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Letošní rozpočet naší městské části byl projednán
a schválen zastupitelstvem 22. ledna 2004. Není

zcela běžné, aby byl rozpočet schválen už v lednu běž-
ného roku, svědčí to o dobře odvedené práci všech, kdo
se na jeho přípravě podíleli. Z celkového počtu čtyřiceti
pěti zastupitelů pro radou navržený rozpočet hlasovalo
dvacet osm zastupitelů (62 %), proti rozpočtu bylo
devět zastupitelů (20 %), šest (13 %) se hlasování zdr-
želo a dva členové zastupitelstva se ho nezúčastnili.

Rozpočet MČ na rok 2004 začala rada městské
části připravovat již v polovině loňského roku. Vychá-
zela při tom ze svého programového prohlášení, z ná-
vrhů jednotlivých odborných útvarů našeho úřadu,
a současně ze zdrojových možností městské části.

Výsledný rozpočet 
na rok 2004 byl schválen:
▼ s objemem příjmů ve výši: 494 332 tis. Kč
▼ s objemem výdajů ve výši: 546 419 tis. Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je jako každoročně kryt
zapojením nevyčerpaných prostředků z minulých let,
plánovitě převedených na rozpracované akce.

Struktura příjmů schváleného rozpočtu se v roce
2004 významně neliší od předchozího roku, skládá se
ze zdrojů vlastních aktivit a příjmů (zhruba 194 mil.
Kč, včetně zapojení volných finančních prostředků
z privatizace bytového fondu), dotací pro městskou
část (300 mil. Kč) a nevyčerpaných prostředků z mi-
nulých let (52 mil. Kč.). Při přípravě rozpočtu jsme ze
snažili maximálně přihlížet k možným rizikům, tím
největším je značný nárůst sazby DPH u některých
činností, což se projeví ve zvýšení nákladů městské
části.

V oblasti investic jsme vycházeli ze střednědobého
plánu investičních akcí, zaměřených na střední a velké
opravy majetku Prahy 11. Kapitálové výdaje jsou plá-
novány v celkovém objemu 175 176 tis. Kč a tvoří
téměř 32 % všech výdajů. Mezi nejvýznamnější inves-
tice patří rekonstrukce školních budov, a to v rozsahu
82 602 tis. Kč, a investice do bytového a nebytového
fondu, které činí 44 462 tis. Kč. Na tělovýchovu a zá-
jmovou činnost je letos vyčleněno 10 264 tis. Kč, na
ochranu a zlepšování životního prostředí 14 331 tis.
Kč. Kapitálové výdaje podle jednotlivých oddílů na-
jdete v tabulce č. 1.

U bytového fondu budeme dále pokračovat v rege-
neraci panelových domů. Především se jedná o výmě-
ny oken, zateplení budov a úpravy vstupů. Při velkých
regeneracích se ale zároveň mění elektroinstalace
u domovních rozvodů. V letošním roce se také usku-
teční energetický audit. Umožní nám pro příští léta
přesně stanovit požadavky na investice, které bude
nutné v jednotlivých objektech vynaložit, abychom
dosáhli maximální úspory energií. Fond podpory rege-
nerace bude i v roce 2004 poskytovat půjčky nebo
příspěvky vlastníkům bytových domů v Praze 11.

(Pokračování na str. 8)

ROZPOČET MČ Praha 11 na rok 2004

Rekonstrukce ZŠ K Milíčovu – II. etapa 48 329 000 Kč

Regenerace bytového fondu 37 750 000 Kč

KC Zahrada 
– vybavení divadelního sálu – IV. a V. etapa 700 000 Kč

Příklad investic v rámci rozpočtu v roce 2004
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Rada MČ Praha 11 dne 29. 1. 2004 
na své 3. schůzi mj.:

SOUHLASILA:

