mým. Jenomže Václavovo klouzání
z gauče pokračovalo. Byla jsem zoufa-
lá, sama jsem s ním nedokázala po-
hnout. Nezbylo mi, než se obrátit na
sousedy v paneláku. Ocitla jsem se ve
velkých rozpacích, ale jiné rychlé řeše-
ní mne nenapadlo. A byla jsem přímo
šokována (samozřejmě mile), dva
mladí lidé mi ochotně a s úsměvem po-
mohli muže usadit. A potom během
dopoledne ještě několikrát. Když vnuci
pak manžela odváželi, byli jsme oba
rádi, že jsme mohli alespoň část Vánoc
strávit spolu. A mne navíc blažilo po-
myšlení, že i v kritické situaci se okolo
nás našli lidé, kteří bez váhání podali
pomocnou ruku.

Mám i jinou vzpomínku, a právě
o Vánocích se mi vybavila. Někdy na
jaře loňského roku, ještě před úrazem
nohy, jsem s plnou nákupní taškou vy-
cházela z naší prodejny PLUS. Zakopla
jsem, klesla na kolena a nákupní tašku
vysypala. Přiskočil ke mně pán střední-
ho věku, pomohl mi vstát a ochotně
ukládal nákup zpět do tašky. Ani neče-
kal na poděkování. Až doma jsem zjis-
tila, že v tašce chybí láhev šampaňské-
ho, dárek kamarádce k narozeninám.

Tak vidíte, nic není ani jenom černé,
ani jenom bílé. Už moje laskavá babič-
ka říkávala: »Dávej si, děvče, pozor!
Pánbůh má všelijakou čeládku.« Já
bych ale chtěla ze srdce poděkovat
všem, kteří jsou vždy ochotni pomoci
druhým ve svízelné situaci a k tomu při-
dají úsměv či povzbudivé slovo. A ne-
musí to být právě o Vánocích. M. P.

Nic není jenom černé 
nebo jenom bílé...

ADVENTNÍ setkání
Chtěl bych se čtenáři Klíče podělit o zážitek, který mě

zaujal hned z několika pohledů. V odpoledním hodi-
nách 16. prosince minulého roku se konala členská schů-
ze Občanského sdružení Chodov. Protože byla doba ad-
ventní, pracovní jednání jsme omezeli na minimum, a stej-
ně jako v roce předcházejícím jsme dali slovo milému
hostu, dr. Jiřímu Bartoňovi, našemu kronikáři. V předvá-
nočním čase, v době shonu, vánočního pečení a uklízení,
se této schůze zúčastnilo na čtyřicet chodovských sousedů
všech věkových kategorií, lidí, kteří se zajímají nejen
o sebe a v nichž náš vypravěč našel dychtivé posluchače.

Pan doktor Bartoň svým osobitým a poutavým stylem
vylíčil (nám mladším) a připomněl (našim pamětníkům),
jak vypadal Chodov v době první republiky. Výklad pro-
vázel dobovými fotografiemi a mapami. Ukázal nám a do-
ložil, jak samostatnou a soběstačnou obcí byl Chodov
v oné době.

Rád bych poděkoval všem, kteří si dovedou v uspěcha-
né a složité době najít čas na setkání se svými sousedy, na
poutavé vyprávění a umějí klást zajímavé otázky.

Zvláště chci poděkovat panu dr. Jiřímu Bartoňovi za to,
že ve svém volném čase věnuje nám, svým sousedům,
a rozšiřuje naše znalosti.

Těším se na mnoho dalších takových příjemných set-
kání.

Jiří Štyler ml.
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Není tomu dávno, co byl squash vše-
obecně považován za pouhý

módní trend či za zábavu nově rodící
se aristokracie 21. století. Nyní se z něj
stal podle oficiálních statistik nejdyna-
mičtěji se rozvíjející sport na světě.
Platí to i u nás doma.

Co se vlastně stalo? Proč tak náhlý
obrat u sportu, který je stejně starý jako
např. lední hokej?

Je pro to jednoduché vysvětlení,
hlavním důvodem jsou podmínky pro
výstavbu kurtů. Nebývalo dříve snadné
je budovat. Nové stavební technologie
a průmyslový rozvoj situaci změnily.
Navíc dnes mají investoři v českých
podmínkách větší množnosti. A tak
squashová centra rostou jako houby po
dešti. V prosinci roku 2001 u nás bylo
něco přes dvě stě kurtů. Za dva posled-
ní roky jich přibylo na tři sta. Na konci
roku 2004 by jich po republice mohla
stát tisícovka! A provozovatelé nekra-
chují. Odborníci soudí, že pravidelně
(tj. alespoň jednou za měsíc) hraje
v současné době u nás squash 150 000
lidí. Dvě třetiny z nich mají svoji rake-
tu. Alespoň někdy stál na squashovém
kurtu víc než milión Čechů.

Kurty samy o sobě by ale k takové-
mu zájmu nevedly, kdyby hra neměla
svoje kouzlo, kvalitu a hodnotu. Když
se kohokoli z pravidelných hráčů ze-
ptáte, proč hrají právě squash, odpoví
v tom smyslu, že je to hra velmi inteli-
gentní - ve srovnání s jinými sporty
hranými raketou v ní vzniká mnohem
více situací k řešení, rychlá a fyzicky
náročná - půl hodina intenzivního
squashe vydá za jednu až dvě hodiny

tenisu. Člověk může rychle vybít ener-
gii, posílit kondici a nadto si zahrát
skutečně zajímavou hru.

Výčet squashových předností by za-
bral mnoho místa, stačí se zamyslet
a člověk je rychle nachází. Když to
spojíte s faktem, že pronájem squasho-
vého kurtu je sice dražší než pobyt na
tenisovém dvorci, ale že se tento rozdíl
plně vyrovná intenzitou zatížení,
a nadto pokud hrajete pravidelně vám
všude poskytnou nějakou tu slevu, pak
už squashový rozmach nepřekvapuje.
Squash se tak stává běžným sportem,
jednou z mnoha možností, kterou dnes

volí mnoho lidí. Pro jeho přednosti víc
než mnoho jiných tradičních odvětví.

I Praha 11 má své squashové zázemí
v podobě tří center. Tím historicky prv-
ním se stal Squashpoint v ulici Květno-
vého vítězství - areál Schulhoffova. Ani
se nechce věřit, že tomu letos bude už
sedm let, co moderní sportovní spole-
čenské zařízení přivítalo první hráče.
I když architektonicky jednoduchá
stavba na to zvenku nevypadá, jde
o sportovně - relaxační centrum s vyso-
kým standardem kvality. Také díky
tomu, že v době budování pan Tomáš
Urban nešetřil a chtěl mít, jak kdysi
řekl, mezi kurty to, čím je mezi vozy
značkový Mercedes. Také proto je toto
místo každoročně vybíráno k pořádání
soutěží nejvyšší kvality - což málokdo
z obyvatel Prahy 11 tuší. Letos přijedou
v době od 6. do 8. února na Jižní Město
nejlepší hráči České republiky všech ju-
niorských kategorií.

Řada z nich patří přitom současně
mezi nejlepší i v dospělých kategoriích.
Jména ale nezasvěcené veřejnosti
mnoho neřeknou, a tak zmiňme struč-
ně alespoň to jediné, nejznámější - Petr
Martin. Teprve čtrnáctiletý pardubický
rodák, který v současné době trénuje
v Anglii pod vedením jednoho z nejlep-
ších světových trenérů, figuruje na ev-
ropském žebříčku B15 na 2. místě
a poráží běžně i dospělé hráče. Po Janu
Koukalovi, který již pronikl bezpečně
do světové stovky, nový velký talent
českého squashe.

Přijďte se podívat do Squashpointu
na mistrovství republiky juniorů 2004!
Třeba i vy podlehnete kouzlu tohoto
sportu!

Petr Kopal

SQUASH už není malým sportem!



KONCERT meditativní
hudby – Sri Chinmoy
Středa 25. února, začátek ve 20 hodin
T-Mobile Aréna, Výstaviště, Praha 7

Nabízíme vám nevšední hudební večer v klidné medita-
tivní atmosféře. Sri Chinmoy je hudebníkem vnitří ra-

dosti, intuitivní hra na rozličné východní a západní ná-
stroje přesvědčivě vypráví o věčném hledání pravdy, har-
monie a štěstí.

V průběhu koncertu bude Sri Chinmoy hrát vlastní
skladby a improvizovat na celou řadu hudebních nástrojů.
Zatímco jeho hra na flétnu a indický esraj vyvolává atmo-
sféru hlubokého a naplňujícího míru, jeho ohromující im-
provizace na klávesy jsou projevem dynamické duchovní
energie. Sri Chinmoy také často zpívá s doprovodem hu-
debního nástroje písně v angličtině nebo ve své rodné
bengálštině.

Chcete-li zažít skutečně nevšední hudební večer, mů-
žete si předem vyzvednout volné vstupenky v síti Ticketp-
ro, Ticket Art - Politických vězňů 9, Praha 1 nebo u hl.
vchodu Výstaviště Praha 7 nebo si je rezervovat na tel.
286 840 336 nebo na www.srichinmoy.cz
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Štědrý den patří k těm dnům v roce,
kdy by člověk neměl zůstávat sám.

Pro některé, především starší lidi, to ale
není otázka výběru, jinou možnost pro-
stě nemají. Především pro ně Centrum
sociálních služeb Praha-Jižní Město
přichystalo již čtvrté štědrovečerní po-
sezení s tradiční vánoční tabulí. Nechy-
běl řízek s domácím bramborovým sa-
látem, rybí polévka, ovoce, víno, káva
a samozřejmě ani vánoční cukroví,
které jednoho sobotního dopoledne
s láskou a pečlivostí upekla skupina se-
niorů, za přispění Evy Meixnerové
a Věry Pelikánové, v kuchyni vývařov-
ny CSS v Křejpského ulici. Cukroví
bylo nejen na stolech, ale i v balíčcích,
v nichž byly pro všechny připraveny
i další dobroty.

Štědrovečerní posezení se konalo na
dvou místech, v krásně vyzdobených
klubech Domů s pečovatelskou služ-
bou v Šalounově a Blatenské ulici,
a náhoda tomu chtěla, že k slavnostní
tabuli zasedlo v každém z nich 18 seni-
orů. Kluby navštívila starostka Jižního
Města Marta Šorfová s ředitelkou CSS
Boženkou Olmerovou, vrchní sestrou
Evou Meixnerovou a sociální pracovni-
cí Věrou Pelikánovou. Přišly popřát
dobrou chuť a hezké svátky, ale také si
trochu popovídat a přispět tak k pří-
jemné pohodě, ten den tolik důležité.

Je to krásná tradice, ale i ukázka
toho, že péče o druhé opravdu nezná
hranic, a to ani časových. Rozhoduje
srdíčko.

Jan Meixner, foto Jan Meixner ml.

Štědrovečerní REMINISCENCE

Občanské sdružení 
PROSAZ a Hotel PRAHA
si vás dovolují pozvat na 4. Reprezentační ples

Koná se pod záštitou primátora hl. města Prahy MUDr.
Pavla Béma dne 21. února 2004 od 19.30 v Hotelu

Praha. Večerem provází Veronika Žilková

Program:
•  protagonisté TELE TELE - Josef Carda, Richard Genzer,

Michal Suchánek, Veronika Žilková
•  Pavel Bobek&Lída, Miloš a Mikoláš Noppovi
•  April Tune
•  bohatá tombola
•  artisté a tanečníci agentury Pragoshow
•  módní show navrhářky Táni Havlíčkové

Cena vstupenky 150 Kč, společenský oděv nutný

www.prosaz.cz

Prodej vstupenek na adrese pořadatele: 
PROSAZ, občanské sdružení,

e-mail: info@prosaz.cz, Kodymova 2526, 158 00 Praha 5,
tel/fax: 251 614 469

Občanské sdružení JAKA
Dovolujeme si vás pozvat na ples sdružení, který se bude

konat ve společenském centru Jesenice u Prahy
v pátek 13. února 2004 od 20 hodin.