▼ s návrhem nařízení, kterým se mění
vyhláška č. 45/1997 Sb. hl. m.
Prahy, o vymezení úseků místních
komunikací, na kterých se nezajišťu-
je sjízdnost a schůdnost odstraňová-
ním sněhu a s doplněním přílohy
v části městská část Praha 11 o slepé
úseky vozovek v ul. Novomeského
a Stachova–Nad Úpadem a o dvě
schodiště ke hřišti v úseku Klapál-
kova–Keblovská

▼ s investičním záměrem rekonstrukce
kotelny 3BK1 v Brandlově ul. 1368
na nízkoprahové centrum pro děti
a mládež; tento souhlas rada podmi-
ňuje přidělením investiční dotace mi-
nisterstva práce a sociálních věcí na
rekonstrukci ve výši 75 % předpoklá-
daných nákladů

▼ s uzavřením smlouvy mezi hl. m.
Prahou a klinikou ESET, týkající se
napojení kliniky v Hekrově ul. na
městský poplachový systém

SCHVÁLILA:

▼ investiční záměr »Centrální park
Praha Jižní Město«

▼ rozpis příspěvků mateřským a zá-
kladním školám, sestavený na zákla-
dě schváleného rozpočtu na rok
2004

▼ rozpočet fondu zaměstnavatele MČ
Praha 11 na rok 2004

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

▼ výpověď z nájmu bytu č. 85 v Modle-
tické ul. 1390 a z bytu č. 22 v Terero-
vě ul. 1355

▼ záměr pronájmu bytu č. 16, 1+1,
v 5. patře v ul. Emilie Hyblerové
521 formou výběrového řízení pro
mladé do 35 let za nájemné dle
platného usnesení RMČ Praha 11
a odkoupení pohledávky; přihlášky
lze podávat do 17.30 hod. dne 1. 3.
2004 a podmínky najdete na
www.Praha11.cz, kde najdete i při-
hlášku (www.praha11.cz/úřad/od-
bory/tiskopisy)

▼ záměr zřídit na radnici v Ocelíkově
ul. 671 výstavní síň 

▼ snížení nájemného u 1 garážového
stání v objektu Petýrkova čp. 2254
a 1 garážového stání v objektu Opa-
tovská 874 z důvodu ZTP

▼ výroční zprávu za rok 2003 o posky-
tování informací dle zákona č.
106/1990 Sb., o svobodném přístupu
k informacím; v tomto Klíči je zve-
řejněna na str. 12, na webových
stránkách Prahy 11 ji najdete adrese:
www.praha11.cz/radnice/úřad MČ
Praha 11/dokumenty/zákon č.
106/1999/výroční zprávy

ULOŽILA:
▼ odboru majetkoprávnímu realizovat

investiční záměr „Centrální park
Praha Jižní Město“ v návaznosti na
dořešení majetkoprávních vztahů
k pozemkům dotčeným stavbou a na
vydání platného stavebního povolení
do 31. 12. 2004

JMENOVALA:
▼ komisi pro hodnocení soutěže o nej-

hezčí předzahrádku ve složení: Ing.
Petr Krejčí (předseda), Bc. Jan Vaší-
ček (zástupce starostky), Ing. Jiří
Šlemr, Ing. arch. Jana Kavalírová,
paní Milada Vojanová, Ing. Yvona
Hájková; tajemnicí komise byla jme-
nována Ing. Jiřina Štěpánková

ODVOLALA:
▼ Mgr. Jana Loušku z funkce ředitele

KC Zahrada ke dni 29. 2. 2004

NESCHVÁLILA:
▼ zrušení ani snížení smluvní pokuty

uložené firmě Konstruktiva Konsit a. s.