Hraje kapela Františka Kořínka. Vstupné 130 Kč. Bohatá
tombola, hosté, předtančení, zábava až do 2 hodin. V přípa-
dě zájmu volejte, pište na tel. 603 817 104, 241 931 665 a re-
zervujte si vstupenky.

Zve OS JAKA

Dětský pěvecký sbor SVÍTÁNÍ
z důvodu odchodu stávajícího sbormistra na mateř-
skou dovolenou

vyhlašuje výběrové řízení na funkci sbormistra.
Nástup možný ihned. Informace na tel. 607 543 068
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Nejúspěšnější dívčí volejbalový oddíl
v naší části Prahy je z TJ Jižní

Město Chodov. S mládeží systematicky
pracuje už 14 let, z toho již šest let ve
spolupráci se ZŠ Mikulova, kde probí-
há i rozšířená výuka tělesné výchovy.

Za dobu svého působení hrál oddíl
tři roky v republikové soutěži doroste-
necké ligy a v poháru Českého volejba-
lového svazu. Je pravidelným účastní-
kem v pražských volejbalových soutě-
žích, kde se umísťuje na prvních mís-
tech. V roce 2003 se stalo družstvo
starších žákyň přeborníkem Prahy.
Současná rozehraná soutěž pro hráčky
zatím vypadá ještě lépe. Na přelomu
roku 2003 a 2004 je družstvo juniorech
a také družstvo kadetek ve svých soutě-
žích na prvních místech. Družstva
žákyn v soutěžích bojují vždy v prvních
polovinách tabulky. V tomto výčtu mu-
síme zdůraznit také ještě první místo
v kategorii žen v pražské 1. třídě.

Pro svůj další úspěšný sportovní roz-
voj tento oddíl pravidelně doplňuje svá

žákovská družstva. Nyní hledá dívky
narozené v roce 1990 a mladší.

Pokud rodiče budou mít zájem,
mohou kontaktovat trenéry, pana
Vondráka nebo pana Vítka, vždy od
pondělí do pátku v době od 15. do 16.
hodin v tělocvičně ZŠ Mikulova. Tam
se také dozví všechny potřebné infor-
mace o organizaci, výši příspěvků nebo
podrobnosti k letnímu soustředění. Te-
lefonicky je také možné se spojit s pre-
zidentem klubu Ivanem Veselým, a to
na čísle 728 617 499.

Přednostním cílem volejbalového od-
dílu zůstává všeobecná výchova a roz-
voj sportovních dovedností s důrazem
na kvalitu v obou uvedených sférách.

Součástí družstva TJ JM Chodov
jsem byla od roku 1990, tedy od svých
deseti let, až do června 2003. V součas-
nosti hraji 2. národní ligu v kategorii
žen za jiný oddíl. Za své sportovní ús-
pěchy vděčím mimo jiné vynikající kva-
litní přípravě právě v tomto oddíle.

Tereza Antoneová

KVALITNÍ volejbalová 
výchova nenápadně

Oddíl mladého sportovce
TJ JM CHODOV
nabízí pravidelné cvičení pro děti
od čtyř do deseti let, každou středu
od 17.00 do 18.00 hod. v hale TJ
JM Chodov.

Cena za půl roku 650 Kč. Infor-
mace u vedoucí trenérky paní Soni
Zdráhalové, tel. 607 532 313

Trochu pohybu
oddíl mladého sportovce pořádá
tradiční setkání ve spolupráci
s OZP pro všechny, kteří si rádi za-
sportují, a to v neděli 14. března
od 10 do 13 hodin ve sportovní
hale TJ JM Chodov, Mírového
hnutí 2137, Praha 4

TJ JM CHODOV
pořádá nábor mládeže 
do oddílu kopané.
Hledáme chlapce ročník narození
1996, 1997, 1998.

Informace u vedoucího mládeže
JUDr. Jiřího Duby, tel. 602 426 918.

Oddíl mládeže přivítá i nové tre-
néry se zájmem o práci s mládeží.

POHÁR Jižního Města v házené
Oddíl házené TJ JM Chodov zve všechny příznivce háze-

né na turnaj »Pohár Jižního Města«, který pořádáme již
tradičně ve spolupráci s městskou částí Prahy 11 a kterého
se účastní mužstva z celé republiky.

Turnaj se koná v hale TJ JM Chodov, 
Mírového hnutí 2137, Praha 11 ve dnech:
22. února 2004 turnaj mužů
27. a 28. března 2004 turnaj mladších a starších žáků

PROGRAM 
ligových mistrovských zápasů
házené v hale TJ JM Chodov
Datum âas Kategorie Domácí Hosté

8. 2. 16.30 MDI – I. liga TJ Sokol Vr‰ovice HK Slavia V· PlzeÀ

22. 2. 16.30 MDI – I. liga TJ Sokol Vr‰ovice Lokomotiva Louny

7. 3. 14.30 MDI – I. liga TJ Sokol Vr‰ovice Sokol Písek

7. 3. 16.30 MDY – I. liga HC Háje JM Praha HK Slavia V· PlzeÀ

21. 3. 13.00 MD – I. liga TJ Sokol Vr‰ovice HBC AGS Jiãín

21. 3. 14.45 SDI – II. liga TJ JM Chodov 1. HK DvÛr Králové 

21. 3. 16.30 M – III. liga TJ JM Chodov Chemiãka Ústí n. L.

28. 3. 16.30 MDI – I. liga TJ Sokol Vr‰ovice âZ Strakonice

Vysvûtlivky: MDI=mlad‰í dorostenci, MDY= mlad‰í dorostenky,
SDI=star‰í dorostenci, M=muÏi

ZVEME všechny příznivce házené
na turnaj olympijských nadějí v kategorii starších žáků
který pořádá ve dnech 5. - 7. března 2004 v hale TJ JM
Chodov, ul. Mírového hnutí 2137, Pražský svaz házené.
Utkání začínají každý den od 9 hodin a končí v 19.30
hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků bude v neděli ve 13
hodin.

Turnaje se zúčastní výběry olympijských nadějí z jed-
notlivých regionů naší republiky.

Přijďte povzbudit naše mužstvo Olympijských nadějí Prahy!

Ekola Praha a Živá planeta se loučí

Občanská sdružení Ekola Praha a Živá planeta ukonči-
la po pěti letech svoji činnost na Jižním Městě.

Během této doby se nám podařilo vytvořit prostor pro
ekologickou výchovu dětí a mládeže, pro setkávání dospě-
lých na seminářích, cestopisných večerech a výtvarných
dílnách a pro oživení tradic formou zábavných odpolední
pro veřejnost. Naše činnost by nebyla možná bez podpory
hodných a obětavých dětí i dospělých.

Rádi bychom poděkovali všem dětem, které navštěvo-
valy naše oddíly, jejich rodičům, kteří nás stále podporo-
vali, a všem ostatním, kteří prošli našimi branami a vždy
se k nám vraceli.

Ekola Praha a Živá planeta budou i nadále rozvíjet
svou činnost, a to na novém působišti na Praze 12 - Ko-
mořanech.

Srdečně vás všechny zveme na Den otevřených dveří,
který se uskuteční v neděli 8. února 2004 od 14.00 do
17.00 hod. v klubovnách obou sdružení v budově MŠ
v Palmetové ulici č. 3 v Praze 12 - Komořanech.

Ukážeme vám naše nové prostory, potkáte se starými
známými ze zookoutku a zahrajete si zajímavé hry. Bude-
me se na vás těšit.

Ekola Praha a Živá planeta
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Stalo se tradicí, že první prosincový
víkend patří v hale TJ Chodov JM

kopané. Letos se tu konal fotbalový
turnaj budoucích nadějí O pohár Jižní-
ho Města již počtvrté. Tradičně se sešli
budoucí naděje z předních českých pr-
voligových týmů, ale i ze zahraničí,
letos reprezentovaného mladými hráči
Interu Bratislava. Takové složení tur-
naje nemá podle trenérů a vedoucích
družstev obdoby a většina se pochval-
ně vyjadřovala o úrovni turnaje. To, že
si turnaj pomalu ale jistě získává svoji
prestiž a místo v termínové listině, po-
tvrdila i přítomnost Pavla Kuky, který
část sobotního programu shlédl a po-
chvalně se vyjadřil k úrovni hry bu-
doucích nadějí našeho fotbalu.

Tradice ani letos nebyla narušena
a vítězství si již podruhé v historii vy-
bojovali mladí fotbalisté ze severní
Moravy. Pražské týmy a ani mužstva
zbývající na ně opět nestačily. A tak
po vítězstvích Synotu, Baníku a SFC
Opava v předchozích ročnících jsme
i my na Jižním Městě mohli slyšet
dnes tak populární: Baníčku, Baníčku,
my tě nikdy neopustíme...

Mladí baníkovci si letos připsali již
druhý turnajový primát a jsou jediným
týmem v celé čtyřleté historii, který vy-
hrál již podruhé.

Maratonu 48 zápasů turnaje před-
cházela další akce, u níž stojí také or-

ganizátoři ze ZŠ Chodov, turnaj škol,
který trdaičně předchází turnaji
O pohár Jižního Města.

V turnaji škol O pohár zástupce
starostky MČ Praha 11 dominovali
žáci Květnového vítězství 1554. V tur-
naji žáků 4. a 5. tříd porazili ve finále
žáky ZŠ Pošepného 4:1.

Ale vraťme se zpět do haly Chodov,
od pátku 5. 12. do neděle 7. 12. se
konal třídenní maraton, na jehož
konci stál vítězný FC Baník Ostrava.
Ze sobotních čtvrtfinálových zápasů
vyšly vítězně týmy Sparta Praha, FC
Baník Ostrava, Slavie Praha a Viktorie
Plzeň. Semifinálový duel Sparty a Ba-
níku zvládli lépe hráči ze severu Mo-
ravy, ve druhém semifinále se prosadi-
ly fotbalové naděje pražské Slavie.
A finále mezi Slavií a Baníkem bylo
opravdovým vyvrcholením turnaje.
V závěru se podařilo Baníku strhnout
vítězství na svou stranu a zakončit ví-
tězně 4. ročník.

Zbývá ještě poděkovat. Poděkování
patří všem, bez nichž by se akce jen
těžko uskutečnila. Zejména paní Hele-
ně Hrabalové a dr. Jiřímu Dubovi z TJ
Chodov, dále pak vedení MČ Praha 11
a České spořitelně, a. s. za sponzorské
krytí části nákladů. Poděkování patří
i všem spolupracovníkům ze školy,
kteří pomáhali při zabezpečenmí celé
akce. Pro mimopražské týmy jsme za-

bezpečili ubytování v naší škole a také
jsme je celou dobu stravovali v naší
dosluhující jídelně. Věřím, že za rok
jim nabídneme možnost stravování
v právě dokončované nové školní jí-
delně.

Samotný turnaj měl letos větší spád
a dramatičnost, a to se všem líbilo.

RNDr. Jan Hovorka, 
ředitel ZŠ Chodov

FOTBALOVÝ VÍKEND se vydařil

Tradiční zimní turnaj 
FC HÁJE
Již 16. ročník tradičního zimního fotbalového turna-

je pořádá FC Háje. Turnaj odstartoval 1O. ledna
v areálu FC Háje, K Jezeru. Možnost zahřát se a ob-
čerstvit v hospodě během zápasu zajištěna. Přijďte si
zpestřit zimní víkendy zajímavou podívanou. První ut-
kání podle rozpisu se hraje vždy od 10.30 hodin
a druhé od 13.00 hodin.