Zastupitelstvo MČ Praha 11 
na 9. zasedání dne 22. 1. 2004 mj.:

SCHVÁLILO:
▼ záměr spolupráce MČ Praha 11

s městskou částí Praha 4 a s obcí
Průhonicemi při zajišťování lékařské
služby první pomoci pro občany MČ
Praha 11 a s ní kooperujících měst-
ských částí Praha-Křeslice, Praha-Še-
berov a Praha-Újezd a obce Průho-
nic formou poskytnutí dotace měst-

ské části Praha 4, která provoz lékař-
ské služby smluvně zabezpečí
(35–0–7)

▼ 1. – rozpočet MČ Praha 11 na rok
2004 s objemem příjmů ve výši 494
332 000 Kč, s objemem výdajů ve
výši 546 419 000 Kč a schodkem ve
výši 52 087 000 Kč, který je kryt fi-
nancováním – zapojením prostředků
vytvořených v minulých letech
2. – příspěvky příspěvkovým organi-
zacím MČ: mateřským a základním
školám 71 174 000 Kč, Centru soci-
álních služeb Praha–JM 33 533 000
Kč, na Lékařskou službu první po-
moci 3 800 000 Kč, SZZ JM I. 
900 000 Kč, KD Chodovská tvrz 
6 054 000 Kč, KD Klubka 1 810 000
Kč, KC Zahrada 4 288 000 Kč
3. – finanční plán hospodářské čin-
nosti MČ Praha 11 na rok 2004
s účetním ziskem ve výši 82 274 000
Kč (28–9–6)

▼ poskytnutí půjček z Fondu podpory
regenerace MČ Praha 11 těmto ža-
datelům: BD Bohúňova 1336–1338,
JEROV, DVD Hněvkovského
1374/5, BD JIMONE, BD Milíčov,
Družstvu v domě Protivova 1 a BD
Horčičkova (35–0–0)

▼ rozpočtové opatření č. 102/03 – zvý-
šení rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2003 o účelovou neinvestiční dotaci
v celkové výši 360 000 Kč, a to na
položku dotace pro azylanty, na za-
bezpečení integrace osob s přizna-
ným postavením uprchlíka

▼ záměr svěřit pozemky pod objekty
bývalých kotelen v k. ú. Chodov,
Podjavorinské čp. 1602, a v k. ú.
Háje, Anežky Malé, městské části
Praha 11 (30–0–12)

▼ záměr svěřit pozemky veřejné zeleně
IV. kategorie v Jarníkově ul. 1880
a 1881, parc. č. 3423/70, 3423/71
a 3423/72, městské části Praha 11
(33–0–0)

▼ podstatné náležitosti kupní smlouvy
na pozemky v k. ú. Háje: 7/16 po-
zemku parc. č. 175/1 a pozemek
parc. č. 176/1 za celkovou kupní
cenu 860 120 Kč (35–0–0)

▼ úplatný převod nemovitostí v rámci
8. vlny privatizace bytového fondu
(34–0–0)

▼ novelizaci jednacího řádu výboru
ZMČ pro územní rozvoj (40–0–0)

▼ stanovení paušální hodinové částky
pro poskytování náhrady výdělku
prokazatelně ušlého v souvislosti
s výkonem funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva MČ Praha 11
pro rok 2004 ve výši 220 Kč
(38–0–1)

Individuální setkání obãanÛ 
se starostkou a jejími zástupci 

se koná 3. bfiezna 2004 
od 16.00 do 18.00 hod. 

v Ocelíkovû ulici

Setkání starostky a jejích zástupcÛ
s obãany se koná 10. bfiezna 2004
od 18.00 hod. v jídelnû Z· Chodov.