Sobota 31. 1. âAFC - Horní Mûcholupy, Olymp - Jílové

Nedûle 1. 2. ¤evnice - Dolní Mûcholupy, FC Háje - Kunratice

Sobota 7. 2. FC Háje - TJ Chodov, Dolní Mûcholupy - Olymp

Nedûle 8. 2. Jílové - âAFC, Kunratice - ¤evnice

Sobota 14. 2. Horní Mûcholupy - Jílové, ¤evnice - TJ Chodov

Nedûle 15. 2. Olymp - Kunratice, âAFC - Dolní Mûcholupy

Sobota 21. 2. TJ Chodov - Olymp, FC Háje - ¤evnice

Nedûle 22. 2. Kunratice - âAFC, Dolní Mûcholupy - Horní Mûcholupy

Sobota 28. 2. Jílové - Dolní Mûcholupy, âAFC - TJ Chodov

Nedûle 29. 2. FC Háje - Olymp, Horní Mûcholupy - Kunratice

Sobota 6. 2. FC Háje - Dol. Mûcholupy, TJ Chodov - Hor. Mûcholupy

Nedûle 7. 3. Kunratice - Jílové, ¤evnice - Olymp

Tak přijďte, 
zimní turnaj v kopané vždycky zahřeje!

Srdečně zvou FC Háje

FUTSAL v zimě
Původně to měl být turnaj

starších a mladších žáků,
ale nakonec se sešla družstva
tvořená hráči ve věku mladšího
dorostu. Řeč je o tradičním
zimním veřejném futsalovém
turnaji, který jsme poprvé,
z ekonomických důvodů, pře-
sunuli z tělocvičny pod širé
nebe. Možná právě proto se
těm mladším moc hrát nechtě-
lo. Pět družstev na hřišti ZŠ
Květnového vítězství odehrálo
deset zápasů vcelku slušné
úrovně. Nejen po herní stránce. Panovala pohodová atmosféra,
padly desítky vtipných hlášek, bojovalo se přitom na doraz a k vidě-
ní bylo i dost fotbalových akcí a pohledných branek.

Milým překvapením byla hra jediného čistě žákovského celku,
týmu Nulová šance, tvořeného výhradně kluky z domácí školy.
V průměru o dva roky mladší družstvo bylo ostatním více než vy-
rovnaným soupeřem a po překvapivém vítězství nad Bastardy ob-
sadilo nakonec druhé místo. Bez ztráty bodu prošli turnajem ví-
tězní Alligátoři.

Pořadí: 1. Alligators JM
2. Nulová šance
3. Bastardi
4. Karibu
5. Filištíni Petr Kopal, foto: autor
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DELFÍNEK nabízí plavecké kurzy 
pro děti od 3 do cca 18 let

ZIMNÍ TÁBORY v Krkonoších
Nabízíme všem

dětem ve věku
od 7 do 15 let,
které si chtějí
o jarních prázdni-
nách užít lyžování
a spoustu legrace
na sněhu, to vše
s partou kamarádů
a vedoucích, volná
místa na našich
zimních táborech.
Letos pořádáme tyto dva běhy: I. běh od 28. 2. do 6. 3.
(jarní prázdniny Prahy 1-5) a II. běh od 6. 3. do 13. 3.
(jarní prázdniny Prahy 6-10).

Na zimní tábor jedeme již osmým rokem, letos poprvé
však na stráň Prostřední Výsluní (900m n.m.) mezi Pecí
pod Sněžkou a Velkou Úpou. V okolí naší chaty Vkus je
možnost lyžování na svazích Portášek s umělým zasněžo-
váním (3 vleky, celkem 1600 m sjezdových tratí) nebo na
Výsluní (300 m POMA), zároveň umístnění chaty přímo
na svahu umožňuje ideální režim »před chatou do lyží
a z lyží«.

Celkovým pojetím se jedná o zimní tábor, nikoli o mo-
notónní lyžařský výcvik a je určen všem dětem bez ohledu
na lyžařské schopnosti či výbavu. Děti si s sebou mohou
vzít kromě lyží i sáňky, boby, lopaty, hokejky apod.
I o děti bez výbavy bude co do programu a vybavení po-
staráno.

Naplánováno je lyžování pod vedením zkušených lyža-
řů, sáňkování, bobování, hokej na terase, soutěže a dová-
dění na sněhu, hry v místnosti (každodenní večerní pro-
gram), malá celotáborová hra, šipky. V případě »nezimní-
ho« počasí míčové a jiné hry na hřišti i v lese či turistika
a procházky po Krkonoších.

Cena zimního tábora je 2 470 Kč, v ceně je zahrnuta
doprava z Prahy a zpět, ubytování, strava 5x denně, bazén
a dozor. Lyžaři musejí navíc ještě počítat s penězi na
vleky (max 1.500 Kč pro vytrvalé a výborné lyžaře). Těší-
me se na vás!
V případě zájmu volejte nebo pište na kontaktní adresu:
Ing. Lukáš Bezděk
Zelenečská 32/198
Praha 9, 194 00;
telefon: 281 863 203, fax: 281 866 207
mobil: 604 604 604
nebo e-mail:bezdek@petrotrans.cz.

Můžete se o nás informovat i na www.kolt.cz

TJ JUNIOR Praha
Oddíl basketbalu přivítá chlapce, kteří si chtějí s kamará-

dy zacvičit v tělocvičně. Běháme štafety, skáčeme přes
švihadlo, zdoláváme překážkové dráhy. Hrajeme házenou,
ragby, kopanou, košíkovou, vybíjenou, hokej s míčkem.
O jarních prázdninách chceme jet na týden na hory do Ko-
řenova a o velkých prázdninách určitě pojedeme na tábor
do Běstviny na Chrudimsku. Tam je krásný tábor v lese na
břehu rybníka a v táboře jsou tři hřiště na košíkovou, hřiště
na tenis, odbíjenou. Dokonce si můžete půjčit i lodičky, kou-
sek od tábora je krásná přehrada Pařízov.

Příští rok se přihlásíme do pražské soutěže a pokusíme se
uhrát v minikošíkové pár dobrých výsledků.

Proto hledáme další chlapce roč. 1995 a mladší.
Přihlásit se můžete v úterý a ve čtvrtek od 16.30 hod. 

v tělocvičně ZŠ Na Chodovci.
Info: Ing. Púčiková, 736 441 076

LYŽAŘSKÝ TÁBOR
pro děti od 6 do 14 let,
které se chtějí naučit či zdokonalit v lyžování, pořádá
YMCA Praha ve dnech 14. března - 19. března 2004
v Rokytnici nad Jizerou - Studenově.
Cena 2 150 Kč členové YMCA, 2 300 nečlenové YMCA
+ 250 Kč na vleky (možno platit doromady i zvlášť).

Bližší informace a přihlášky v kanceláři YMCA, 
Na Poříčí 12, Praha 1 

(2. patro budovy, č. kanceláře 217) 
nebo na tel. 224 672 128, 602 834 923, 

praha@ymca.cz (Hanka Šormová)

Soutěžíme s TŠ TALENT
V říjnovém vydání Klíče zveřejnila Tenisová škola Tal-

lent soutěž o hodnotné ceny. Na naši adresu přišla
spousta odpovědí, z nichž většina byla správných. Připo-
mínáme otázky i správné odpovědi:

1. V jakém roce vyhráli naši tenisté Davis Cup?
V roce 1980.

2. Který grandslamový turnaj nevyhrál Ivan Lendl?
Wimbledon

3. Který tenista současnosti vyhrál všechny grandslamové
turnaje?
Andre Agassi

Jména vylosovaných výherců:
1. cena: značková raketa: Lucie Štullerová, P 4
2. cena: tenisové tričko a čepice: František Vomáčka, P 4
3. cena: tenisové míče: Karel Kačaba, P 4

Výhercům blahopřejeme a všem, 
kdo se do naší soutěže zapojili, děkujeme!

Z vašich správných odpovědí je zřejmé, že tenis je
opravdu jeden z nejoblíbenějších sportů. Pokud jste však
jeho krásu ještě nepoznali, zveme vás do našich kurzů
pro děti a mládež od 5 do 15 let, které probíhají po celý
rok při základních školách, jen v Praze 11 máte na výběr
ze čtyř tréninkových středisek. Vedle kurzů se můžete
zúčastnit desítek campů, soustředění, táborů a turnajů,
které jsme pro děti jako každý rok připravili.

TŠ Tallent - tradice od roku 1993, 30 středisek v Praze

Info: tel. 224 815 871, 603 527 172, 603 418 066, www.tallent.cz

■ TJ Sokol 
Královské Vinohrady
Polská 1
Praha 2 
únor 2004 – červen 2004
pondělí 15.00 – 15.45 hod.
cena: 1600 Kč

■ Bazén SOU Zelený pruh
Zelený pruh 1294/50
Praha 4
únor 2004 – červen 2004
pátek 15.00 – 16.00, 16.00
– 17.00, 17.00 – 18.00 hod.
cena: 1450 Kč
pro dospělé pondělí 
19.00-20.00
cena: 1500 Kč

Přihlášky: Ing. Pavel Veselý, tel. 271 911 356, 723 815 874
Možnost se přihlásit i průběhu kurzů, platba před zahájením.

Na závěr kurzu překvapení pro děti.
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Taky vás napadá cestou, jen tak v chů-
zi, taková spousta věcí? Nevím, co je

v rytmu kroků tak zvláštního, že hlava ob-
čas propukne v myšlení, ba dokonce v ob-
jevování souvislostí. Pravdou je, že ve
chvíli, kdy konečně usedneme, abychom
objevená moudra nějak zaznamenali, je
všechno pryč.

Spousta mých obrázků vzniká také jaksi
cestou - za pochodu, ve škvírách mezi po-
vinnostmi, v rytmu kroků nebo dokonce
běhu života. Zaznamenávají, co jsem prá-
vě objevila, nad čím jsem užasla. Mnohé
z nich během let opustily skříň, na níž vět-
šinou doma tiše leží, a visí teď na různých
místech od Machova, Broumova, Jaromě-
ře, Bojkovic, přes Prahu, Mnichov, Berlín,
Heidelberg po Gits, Torhout a Alkmaar -
a jak doufám, těší ty, kdo se na ně dívají.

Těchto několik obrázků, které máte
před sebou, vzniklo díky tomu, že jsem se
někde ocitla, něco se mne dotklo a pak se
to přetavilo v představách. Spojuje je
vlastně jen to počáteční užasnutí, když
jsem cestou svého života zahlédla něco
podivuhodného: šikmé paprsky slunce na
pažitu, mořskou pláň či městečko úzkých
ulic a italského ducha, vodopád vyhlížejí-
cí z dáli jako rozplétaný provázek, kated-
rálu coby loď s posádkou dávno zemře-
lých králů a město v úplňku.

Ráda bych vám těmi několika náměty
(ať už pastely nebo litografiemi) poskytla
chvilku k zastavení. Třeba právě tak na-
jdete odpověď na otázku, kterou si už dáv-
no kladete. Nebo se vynoří jiný otazník.
A třeba o tom budete moci něco říct svým
přátelům.

Je snad v životě něco pěknějšího nad
sdílení? Přijměte tedy pozvání na výstavu
v galeriii radnice v Ocelíkově ulici od 
4. února do 26. února 2004 v době, kdy je
otevřen úřad občanům, v pondělí a ve stře-
du od 8 do 17.30, v úterý a ve čtvrtek od 
8 do 15.30 a v pátek od 8 do 14.00 hod. 

Jana Wienerová-Kuchtová 

Jana Wienerová, roz. Kuchtová
* 3. 4. 1953 v Tachovû
V letech 1959 - 1974 Ïila v Broumovû a v r. 1972 tam absolvo-
vala gymnázium. Po studiu Husovy ãs. bohoslovecké fakulty
v Praze faráfika v Benátkách nad Jizerou a v Praze-Hole‰ovi-
cích.
V letech 1989-2000 vedoucí redaktorka církevního ãasopisu
âesk˘ zápas,nyní v invalidním dÛchodu.
V˘tvarné ‰kolení: L·U – u akad. malífiÛ Ivo ·vorãíka a Jifiího
Kodyma.âlenka autorského okruhu Sedmikrása.

KUDY CHODÍM
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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 ÚNORU 2004

Koncerty

úter˘ ❑ 3. ❑ 19.00
Koncert posluchaãÛ flétnového oddûle-
ní konzervatofie Jaroslava JeÏka ze tfiídy
prof. Petra Graua a Aleny Kfiiklánové.
Na programu: skladby autorÛ W. A. Mozar-
ta, F. Hüe, G. Faurého a J. S. Bacha. 

ãtvrtek ❑ 5. ❑ 19.00
Jak? Tak i tak... Veãer dvou premiér:
Zdenûk Luká‰: Duo pro dvoje housle,
Josef Ba‰t˘fi a Lech Nierostek: melo-
dram Tak i tak. Dále skladby J. M. Leclai-
ra, G. P. Telemanna a ver‰e K. Tomana
a J. Nerudy. Úãinkují Duo Eco – Eva
a Pavla FrancÛ – housle a Marie Viková –
umûleck˘ pfiednes. E. a P. FrancÛ jsou no-
sitelkami certifikátu LRSM Royal Schools
of Music v Lond˘nû. Hereãka M. Viková je
mj. pedagoÏkou Ostravské konzervatofie.

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 19.00
Pellárium. Veãer herce, zpûváka a pfie-
kladatele Rudolfa Pellara. Spolu s ním
vystoupí jeho »‰ansonová parta« klavírista
a skladatel Milan Jíra, zpûvaãka Tereza
Duchková a host pofiadu – novináfi a publi-
cista Jan Petránek.

stfieda ❑ 18. ❑ 19.00
Laura Vlková – klavír, Roman Fojtíãek –
saxofon. Skladby J. S. Bacha, D. Milhau-
da, I. Hurníka, L. Bernsteina a dal‰ích. Kla-
víristka Laura Vlková kromû koncertní
a pedagogické ãinnosti spolupracovala na
muzikálov˘ch projektech. Roman Fojtíãek,
ãlen Saxofonového kvarteta Bohemia, je
vyhledávan˘m sólistou pfiedních symfonic-
k˘ch a komorních tûles.

ãtvrtek ❑ 19.* ❑ 19.00
Jaroslav Svûcen˘ – housle, Marie Syn-
ková – klavír. Recitál Jaroslava Svûce-
ného v rámci jeho cyklu »Domovské
koncerty« bude vûnován hudbû ãesk˘ch
skladatelÛ, jejichÏ v˘roãí si pfiipomínáme
v tomto roce, kromû jin˘ch A. Dvofiákovi,
B. Smetanovi a L. Janáãkovi.

stfieda ❑ 25. ❑ 19.00
Fenix Ensemble. Pavla FrancÛ – hous-
le, Miron ·midák – klavír, ·imon KaÀka
– violoncello. Z programu: L. v. Beetho-

ven: Klavírní trio c moll, A. Dvofiák: Dumky.
Soubor pÛsobí na na‰í hudební scénû jiÏ
osm˘ rok, absolvoval mj. úspû‰né koncer-
ty v Kanadû a v Holandsku.

Pohádky

nedûle ❑ 1. ❑ 15.00
O ãervené Karkulce – hraná pohádka
Malého divadélka Praha. 

nedûle ❑ 8. ❑ 15.00
Kocoufií trampoty – divadlo Albatros.
Kombinace loutek a hraného divadla. 

nedûle ❑ 15. ❑ 15.00
Veselé Ladovy pohádky – divadélko An-
dromeda A. Sousedíkové a D. Slávika.
Hrané pfiedstavení.

nedûle ❑ 22. ❑ 15.00
Nápad my‰ky Terezky – divadlo Matûje
Kopeckého Praha. Kombinace loutek
a hraného divadla.

nedûle ❑ 29. ❑ 15.00
Pohádky hrachové babiãky. Hraná po-
hádka âinoherní skupiny Praha.

Pfiedná‰ka

úter˘ ❑ 24. ❑ 18.30
Ájúrvéda – cesta k dokonalému zdraví.
Seznámení se systémem preventivní me-
dicíny, celostní pohled na ãlovûka. V˘-
znam slova ájúrvéda, co zahrnuje, pulsová
diagnostika. Jak se mají stravovat jednotli-
vé psychofyziologické typy, denní a se-
zónní reÏim. Bylinné polykompozity z Hi-
maláje. Pfiedná‰í Katefiina Hofmanová, di-
pl. 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: 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

Ota Janeãek – 50. léta, obrazy, grafiky. 
Období 50. let patfiilo v Ïivotû na‰ich obyvatel k nejtûÏ‰ím, neprojevovalo se to 

ale v pracech Oty Janeãka, kter˘ zfiejmû tvofiil tím lépe, ãím mu bylo osobnû hÛfie. 
Toto období patfií mezi nejobdivovanûj‰í etapy autorovy tvorby.

Od 11. února do 7. bfiezna2004

MALÁ GALERIE: 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.
Od 7. ledna do 8. února 2004

PRAÎULÁK
XI. roãník ekologické v˘tvarné soutûÏe KD Klubka.

V˘stava od 11. února do 22. února 2004
VernisáÏ a pfiedávání cen 10. února 2004 od 17.00 hod.

BALONSTORY.
VII. roãník v˘tvarné soutûÏe na téma: Nebeské divadlo – promûny oblohy.

V˘stava prací od 25. února do 7. bfiezna 2004.
VernisáÏ a pfiedávání cen vítûzÛm 24. února 2004 od 17.00 hod.

•
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.
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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 ÚNOR 2004

Koncerty:

stfieda ❑ 4. ❑ 20.00
Spirituál Kvintet. Koncert.

pátek ❑ 13. ❑ 20.00
Rappelent.
Hip hop koncert.

stfieda ❑ 18. ❑ 20.00
Radek Tomá‰ek s kapelou Simply The
Four. Koncert.

úter˘ ❑ 24. ❑ 20.00
Steamboat Stompers a host Jan Jiru-
cha. Dixieland koncert nejen k poslechu.

stfieda ❑ 25. ❑ 20.00
KEKS. Rock koncert.

ãtvrtek ❑ 26. ❑ 20.00
Robert KfiesÈan a Druhá tráva. Koncert.

pátek ❑ 27. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles revival party
uvádí Jirka Svátek.

Ostatní pofiady:

pátek ❑ 6. ❑ 20.00
Ples Z· Chodov.

stfieda ❑ 11. ❑ 18.00
Setkání starostky s obãany JiÏního
Mûsta. Informace o rozpoãtu na rok 2004.

sobota ❑ 14. ❑ 17.00 a 19.30
Promítání filmu JeÏí‰ – historick˘ film
USA (r. 1978). Vstupné dobrovolné.

úter˘ ❑ 17. ❑ 17.00 a 19.30
Promítání filmu JeÏí‰ – historick˘ film
USA (r. 1978). Vstupné dobrovolné.

sobota ❑ 21. ❑ 20.00
IX. Reprezentaãní ples obyvatel JiÏního
Mûsta. Program: Velk˘ sál – hraje orches-
tr Kurta Winklera a ABBA Word Revival
Restaurace – skupina Fragment
Foyer – Luká‰ âermák

Nedûle ❑ 1., 8., 15., 22. a 29. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s velk˘m de-
chov˘m orchestrem BlaÏeje Zemana

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

Pofiady pro dûti:

ãtvrtek ❑ 5. ❑ 9.00 a 10.30
Auto‰kolka pro M· a Z·

úter˘ ❑ 17. ❑ 9.00 a 10.30
Terorizmus – organizovan˘ zloãin – ma-
fie. Pofiad pro ‰koly.

Pofiady pro seniory:

stfieda ❑ 4., 11., 18. a 25. ❑ 10.00
Akademie tfietího vûku

pondûlí ❑ 2., 9., 23. ❑ 18.30
Taneãní pro mládeÏ

pondûlí ❑ 2., 9., 23. ❑ 20.30
Taneãní pro dospûlé

Pfiijímáme pfiihlá‰ky do taneãních kurzÛ
na sezónu 2004/2005. 
V˘uka standardních a latinsko–americk˘ch
tancÛ pro mládeÏ i dospûlé pro vedením
taneãní mistrové Heleny BroÏovské s part-
nerem. 

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

Kurzy nûmeckého jazyka
Od února do ãervna 2004 budou probíhat
kurzy nûmãiny. Zájemci se mohou pfiihlásit
v kanceláfii KD. MoÏnost douãování.

POZVÁNKA NA KONCERT

Robert KfiesÈan s kapelou
pfiedstaví dne 26. února v Kulturním domû
Opatov komorní verze písní z aktuálního
alba »1775 básní Emily Dickonsonové«.
Koncert je souãástí turné Emily Tour, které
probíhá od podzimu loÀského roku. Album
i turné jsou inspirovány hlavnû titulní písní,
která na Dickonsonovou odkazuje jen
v poetické rovinû, fiíká KfiesÈan k náplni
koncertu. Spojení KfiesÈanovy poezie, hud-
by, jeho drsného hlasu a skvûlé kapely bu-
dou hlavní devizy ãtvrteãního koncertu.

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
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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 ÚNORU 2004?

pondûlí ❑ 9. ❑ 9.00–10.30
Dûjepisná olympiáda.
Okresní kolo pro Prahu 4 se koná v DDM
·alounova.

úter˘ ❑ 10. ❑ 9.00–10.30
Dûjepisná olympiáda.
Okresní kolo pro Prahu 11 se koná v DDM
·alounova.

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 9.00–10.30
Dûjepisná olympiáda
Okresní kolo pro Prahu 12 se koná v DDM
·alounova.

sobota ❑ 14. ❑ 14.00
Odpoledne pro mû. Cviãení pro Ïeny
a dívky v poboãce DDM Janouchova.

sobota ❑ 14. ❑ 14.00–16.30
Dílna pro ‰ikovné ruce. Program pro vol-
nû pfiíchozí v poboãce DDM Janouchova.
Vstupné 50 Kã. S sebou pfiezutí a pracov-
ní odûv. Vede V. Bele‰ová.

sobota ❑ 21. ❑ 9.30–11.30
Pastelka. Otevfiená v˘tvarná dílna pro dûti
od 5 do 15 let. Koná se v DDM ·alouno-
va. Vstupné 20 Kã. S sebou pfiezutí, pra-
covní odûv. Vede M. Glaserová.

sobota ❑ 21. ❑ 13.00–15.00
Pojìme si hrát. Otevfiená v˘tvarná dílna
pro zájemce od 10 let. Koná se v DDM
·alounova. Téma: Základy tkaní a drhání.
S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Vstupné
20,– Kã. Vede M. Glaserová.

nedûle ❑ 22. ❑ 14.00
VOSA. Otevfien˘ volejbalov˘ turnaj pro
mládeÏ. Koná se v Z· Ke Katefiinkám. Vy-
bírá se poplatek za tûlocviãnu. Vede M.
Glaserová.

nedûle ❑ 22. ❑ 9.00–15.00
Turnaj ve stolním tenisu. Koná se
v DDM ·alounova pro zájemce od 8 do 16
let. S sebou pálku, míãek, pfiezutí. Vstup-
né 20 Kã. Na vítûze ãeká odmûna.

pondûlí ❑ 23. ❑ 9.00–11.00
Olympiáda v ãeském jazyce. Okresní ko-
lo pro Prahu 4, I. kategorie se koná
v DDM ·alounova.

úter˘ ❑ 24. ❑ 9.00–11.00
Olympiáda v ãeském jazyce. Okresní ko-
lo pro Prahu 11, I. kategorie se koná
v DDM ·alounova.

ãtvrtek ❑ 26. ❑ 9.00–11.00
Olympiáda v ãeském jazyce. Okresní ko-
lo pro Prahu 12, I. kategorie se koná
v DDM ·alounova.

pátek ❑ 27. ❑ 9.00–11.00
Olympiáda v ãeském jazyce. Okresní ko-
lo pro Prahu 4, 11, 12, II. kategorie se ko-
ná v DDM ·alounova.

Bûhem mûsíce probûhne sportovní tur-
naj pro Z· v basketbalu.