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 a ZMČ

PODROBNùJ·Í INFORMACE ZÍSKÁTE
v informaãní kanceláfii 

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

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

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

vždy do konce kalendářního měsíce.
Distribuci lze urgovat na

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

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

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

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

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

Mgr. Daniela Jungmannová

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

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

Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav Svěcený

Diamantovou svatbu oslavili manželé
Anděla a Jaroslav Malých 6. února

2004 v Chodovské tvrzi. Svatbu měli 
5. února 1944 v Brandýse nad Labem. Pan
Jaroslav Malý najezdil jako řidič od konce
druhé světové války až do roku 1991 
1 500 000 km bez nehody, auta jsou jeho
celožitním koníčkem, i v pokročilejším
věku stále ještě rád sedá za volant. Paní
Anděla byla dlouhou dobu v domácnosti,
starala se o dceru Boženu a syna Jarosla-
va. Od roku 1981 bydlí manželé Malých
v paneláku na Chodově a paní Anděla
tráví hodně času šitím, pletením a háčko-
váním, zatímco pan Jaroslav se otáčí
kolem svého vozu. Do Chodovské tvrze je
doprovodila celá rodina, dvě vnučky, dvě
pravnoučátka, třetí se narodí co nevidět.
Přejeme sympatickým manželům Malým
do dalších let společného života hodně
zdraví, spokojenosti a lásky.

Narozeniny nejstarších studentů
Univerzity třetího věku bývají kaž-

doročně příležitostí k milému setkání.
Letošním oslavencům JUDr. Otto Klí-
movi (94 let), panu Valtru Krausovi (92
let), paní Ludmile Hesové (91 let), paní
Elle Fuchsové (91 let), paní RNDr.
Marii Novákové (90 let) a Ing. Josefu
Kocourkovi (88 let) přišli popřát sta-
rostka paní Marta Šorfová, zástupce
starostky Ing. Ivan Škoda, Jiřina Jirás-
ková, Zorka Kohoutová, Standa Pro-
cházka, Richard Adam a Jiří Štědroň.
Přednášky nabídkových kurzů Univerzi-
ty třetího věku se díky neúnavné paní
inženýrce Daně Steinové konají v KD
Opatov od roku 1988. A studium velice
seniorským studentům prospívá, udržu-
je je svěžími na duchu i po těle.

Houslovým klíčem otevřel po půl
roce nově zrekonstruovanou ZŠ

K Milíčovu v pondělí 2. února 2004
houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Ře-
ditelka školy Mgr. Věra Jarolímová oce-
nila obrovské úsilí jak stavbařů, tak uči-
telů, rodičů i dětí, kterým se společně
podařilo zdolat tak náročnou přestavbu
za normálního provozu školy. Za účasti
mnoha hostů, zástupců radnice naší
i pražské, zastupitelů, bývalých žáků,
kteří se přišli podívat na proměněnou
školu i zvědavých rodičů s budoucími
prvňáčky, slavnostní pásku přestřihli
společně starostka naší městské části
paní Marta Šorfová a náměstek primá-
tora Ing. Jan Bürgermeister. »Červenou

školu« v novém kabátě vám představí-
me v příštím Klíči podrobněji, děti ji
podrobují  zatěžkávací zkoušce už
měsíc.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP
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T aké na rok 2004 zajistil odbor in-
frastruktury města Magistrátu

hlavního města Prahy prostřednictvím
svozové firmy Rethmann-Jeřala, Re-
cycling, s. r. o., mimořádné sběry ko-
munálního odpadu od fyzických
osob trvale bydlících na území hl.m.
Prahy, a to formou mobilních sběr-
ných dvorů.

Znamená to, že svozová firma ve
stanovených dnech přistaví na určené
místo několik velkoobjemových kon-
tejnerů, do nichž mohou občané
zdarma (v neomezeném množství)
odkládat všechny odpady z domác-
ností: objemný odpad, kovy, lednice,
elektrošrot, pneumatiky, papír, sklo,
nebezpečné odpady (obaly od barev,
laků,, ředidel apod.), dále autobaterie
a kompostovatelný odpad ze zeleně.

Mobilní sběrné dvory budou
přistaveny vždy ve čtvrtek 
od 14.00 – 19.00 hod 
v těchto lokalitách:

Březen 2004
•  18. 3. 2004

parkoviště v Metodějově ul.