Jednodenní lyÏafiské v˘lety
Podle snûhov˘ch podmínek pofiádáme od
7. února 2004 kaÏdou sobotu jednodenní
lyÏafiské v˘lety dûtí a dospûl˘ch na hory.
Jezdíme do lyÏafiského centra Paseky
v Krkono‰ích.
Cena za dopravu: 220 Kã dospûlí
Cena za dopravu a pedagogick˘ dozor
pro dûti do 14 let: 220 Kã
Cena za dopravu pro dûti do 14 let, které
jedou s rodiãi: 180 Kã
Cena pro mládeÏ od 14 do 18 let: 200 Kã
Pfiihlá‰ky na zimní tábory 
a jednodenní lyÏafiské v˘lety 
na telefonním ãísle DDM JiÏní Mûsto:
272 029 545 nebo 272 917 077.

Nabídka posledních voln˘ch táborÛ

7. 2. – 14. 2.
JosefÛv DÛl – Jizerské hory
– tábor pro pfied‰koláky
cena: 2 680 Kã vedoucí J. Chytilová

V dobû jarních prázdnin Prahy 1–5
28. 2. – 6. 3. 2004
Hojsova StráÏ – ·umava
– pro mládeÏ od 14 do 18 let
cena: 2590 Kã vedoucí K. Nováková

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

Pfiipravujeme na mûsíc bfiezen 2004

sobota ❑ 20. ❑ 9.30–11.30
Vítání jara – otevfiená v˘tvarná dílna pro
dûti od 5 let v DDM ·alounova. Vstupné
20 Kã. S sebou pfiezutí, pracovní odûv, vy-
fouknutá vajíãka.

Pfiipravujeme na mûsíc duben 2004

sobota–nedûle ❑ 3.– 4. 4. ❑ 9.00–17.00
Dvoudenní keramick˘ kurz se koná
v DDM ·alounova. Doglazování probûhne
17. 4. Kurz je urãen pro v‰echny od 12 let.
Nutno se pfiedem pfiihlásit, kapacita míst
je omezena. Cena kurzu je 400 Kã. Infor-
mace a pfiihlá‰ky v DDM JM u V. Bele‰o-
vé.

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.

Nabízíme vám volná místa v na‰ich zá-
jmov˘ch krouÏcích na II. pololetí ‰kolní-
ho roku 2003/2004 – v˘tvarná v˘chova,
keramika, papírové modeláfiství, gymna-
stika, taneãní krouÏek, kopaná, aerobic,
sborov˘ zpûv, dopolední kluby pro pfied-
‰koláky, studio dobr˘ch nápadÛ a ãer-
nobílé fotografie, v˘poãetní technika.

Poboãka DDM Janouchova 671, 
tel. 272 911 520

e-mail: ddm-janouchova@iol.cz

MOSAIKA – klub duševní a fyzické harmonie
Praha 4, Babákova 2149/1, tel. 272 940 812, mosaika@atlas.cz
V ÚNORU OTVÍRÁME NOVÉ KURZY:
• Angliãtina, v˘tvarné fiádûní, ‰achy, tai ãi ãuan, powerjoga, aj.
• Já, moje máma a mÛj táta = zdravá rodina – projekt urãen˘ rodiãÛm a dûtem od 3 do 7 let
• Sebeobrana aneb „co nás ve ‰kole neuãili“ – projekt urãen˘ -náctilet˘m (pozitivní sebepfiijetí)

Dále nabízíme: – posilovna pro Ïeny, hlídání dûtí, cviãení, masáÏe
– poradenství pro partnerské vztahy, v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích, 

kineziologické, astrologie, grafologie, numerologie, chiromantie, 
vyrovnání energie v tûle

– pfiedná‰ky ( úter˘ od 18 hod.)
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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 ÚNORU 2004:

sobota ❑ 7. ❑ 16.30
Vyprávûní starého stromu – Divadlo Ma-
tûje Kopeckého. 

sobota ❑ 14. ❑ 16.30
Princezna s dlouh˘m nosem – Divadlo
Koráb.

pondûlí ❑ 16. ❑ 14.00
O kalifu ãápovi aneb Zlodûj z Bagdadu
– divadlo Elf. 

úter˘ ❑ 17. ❑ 9.00 a 10.30
Ach, jak jsou hezké ty povûsti ãeské –
pofiad pro Z·.

pátek ❑ 20. ❑ 9.00 a 10.30
Top mim menu – pantomimické pfiedsta-
vení pro Z·.

sobota ❑ 21. ❑ 16.30
AÈ Ïije Masopust – tradiãní masopustní
zábava s Ïivou hudbou, tancem a soutû-
Ïemi, nebude chybût ani masopustní ob-
ãerstvení. Uvidíte vystoupení ‰ermífiské
skupiny Benedikt.

sobota ❑ 28. ❑ 16.30
Opice v Africe – Divadlo Genus.

Pro Ïeny a dívky:
Aerobní cviãení – Buìme koãky
sobota ❑ 7. ❑ 9.00–10.30
sobota ❑ 21. ❑ 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 75 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 8.30 hod., v den
pololetních prázdnin, zveme v‰echny ‰ko-
láky a pfied‰koláky na tradiãní zábavu –
hraní pexesa. Pfiijìte si zasoutûÏit o pûkné
ceny. Startovné 10 Kã.

Probíhají dodateãné zápisy do nûkte-
r˘ch kurzÛ na 2. pololetí ‰kolního roku
2003/2004. Informujte se prosím na tel.
272 930 149.

Informace pro zájemce 
o divadelní krouÏek
Hledáme i nadále zájemce o divadlo. Pfii-
hlásit a informovat se mÛÏete pfiímo u lek-
torky divadelního krouÏku Mgr. Romany
Hrabákové, tel. 272 930 149.

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:

Úter˘ ❑ 27. 1. ❑ 16–19
Java – Tikal – odhalte poklady staré
mayské civilizace

âtvrtek ❑ 29. 1. ❑ 16–19

Carcassone – postavte své vlastní pan-
ství 

Úter˘ ❑ 3. 2. ❑ 16–19
Osadníci z Katanu 

âtvrtek ❑ 5. 2. ❑ 16–19
Abalone, Pylos, Quoridor 
(logické hry pro dva

Úter˘ ❑ 10. 2. ❑ 16–19
Tikal

âtvrtek ❑ 12. 2. ❑ 16–19
Válka ovcí

Úter˘ ❑ 17. 2. ❑ 16–19
Fantom PafiíÏe

âtvrtek ❑ 19. 2. ❑ 16–19
Manhattan

Úter˘ ❑ 24. 2. ❑ 16–19
Evo

âtvrtek ❑ 26. ❑ 16–19
Psí Ïivot

Tel.: 603 216 581

•  Jste dobrá (možná začínající) 
skupina, která chce koncertovat?

•  Vytváříte alternativní divadlo?
•  Chystáte zajímavou akci 

pro veřejnost?

Nabízíme vám prostory v klubu 
Na dnû! Volejte, mailujte 
na ãíslo a adresu o. s. Kamínek 

Informace: www.kaminek.org
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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.

ÚNOR 2004

Koncerty

ãtvrtek ❑ 5. ❑ 19.00
Ve tfii v noci + Sounds Good – praÏská
folkrocková skupina se sv˘m hostem

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 19.00
Honza Nedvûd + Pfiíbuzní – nenechte si
ujít!!!

ãtvrtek ❑ 26. ❑ 19.00
Folklok – více neÏ lok folku v podání sku-
piny Petra Bohuslava.

Hudební kavárna

úter˘ ❑ 3. ❑ 19.00
Jakub ·afr Quartet & Petra Ernyeiová –
swing, jazz, hudba 30. let v nezamûnitel-
ném podání –klavír, klarinet/sax kytara,
kontrabas, zpûv

úter˘ ❑ 10. ❑ 19.00
The Slow Fingers – klasické elektrické
blues se ‰petkou jiÏanského rocku – kytary,
harmonika, piano, baskytara, bicí, vokály

úter˘ ❑ 17. ❑ 19.00
Argentinská obloha – hudba argentin-
sk˘ch autorÛ 20. století: Tereza Veãerková
– flétna, Michaela Waldhauserová – kyta-
ra, Tomá‰ Veãerka – prÛvodní slovo

Setkávání

pondûlí ❑ 2. ❑ 18.30
Archeologické památky stfiedního Mexi-
ka – pfiedná‰ka s projekcí diapozitivÛ
RNDr. Romana Kfiivánka z AÚ Praha 

úter˘ ❑ 3. ❑ 14.30
Setkání se sochafii Miroslavem a Olgou
Hudeãkov˘mi a Slováck˘m krúÏkom
Praha – uvádí dr. Jan Pixa 

stfieda ❑ 4. ❑ 18.30
Struktura státní bezpeãnosti 1948 –
1989 – nov˘ cyklus pfiedná‰ek Úfiadu pro
dokumentaci a vy‰etfiování zloãinÛ komu-
nismu

pondûlí ❑ 9. ❑ 18.30
Sámské a finské m˘ty – z cyklu pfiedná-
‰ek »Severské m˘ty« RNDr. Pavla Mrázka

stfieda ❑ 11. ❑ 18.30
Reflexní diagnostika a terapie II. – cy-
klus pfiedná‰ek Jifiiny Kopecké o starobylé
metodû alternativní medicíny (nutno objed-
nat na tel.: 271 910 246)

pondûlí ❑ 16. ❑ 18.30
Úvod do indické filozofie a praxe – Zá-
kon karmanu – cyklus pfiedná‰ek PhMr.
Rudolfa Skarnitzla

stfieda ❑ 18. ❑ 18.30
Alternativní zdroje energie a moÏnosti
jejich vyuÏití – z cyklu pfiedná‰ek Eko-
centra JiÏního Mûsta

pondûlí ❑ 23. ❑ 18.30
Jihov˘chodní Asií (Barma, Laos, Kam-
bodÏa, Malaasie, Singapur) – velká ces-
ta s diapozitivy Petra Modráãka

stfieda ❑ 25. ❑ 18.30
Homeopatie – léãba bez vedlej‰ích
úãinkÛ – pfiedná‰í Katefiina Hofmanová,
dipl. homeopat, ãlenka âLHS

Divadlo

pátek ❑ 2. ❑ 20.00
»Projekt psycho« – hraje divadlo Lucerna
MB, reÏie Viola Ba‰t˘fiová

Blizna v Zahradû – 
1. roãník pidivalu amatérsk˘ch divadel

sobota ❑ 14. ❑ 12.00
Ken Ludwig: Tenor na roztrhání – kome-
die v podání »HercÛ I. generace« se zpûvy
a pravou postelí

sobota ❑ 14. ❑ 17.00
Lotte Ingrish: Rakviãky – divadlo Kámen
se svojí decentní vídeÀskou hfibitovní bala-
dou – Na v‰ech oknech baráku zavfiel
okenice. A uÏ je nikdy neotevfiel ...

sobota ❑ 14. ❑ 18.30
John Patrick: Opalu má kaÏd˘ rád – ko-
medie Divadla Bez dozoru o trojici pod-
vodníkÛ a bezbfiehé naivní dobrotû

sobota ❑ 14. ❑ 20.00
Kurdûje – koncert – opravdiv˘ poctiv˘
rock

Film

pátek ❑ 13. ❑ 17.30 + 20.00
Charlotte Gray – film VB a Nûmecka, ro-
mantické drama a Cate Blanchett ve vál-
kou suÏované Francii

pátek ❑ 20. ❑ 17.30 + 20.00
Million dollar hotel – film Wima Wender-
se a Bono Voxe z U2, v hlavních rolích:
Mel Gibson a Milla Jovovich

pondûlí ❑ 23. ❑ 17.00+19.30
JeÏí‰ – historick˘ film USA – pfiíbûh muÏe,
kter˘ zmûnil bûh dûjin

úter˘ ❑ 24. ❑ 17.00+19.30
JeÏí‰ – historick˘ film USA – pfiíbûh muÏe,
kter˘ zmûnil bûh dûjin 

Otevfiená dílna

ãtvrtek ❑ 5. ❑ 18.30–20.30
V˘roba Valentinek z ruãního papíru –
otevfiená dílna, nutno objednat pfiedem na
tel. 723 376 825

Pofiady pro dûti a mládeÏ

úter˘ ❑ 3. ❑ 9.00+10.30
Nejkrásnûj‰í pfiíbûh svûta – divadlo Bofii-
voj hraje o tom, jak pfiicházíme na svût
a o ledasãems, co s tím souvisí

ãtvrtek ❑ 5. ❑ 9.00+10.45
Jackie and the Giant – nauãnû–zábavn˘
pofiad uvádí The Bear Educational Theatre

ãtvrtek ❑ 5., 12., 19., 26. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky
nejen pro pokroãilé o skvûlé ceny – Harry
Potter, Lord of the Ring, Pokémon

sobota ❑ 7. ❑ 10.00–12.00
Tfii zlaté vlasy dûda V‰evûda – tvÛrãí,
hravé a úsmûvné dopoledne s pohádkou
pro dûti od 3 let. S sebou: vodovky, lepid-
lo, nÛÏky

sobota ❑ 7. ❑ 15.00
O stateãné Hildû a py‰ném Hakonovi –
poetickou norskou pohádku uvádí Jarmila
Vlãková a její »Divadlo u staré hereãky« 

sobota ❑ 7. ❑ 16.30
Karneval zvífiátek – vesel˘ rej masek se
soutûÏemi ze ZOO, Safari, dvorku i lesa,
a navíc soutûÏ o nejroztomilej‰ího medvíd-
ka na spaní
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ãtvrtek ❑ 12. ❑ 9.00+10.30, 14.00
Pohádky pro neposlu‰né dûti – netra-
diãní loutkové divadlo na motivy pohádek
Du‰ana Taragela hraje G. Míãová

sobota ❑ 14. ❑ 10.00
Popelka – na svátek sv. Valentina klasic-
ká hraná pohádka o dobru a zlu a pfiede-
v‰ím o lásce

sobota ❑ 14. ❑ 15.00
Kdo zachrání princeznu – komu se po-
dafií osvobodit princeznu z ãarodûjova za-
kletí? Lidu‰ãino divadlo hraje na sv. Valen-
tina

úter˘ ❑ 17. ❑ 16.00–18.00
Deskové hry a hlavolamy – tradiãní i mo-
derní Piatnikovy spoleãenské hry, karty,
puzzle i hlavolamy pro dûti i dospûlé

stfieda ❑ 18. ❑ 10.30
Brouãek – na motivy knihy J. Karafiáta
hraje divadlo Serpens. Loutky, ãinohra, Ïi-
vá hudba, kreslení ...

sobota ❑ 21. ❑ 10.00–12.00
Obu‰ku z pytle ven – tvÛrãí, hravé
a úsmûvné dopoledne s pohádkou. S se-
bou: vodovky, lepidlo, nÛÏky a svaãinku

sobota ❑ 28. ❑ 15.00
Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘ – známá
pohádka s nov˘mi písniãkami od maÀás-
kového divadélka Romaneto

V˘stavy

❑ 2. 2. – 29. 2.
Galerie – Nov˘ Zéland – fotografické pu-
tování Martina Slívy

❑ 1. 2. – 29. 2.
Mal˘ sál – Markéta Haflantová: 

Olejomalba
Mary Matz: Ilustrace a kresby
– pfiipraveno ve spolupráci s Amatérskou
obrazárnou. VernisáÏ v nedûli 1. 2. v 17.00
hod. 

Bezbariérov˘ pfiístup
Spojení: Metro Chodov, Bus 118, 154,

197 – stanice Jarníkova,
Metro Opatov, Bus 122, 177 
– stanice U Kunratického lesa

KURZOVNÍ ČINNOST 
V KULTURNÍM CENTRU ZAHRADA

Pohybové kurzy
Kurzy tance a spoleãenské v˘chovy
pod vedením taneãních mistrÛ Leo‰e Bra-
dy a Gabriely Weigertové, tel. 604 853 154

www.galeo.cz

Pohybové studio DaFi – cviãení rodiãÛ
a dûtí, aktivní dopoledne pro dûti od tfií let,
v‰estranná pohybová v˘chova pro mlad‰í
i star‰í dûti. BliÏ‰í informace paní Fische-
rová, tel. 605 540 763

STA–KA–TO – taneãní skupina

FLAMENCO – ‰panûlské, cikánské, rene-
sanãní a barokní tance. BliÏ‰í informace
paní âerná, tel. 272 940 058, 603 551 516

Kurzy stepu pro dûti i dospûlé. BliÏ‰í in-
formace paní BroÏová, tel. 602 214 176

Modelingová agentura D’Eclair pofiádá
pravidelné víkendové kurzy pro budou-
cí manek˘ny. BliÏ‰í informace paní Rado-
vá, tel. 224 222 850, 777 232 112

Klub Concept 2 – Aerobní cviãení – cvi-
ãení ve skupinû s instruktorem a hudbou
na kondiãních trenaÏerech Concept 2.
MoÏnost cviãení pro dûti, dospûlé, malé
dûti a rodiãe, aktivní sportovce. BliÏ‰í infor-
mace a objednávky na tel. 222 562 431,
602 344 796

AÏSHA – kurzy orientálních bfii‰ních
tancÛ. BliÏ‰í informace paní Procházková,
tel.: 777 813 714, www.aisha.cz

Cviãení na míãích pro dûti i dospûlé,
aerobik, balantes. BliÏ‰í informace: 
MUDr. Michálková, tel. 737 100 573

Dûtsk˘ aerobik, Teamshow, pro dûti
5–14 let. BliÏ‰í informace pí ·emberová,
tel.: 737 921 963

SALSA – taneãní kurzy plné dynamick˘ch
rytmÛ, nevyãerpateln˘ch variací a exotiky.
BliÏ‰í informace paní Lichvanová, 
tel. 777 098 042

Pohybová a taneãní skupina HAPPY.
BliÏ‰í informace pan Hladík, 
tel. 603 233 996

Dopolední kurzy Tai chi.
BliÏ‰í informace paní Horálková, 
tel. 776 274 771, www.taichichuan.cz

Zdravotní tûlocvik 
pro dospûlé s prvky jógy a NIN-TSU.
BliÏ‰í informace paní Franãeová, 
tel. 606 687 198

Energetizaãní a relaxaãní cviãení, intui-
tivní tanec, japonské masáÏe. BliÏ‰í infor-
mace paní Vantuchová, tel.: 737 101 910

Akrobatick˘ rock’n’roll – mistfii svûta Ro-
man a Katefiina Kolbovi pofiádají kurzy ak-
robatického rock’n’rollu pro dûti od 4 let.
BliÏ‰í informace p. Kolb, tel.: 608 828 216,
www.rocknroll–worldchamp.com

Jóga pro mládeÏ i dospûlé – relaxaãní
cviãení rozvíjející harmonii tûla
a du‰e...BliÏ‰í informace paní Klime‰ová,
tel. 272 922 391

Kreativní kurzy
Kurz filmové akademie a tvÛrãího psa-
ní, filmová a televizní produkce. Pofiádá
I. F. T. A., s. r.o., Mezinárodní filmová a te-
levizní agentura. BliÏ‰í informace paní Do-
ãekalová, www.film–service.cz, tel. 241
024 221, 777 066 460

Kurzy pro zdraví a krásu, ve kter˘ch si
mÛÏete pomocí posilovacího cviãení rychle
a úãinnû zformovat tûlo, nauãit se zdravû
jíst a objevit sílu autosugesce. BliÏ‰í infor-
mace paní Tlapáková, tel. 606 659 901

Dar slova – kurz tvÛrãího psaní, literárnû
teoretická v˘bava, praktické základy spiso-
vatelského fiemesla. BliÏ‰í informace Mgr.
Jifií Polák, tel.: 272 912 514

Kurzy aranÏování kvûtin. BliÏ‰í informa-
ce paní Siblíková, tel. 723 076 722

V˘tvarné kurzy
ART ATELIER – keramika, kreslení, malo-
vání, ka‰írování, práce s textilem a kÛÏí,
drhání, batika, vitráÏ, origami... BliÏ‰í infor-
mace paní Kubíãková, tel. 723 376 825

SUD – svobodná umûlecká dílna. Grafi-
ka, malování, tifany, hedvábí. Tvorba we-
bov˘ch stránek. BliÏ‰í informace tel.: 
723 242 825, 608 967 194

Kurzy fiezbáfiství pro dûti i dospûlé. 
BliÏ‰í informace paní Mézlová, 
tel. 777 289 190

Hudební kurzy
V˘uka zpûvu, individuální i sborová, hla-
sové techniky. BliÏ‰í informace paní Sou-
kupová, tel. 777 895 170

Kurzy hry na klavír pro dûti i dospûlé.
Lektofii pan Vanûk, tel. 608 718 318, paní
Ufiídilová, tel. 272 768 007, pan Matiscák,
tel. 603 268 255.

Kurz hry na flétnu. Lektor pan Mira, tel.
603 461 393

Kurz hry na kytaru. Lektor pan Rozumek,
tel. 233 379 735

Jazykové kurzy
Soukromá divadelní ‰kola ALVIN, s. r. o.
– pomaturitní studium Aj, kombinace více
jazykÛ, odpolední a veãerní jazykové kurzy,
kurzy pro pedagogy, pro dûti, individuální
v˘uka, firemní kurzy, jazykové tábory,
au–pair. Kvalifikovaní ãe‰tí i zahraniãní lek-
tofii. BliÏ‰í informace na tel. 604 201 008,
777 946 569, www.volny.cz/alvin_sro
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Základní umělecká
škola

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

PROGRAM NA ÚNOR 2004

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· Kfitinská

pondûlí ❑ 16. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· J. RÛÏiãky.

ãtvrtek ❑ 19. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· Kfitinská.

sobota ❑ 21. ❑ 10.00
SoutûÏ JiÏní Mûsto Music - obor komorní
hra. Sál ZU· Kfitinská.

ãtvrtek ❑ 26. ❑ 18.00

SLAVNOSTNÍ 
PŘEDÁVÁNÍ CEN VÍTĚZŮM 
SOUTĚŽE JIŽNÍ MĚSTO 
MUSIC V 18.00 HOD.
Zaãátek koncertu vítûzÛ soutûÏe v 18.30
hod.

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

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

Únorové barvy
hudební kavárny

Úterní podvečery v Kultur-
ním centru Zahrada bu-

dou mít v druhém měsíci roku
různorodou hudební náplň.
3.2. se od 19.00 představí Ja-
kub Šafr Quartet se zpěvač-
kou Petrou Ernyei. Atraktivní
zpěvačka koncertovala např.
s Originálním Pražským Syn-
kopickým Orchestrem, vidět
ji můžete s Pražským Swingo-
vým Orchestrem či sdružením
Shaffer’s Riffers. Mladý a ve-
lice schopný klavírista Jakub
Šafr si již vydobyl svými vý-
kony patřičně renomé - méně
se ví, že podnikl náročnou
a zajímavou cestu napříč
africkým kontinentem. V Za-
hradě se tedy v dubnu před-
staví se svým kolegou i jako
fotograf a cestovatel.

V úterý 10. 2. si budou mo-
ci všichni příznivci blues vy-
chutnat jeho hutnou elektric-
kou podobu v podání skupiny
The Slow Fingers. Skvělý
zvuk okořeněný foukací har-
monikou a hammondovými
varhanami jistě potěší nejed-
noho milovníka žánru.

Nejkomornější podobu bu-
de mít podvečer 17. 2. - mi-
mořádný komorní recitál „Ar-
gentinská obloha“ uvede mla-
dá flétnistka Tereza Večerko-
vá, členka orchestru Státní
opery Praha. Argentinskou
hudbou 20. století, zemí
i temperamentem nás bude
dále slovem provázet Tomáš
Večerka, na kytaru doprovodí
Michaela Waldhauserová.

Přijměte naše pozvání
a dejte pookřát svým smys-
lům v únorové hudební kavár-
ně. Vstupné 40 Kč.