Duben 2004
•  1. 4. 2004

parkoviště v Hviezdoslavově ul.
(vedle objektu »Start«)

•  8. 4. 2004
parkoviště v Hrdličkově ul.

•  15. 4. 2004
parkoviště 
Starochodovská x Na Sádce

•  22. 4. 2004
parkoviště ve Štichově ul., 
u čp. 640/24

•  29. 4. 2004
parkoviště v ul. Mírového hnutí
(poblíž Hekrovy ul., před hlídaným
parkovištěm)

Květen 2004
•  13. 5. 2004

parkoviště 
Hněvkovského x Prašná

•  27. 5. 2004
parkoviště ve Vojtíškově ul.

Červen 2004
•  10. 6. 2004

parkoviště Plickova x Výstavní
•  24. 6. 2004

parkoviště Mírového hnutí (vedle
Kunínova, Benkova)

Září 2004
•  9. 9. 2004

parkovací záliv v Novomeského ul.
•  23. 9. 2004

Starochodovská, naproti čp. 571

Říjen 2004
•  7. 10. 2004

parkoviště v Hrdličkově ul.
•  14. 10. 2004

Starochodovská, vedle čp.886
(»Sběrné suroviny«)

•  21. 10. 2004
parkovací záliv 
Klapálkova x Čenětická

•  28. 10. 2004
parkoviště v Metodějově ul.

Listopad 2004
•  11. 11. 2004

parkoviště 
Hněvkovského x Prašná

Odbor životního prostředí žádá ob-
čany, aby odpady odevzdávali pouze
obsluze mobilního sběrného dvora.
Svozová firma bude podle potřeby
průběžně odvážet plné a přistavovat
prázdné kontejnery. Vzhledem
k tomu, že tento sběr je určen pouze
pro fyzické osoby trvale bydlící na
území hl. m. Prahy, mohou pracovníci
svozové firmy požadovat od občanů
doklad o trvalém bydlišti (např. ob-
čanský průkaz).

Odbor životního prostředí vyzývá
občany k většímu využívání mobil-
ních sběrných dvorů v roce 2004, ze-
jména z těchto důvodů:

1. likvidace odloženého odpadu je
zcela zdarma (hrazena odborem infra-
struktury města MHMP)

2. je možné odložit odpad všeho
druhu, zejména nebezpečného!

3. bude podstatně zvýšena kapacita
podle rozpisu běžně přistavovaných
velkoobjemových kontejnerů na Již-
ním Městě, které jsou v průběhu roku
značně přeplňovány

4. možnost dohody v den konání
mobilního sběrného dvora o přistave-
ní velkoobjemového kontejneru
přímo k obytnému objektu, např. pro
vyklizení sklepů apod.

S případnými dotazy se obraťte na
odbor životního prostředí ÚMČ Praha
11, telefon 267 902 355, 267 902 334
nebo 267 902 332.

Petr Doubravský,
odbor životního prostředí 

ÚMČ Praha 11

Mobilní SBĚRNÉ DVORY 2004
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ZMĚNA V PROVOZOVÁNÍ 
lékařské služby první pomoci
Od 1. března 2004 bude lékařská služba první pomoci přemístěna
z polikliniky Sdružené zdravotnické zařízení JM II v Šustově ul. 1930,
Praha 11 do polikliniky v Pacovské ul. 869/31 v Praze 4

Zastupitelstvo městské části Praha 11 na svém devátém
zasedání dne 22. 1. 2004 schválilo záměr spolupráce s měst-
skou částí Praha 4 a s obcí Průhonicemi při zajišťování lé-
kařské služby první pomoci.

Od 1. března 2004 bude pro obyvatele městské části
Praha 11 a městských částí Praha-Křeslice, Praha-Šeberov
a Praha-Újezd sloužit lékařská služba první pomoci v poli-
klinice v Pacovské ulici 31, v Praze 4.

POSTUP při vyžádání 
lékařské služby první pomoci
(výňatek z věstníku MZ)
1.  