Mgr. Tomáš Rulf
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

KNIHOVNA OPATOV - ARTOTÉKA

vás zvou na v˘stavu

IVANA STONJEKOVÁ – MANDALY

Od. 2. února do 28. února 2004

Slovo »mandala« pochází ze sanskrtu
a znamená bod, stfied, posvátnû rituál-

ní nebo magick˘ kruh. V základech chrámÛ
ãi posvátn˘ch míst, v architektufie kostelÛ,
v sakrálním tanci, v magickém kruhu, kter˘
se kreslí do písku, v meditativních symbo-
lech ãi kniÏních ilustracích a malbách, zde
v‰ude se setkáváme, snad ve v‰ech kultu-
rách, s rÛzn˘mi variantami mandal.

Autorka obrazÛ mandal, Ivana Stonje-
ková, se narodila 27. 2. 1952 v Praze ve

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.

v˘tvarnické rodinû (otec ak. sochafi Milo‰
Hru‰ka, matka ak. malífika Helena Hru‰ko-
vá-Slavíková). Od dûtství touÏila malovat,
po maturitû a absolvování oboru umûleck˘
pasífi, pracovala v medailérské dílnû Umû-
leck˘ch fiemesel. Ve volném ãase tvofiila
grafiku, gobelíny, v˘‰ivky i keramiku. Ab-
solvovala nûkolik kurzÛ automatické kres-
by, astrologie, tarotu, reiki...

Po roce 1999 zaãala cílenû malovat
mandaly, které harmonizují i léãí. Témata
mandal jsou rÛzná. Nejãastûj‰í názvy jsou
napfi. Láska, Radost, Pohoda, Harmonie,
Zemû, Tok Ïivotní energie, Klid, Mír. Zají-
mav˘ je i cyklus Îivly a Roãní období. 

Mandaly jsou kresleny akvarelov˘mi
pastelkami a na dotvofiení malífika pouÏívá
gelové fixy, temperové barvy, voskové
pastely a glittery. Mnoho mandal je zmen-
‰eno a zalaminováno, aby byly dostupné
a prakticky pouÏitelné.

V mûsíci únoru mÛÏete ve vstupní hale
knihovny Opatov vidût velmi zajímavé
mandaly a získat i dal‰í informace o jejich
pÛsobivosti.

Olga Kuãerová

Hrátky s korálky
Ve stfiedu 11. února 2004 od 15.00 hod.
se v dûtském oddûlení knihovny Opatov
uskuteãní odpolední tvÛrãní dílna. Tento-
krát si v‰ichni pfiíchozí mohou vyzkou‰et
svou fantazii (a trpûlivost) pfii navlékání
a odejít originálnû ozdobeni... 

Tû‰íme se na vás.

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 knihovna v Praze (poboãka Opatov) zapojila do celore-
publikové soutûÏe vyhla‰ované Svazem knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ – Klu-
bem dûtsk˘ch knihoven. V na‰í knihovnû jsme vyhlásili soutûÏení ve dvou okruzích.

O nejlep‰í: LITERÁRNÍ DÍLO (max. 2 A4) a V¯TVARNÉ DÍLO.

V‰echny soutûÏní práce se musí dot˘kat tématu fieãi a dorozumívání. Uvítáme
v‰echny nápady, aÈ budete zpracovávat otázky dorozumívání rostlin, vymyslíte vlastní
povídku o fieãi zvífiat, napí‰ete literární dílo v Klingon‰tinû (nebo jiné speciální fieãi –
prosíme, pfiiloÏte 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 porotou. Z tûch dobr˘ch udûláme v˘stavu v knihovnû (tvÛrci od nás dosta-
nou drobné odmûny) a autofii ãtyfi nejlep‰ích absolvují netradiãní náv‰tûvu nûkteré
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.

Po prodeji sborov˘ch budov v Îilinské
ulici na Spofiilovû se scházíme v prosto-
rách obãanské poradny Spoleãnou
cestou, Donovalská 1862, vedle roze-
stavûného kostela, 100 metrÛ od Cho-
dovské tvrze.

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program

pondûlí (2. a 4.)  ❑ 17.00
Hovory o vífie

stfieda  ❑ 17.00
Biblická hodina pro dûti

stfieda  ❑ 17.30
Konfirmaãní cviãení (mládeÏ od 12 do
15 let) – v bytû faráfie

stfieda  ❑ 18.30
SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

ãtvrtek (3. v mûsíci)  ❑ 19.00
SchÛzky stfiední generace v bytech
úãastníkÛ

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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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

Pátek  ❏ 18.45
Biblická hodina Fara

Nedûle  ❏ 12.00
Modlitba Andûl Pánû Kostel

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

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

PROGRAM 
V ÚNORU 2004

Stfieda ❏ 4. ❏ 19.00
Modlitební setkání »Velká stfieda«.
Kaple (vchod A)

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

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

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

www.kaminek.org

Pondûlí ❏ 9. ❏ 19.00
Beseda s Václavem Vûtviãkou, fiedite-
lem Botanické zahrady UK.
Pofiádá a srdeãnû zve KDU-âSL.
Kaple (vchod A)

Nedûle ❏ 15. ❏ 18.00
Ekumenická bohosluÏba
Kaple (vchod A)

Nedûle ❏ 15. ❏ 19.30
Literární veãery II.
Klub Na dnû (vchod E)

Pondûlí ❏ 23. ❏ 18.00
Psycho kurz pro mládeÏ »Cesta k sebe-
poznání«
Klub Na dnû (vchod E)

Stfieda ❏ 25. ❏ 18.00
Popeleãní stfieda - bohosluÏba
Kaple (vchod A)

BlíÏe o programech – 
viz webové stránky

Nabídka lyÏafisk˘ch zájezdÛ 
pro dûti i rodiãe

Sobota ❏ 14. 2.
Jednodenní lyÏafisk˘ zájezd na Míseãky
s v˘cvikem
Cena 250 Kã, (moÏnost slevy)*

Nedûle ❏ 29. 2. – Nedûle ❏ 7. 3.
T˘denní lyÏafisk˘ tábor v Jizersk˘ch ho-
rách.
Cena 2 500 Kã**

Sobota ❏ 13. 3.
LyÏafiské závody ve sjezdovém lyÏová-
ní – Míseãky
Cena 250 Kã, (moÏnost slevy)*

Sobota ❏ 20. 3.
Jednodenní zájezd se soutûÏí o nejlep‰í
techniku lyÏování – Míseãky.
Cena 250 Kã, (moÏnost slevy)*

Sobota ❏ 16.–18. 4.
LyÏování na ledovci – Kaprun.
Cena 650 Kã.*

Pátek–Nedûle ❏ 30. 4.–2. 5.
Víkend terénního lyÏování pro zdatné
sportovce.
Cena 500 Kã**

DÛleÏité poznámky:

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, tá-
bor do 10. 2. 2004

JARNÍ PRÁZDNINY 
S KAMÍNKEM

LyÏafisk˘ t˘denní v˘cvik 
v Dolním Maxovû – Jizerské hory

29. 2. –7. 3. 2004
Cena 2 500 Kã zahrnuje dopravu,
stravu, ubytování, pfiipoji‰tûní
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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 ÚNORU:

ãtvrtek ❑ 19. ❑ 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

Stfieda aÏ pátek  ❑ 18.00–21.30 hod.

PROGRAM

âtvrtek ❑ 5. ❑ 19.00

Po kapkách – nev‰ední koncert (folk,
pop, rock, obrazová projekce, ver‰e)

Pátek  ❑ 13. ❑ 19.00

Narcis (folkov˘ koncert)

Nedûle ❑ 15. ❑ 19.30

Literární veãery II.
(PfiíleÏitost pfieãíst vlastní literární tvorbu ãi
si poslechnout, co vytvofiili druzí)

Pondûlí ❑ 23. ❑ 18.00

Psycho kurz pro mládeÏ »Cesta k sebe-
poznání« 

Zmûna – scházíme se na novém místû:
v Klubu Na dnû 

v areálu 
KfiesÈanského centra (vchod E)

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle
15., 22. a 29. února 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

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

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

Pátek ❑ 10.00–12.00
Poradna pfiirozeného plánování rodi-
ãovství. MoÏno objednat na telefonu 
777 200 431

VÝTVARNÁ DÍLNA

Stfieda 4. a 12. ❑ 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
Pozor zmûna otvírací doby v pátek:

10.00–12.00 hod
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. 

KARNEVAL
V úter˘ 17. února od 10.00 hod. 
a ve ãtvrtek 19. února od 15.00 hod. 
se koná dûtsk˘ karneval.
Na programu jsou soutûÏe, malování atd.
MÛÏete pfiijít i s mal˘mi dûtmi (radûji ve
ãtvrtek, kter˘ je urãen pro dûti do 2 let).
Vstupné 20 Kã pro dospûlého, dûti zdar-
ma.

Informace: 
Erika Oberfalcerová – 

272 940 288, 777 200 431 
nebo Domeãek – 267 915 115
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OTEVŘENO

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

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. 
KaÏd˘ ãtvrtek 17.00–19.00 hod.

âajovna – posezení u dobrého ãaje s po-
vídáním a vyprávûním pfiíbûhÛ. 
KaÏd˘ ãtvrtek 19.00–22.00 hod.

!!!Poslední únorov˘ pátek v Ymkáriu 
se ponese v rytmu HIP-HOPu!!!

Pfiijìte 27. února v ‰est veãer! Vstup
i fotbálek zdarma! 

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

Dětská 
Filmová Zahrada 2004
Dramaturgie pořadů pro děti Kulturního centra Zahrada ve

spolupráci s IPOS ARTAMA Praha, ČAS (České amatérské
sdružení přátel audiovize) a časopisem Videohobby vyhlašuje 2.
ročník soutěže amatérských videoprogramů a filmů pro děti
a mládež „Dětská Filmová Zahrada“.

Soutěže se může zúčastnit každý, ať již film napsal, hrál
v něm, či stál za kamerou. Každý tvůrce může přihlásit libovolný
počet filmů bez omezení doby vzniku. Soutěží se ve čtyřech ka-
tegoriích (autoři do 10 let, do 15 let, do 19 let a kategorie zahr-
nující rodiče či prarodiče s dětmi). Snímek může být na volné té-
ma (nejlépe však k dětem a mládeži), natočený na kazety VHS,
S – VHS, (mini)DV.

Soutěžní práce hodnotí odborná, nezávislá porota. Navrhuje
udělení cen za umístění v kategorii, zvláštní cenu nejlepšímu
snímku s dětskou tematikou, cenu za scénář i cenu za režii a vy-
hlašuje absolutního vítěze festivalu, cenu diváků samozřejmě ne-
ovlivňuje. Ceny do soutěže věnovali Multimedia Art, Blackfire
a.s., PIATNIK PRAHA s.r.o., Kulturní centrum Zahrada, Euro-
media k.s. a další.

Vedle hlavní soutěžní přehlídky poběží bohatý doprovodný
program, který nabízí konzultační středisko a diskusní fórum,
projekce filmů i hravé a výtvarné aktivity pro mladší návštěvní-
ky.

Projekt Dětská Filmová Zahrada se původně zrodil z myšlen-
ky vyplnit prostor, který v oblasti amatérského filmu není výraz-
ně zastoupen, a to o ryze dětskou soutěžní přehlídku. Festival je
otevřen všem, ať začátečníkům, tak dětským televizím, filmovým
kroužkům a školám, rodinným týmům. Cílem je zmapovat spekt-
rum současné tvorby, a zároveň se přiblížit nejmladším tvůrcům,
dále podporovat filmovou výchovu od nejrannějšího věku pre-
zentacemi, diskusemi a setkáními s odborníky, workshopy. Pro-
jekt Dětská Filmová Zahrada také koresponduje s myšlenkou za-
vádění mediální výuky do škol, která se dále zabývá vlivem mé-
dií na děti, přístupem dětí do médií či médií k dětem s rozšíře-
ním i na oblast výpočetní techniky.

Uzávěrka příjmu filmů a přihlášek do soutěže je 2. května 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.

Veškeré informace: e-mail: ; 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 (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-

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

1730–1930 hod.

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
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 (úter˘)

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 sami sobû – hodnû cviãení,
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

❑ 21. kvûtna - 23. kvûtna 2004
Jarní ozdravn˘ pobyt pro Ïeny a dûti od
2 let. Klidn˘ víkend s programem pro dûti i
pro maminky v pfiíjemném prostfiedí v Jiz-
bici pod Blaníkem.

❑ Pátek 4. ãervna 2004
Dûtsk˘ den v Benjaminu - soutûÏe pro
dûti od dvou let venku v zahradû klubu
Benjamin

❑ 17. 7. - 23. 7. 2004
Letní ozdravn˘ pobyt s plaváním dûtí -
pobyt v hotelu Mozolov v klidném prostfiedí
stfiedních âech, plavání pro dûti od 9 mûsí-
cÛ do 2 let, plavání, cviãení, v˘tvarná dílna,
táborák, cesta za pokladem. Pro maminky
a tatínky moÏnost sportovního vyÏití.

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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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V ÚNORU 2004

Film JeÏí‰
Zveme vás do kina na promítání filmu Je-
Ïí‰, kter˘ je povaÏován za nejpfiesnûj‰í fil-
mové zobrazení Kristova Ïivota. Zdá se,
Ïe svûtov˘ úspûch a pÛsobivost filmu spo-
ãívá v autentiãnosti, pfiesnosti a smyslu
pro detail. Stanice JiÏní Mûsto uvede ‰est
promítání ve tfiech lokalitách:

pátek ❑ 13. ❑ 17.00 a 19.30
Palace Cinemas 

úter˘ ❑ 17. ❑ 17.00 a 19.30
Kulturní dÛm Opatov

úter˘ ❑ 24. ❑ 17.00 a 19.30
Kulturní centrum Zahrada

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.

nedûle ❑ 1. ❑ 17.00
Mark Potma

nedûle ❑ 8. ❑ 17.00
Robert Filip

nedûle ❑ 15. ❑ 17.00
Jarou‰ Marek

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

nedûle ❑ 22. ❑ 17.00
Robert Filip

nedûle ❑ 29. ❑ 17.00
Daniel Heczko, Veãefie Pánû

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

Pondûlí ❑ 17.00–18.00
Klub Zdravá záda – pro ‰kolní dûti cviãí
Anna Franãová

Info: MUDr. Jitka ·vejdová, 
272 926 288 nebo 602 214 498,

jitkasvejdova@volny.cz

Pondûlí ❑ 18.30–19.30
Aerobic pro Ïeny

Info: Jana Hlaváãková, 723 393 351, 
j.hlavaãkova@seznam.cz

Pondûlí ❑ 17.00 – 20.30 hod.
·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 absolventy.

pondûlí ❑ 2. ❑ 19.00
Jak mohu proÏít zbytek Ïivota naplno?

pondûlí ❑ 9. ❑ 19.00
Co znamená kfiest a Veãefie Pánû?

pondûlí ❑ 16. ❑ 19.00
Co obná‰í ãlenství ve Stanici JiÏní Mûs-
to?

pondûlí ❑ 23. ❑ 19.00
Jak mohu vyuÏívat duchovní dary?

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«

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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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˘ ❑ 3. ❑ 17.00 a 19.00
Pravá moudrost (Jakub 3,1–18)

úter˘ ❑ 10. ❑ 17.00 a 19.00
Neblahá p˘cha (Jakub 4, 1–12)

úter˘ ❑ 17. ❑ 17.00 a 19.00
KfiesÈansk˘ pohled na Ïivot 
(Jakub 4, 13–5,6)

úter˘ ❑ 24. ❑ 17.00 a 19.00
Závûreãné v˘zvy (Jakub 5,6–20)

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

úter˘ ❑ 19.00
Kurz Alfa
V 135 zemích, 25 000 kurzÛ, 
pfies 5 000 000 úãastníkÛ, pfieloÏeno do
49 jazykÛ! Prozkoumat souãasné moder-
ní, praktické kfiesÈanství v prostfiedí klidné,
pfiátelské a nenátlakové atmosféry. Veãer
zaãíná neformální veãefií, pokraãuje pfied-
ná‰kou, videoprojekcí a konãí diskusí
s prostorem projevit svÛj názor ãi zku‰e-
nost. MÛÏete pfiijít jen na jeden veãer
a pouze pozorovat. Po kaÏdé pfiedná‰ce
mÛÏete projevit svÛj názor ãi zku‰enost.
Alfa nepfiiná‰í náboÏenství ani liturgii, ale
praktické poselství pro dne‰ní spoleãnost.

úter˘ ❑ 3. ❑ 19.00
Jak si mohu b˘t svou vírou jist?

úter˘ ❑ 10. ❑ 19.00
Proã a jak ãíst Bibli?

úter˘ ❑ 17. ❑ 19.00
Alfa není – uvidíme se v KD Opatov na fil-
mu JeÏí‰

úter˘ ❑ 24. ❑ 19.00
Alfa není – uvidíme se v KC Zahrada na
filmu JeÏí‰

Pfiihlásit se mÛÏete 
i na na‰ich webov˘ch stránkách:

www.cb.cz/jizni.mesto.

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

stfieda ❑ 9.30–11.30
Dopolední angliãtina pro dospûlé a dû-
ti. Kurz pro mírnû pokroãilé povede ame-
rická lektorka. Cena za druhé pololetí 850
Kã vãetnû uãebnice a se‰itu. Po hodinû
angliãtiny následuje seznámení s Biblí pro
zájemce, zvlá‰È pro ty, ktefií Bibli moc ne-
znají. Ve vedlej‰í místnosti nabízíme hlídá-
ní a program s angliãtinou pro dûti ve vû-
ku od 2 do 5 let. 

Info: Jodi Oppenhuizenová, 

737 382 803, realityczech@volny.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 ❑ 4. ❑ 19.00
Îalmy a mudroslovná literatura: tehdy
a teì

stfieda ❑ 11. ❑ 19.00
Evangelia: Jeden pfiíbûh, mnoho dimenzí

stfieda ❑ 18. ❑ 19.00
Epi‰toly: Nauãit se uvaÏovat v kontextu

stfieda ❑ 25. ❑ 19.00
Proroci a Zjevení: Obrazy soudu a nadû-
je

Info: Jarou‰ 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

ãtvrtek ❑ 19.00–20.30
âtenáfisk˘ klub v angliãtinû. âtení a dis-
kuse z ‰irokého v˘bûru anglické literatury
v jednodu‰‰í angliãtinû. Cena 190 Kã za
knihu a materiály. Zaãínáne znovu 
12. února 2004.

Info: Jodi Oppenhuizenová, 
737 382 803, realityczech@volny.cz

ãtvrtek ❑ 18.30–20.00
MládeÏ. Spoleãnû diskutujeme, zpíváme
a studujeme Bibli.
Info: Robert a Lenka Kubíãkovi, 605
250 926, robert.kubicek@seznam.cz,

pátek ❑ 9.30–11.30
Klub seniorÛ pro kaÏdého, kdo se cítí se-
niorem, kaÏd˘ pátek dopoledne od 6. úno-
ra. âeká vás dvouhodinka popovídání pfii
kávû se zákuskem, zajímavosti o Ïivotû
v Kanadû kdysi a dnes a duchovní zamy‰-
lení pro kaÏdodenní Ïivot.

Info: Jarou‰ a Edita Markovi, 
605 365 014, jmarek@mts.net

Pátek ❑ 16.00–17.30
Klub velryba – Háje. Pro dûti od 9 do 13
let. U nás tû ãeká mnoho zábavn˘ch
a neobyãejn˘ch her, poutavé pfiiblíÏení
nejznámûj‰ích biblick˘ch pfiíbûhÛ, mÛÏe‰
poznat nové kamarády, zajet s námi na
v˘let ãi víkendovou akci.

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

V pátek 13. 2. StK není – uvidíme se
v Palace Cinemas na filmu JeÏí‰

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

Dûtská fimová odpoledne

sobota ❑ 14. ❑ 15.30
O Dorotce

sobota ❑ 14. ❑ 16.00
Josef a jeho bratfii

sobota ❑ 28. ❑ 15.30
Pfiíbûhy cvrãka a ‰tûnátka

sobota ❑ 28. ❑ 16.00
David a Goliá‰

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

Církev bratsrká – Stanice JiÏní Mûsto
adresa: Dubnova 806, Praha 4 – Háje
telefon: 604 989 133
e–mail:jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto

spojení: 
metro C Háje – bus 154, 203, 170, zast.
Brechtova
metro A Skalka – bus 177, 154, zast. Do-
novalská
nachází se v areálu M·, hlavní vchod je
z Hekrovy ulice

Církev bratrská – 55 sborÛ* pfies 100
stanic po celé âR

www.cb.cz

Pokud nechcete dostávat 
tento program e-mailem, 

napi‰te na adresu: 
jizni.mesto@cb.cz 

s pfiedmûtem zprávy 
»nezasílat program Stanice JM«.
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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 hodiny Ilona
Út 15–21 klub Michal
St 15–21 klub Michal a Ilona

14–15 kontaktní hodiny Michal
ât 15–21 klub Michal a Ilona
Pá 15–21 klub Michal

PROGRAM V ÚNORU 2004

Stfieda ❑ 4., 11., 18. 25. ❑ 15.00
FotokomorokrouÏek

Stfieda ❑ 4.
Turnaj v kuleãníku

KaÏd˘ ãtvrtek ❑ 17.00
Literárnû-hudebnû-dramatick˘ krouÏek
– veãer

âtvrtek ❑ 12.
Diskutování v klubu na téma: Partner-
ské vztahy

Pondûlí ❑ 16.
Bácina kouzelná kuchynû

Stfieda ❑ 18. ❑ 18.00
SchÛzka k pfiipravovanému v˘jezdu na
hory

Úter˘ ❑ 24.
Filmklub

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.

KULTURNÍ POŘAD GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
ÚNOR 2004

stfieda ❑ 4. ❑ 18.30
Vesmír nás utváfií a Ïiví. Pfiedná‰ka
s doc. PhDr. Milu‰í Kubíãkovou, CSc.

stfieda ❑ 11. ❑ 18.30
Jak znala Varanasi Subhlak‰mí Rama-
na Mahár‰iho. Pfiedná‰í folozof, jogín, au-
tor ãetn˘ch knih s duchovní tématikou
PhMr. Rudolf Skarnitzl.

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 19.00
Vzdaluje nás duchovní Ïivot od pfiíro-
dy? Pfiedná‰í ThDr. Odilo I. ·tampach.

nedûle ❑ 14. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají ...Mantry. Mj.
zhudebnûné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Zpívá a na kytaru hraje
Richard Holick˘.

ãtvrtek ❑ 19. ❑ 18.30
Volba povolání, Ïivotního partnera ãi
dnÛ vhodn˘ch pro dÛleÏitá rozhodnutí.
Pfiedná‰í autorka knih o generologii Ing.
Vûra Slavíková.

stfieda ❑ 25. ❑ 18.30
Vûda jako cesta k Bohu. Pfiedná‰ka doc.
Ing. Miloslava Krále, CSc.

ãtvrtek ❑ 26. ❑ 18.30
Melanies – Písnû lásky. Koncert s jem-
nou hudbou Enyi, ãesk˘mi texty, nûÏn˘m
zpûvem a tancem Jany Dvorníkové pohla-
dí na du‰i a povznese do svûta krásy.

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.

Rubriku připravila: 
Daniela Jungmannová

Stfieda ❑ 25.
Diskutování v klubu na téma:
Rodinné vztahy (minimalizace konfliktÛ,
osamostatÀování se)

âtvrtek ❑ 26.
Turnaj o únorového mistra ve stolním
fotbálku

❑ 28. 2. – 6. 3. 2004
V˘jezd na hory

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

www.proximasociale.cz


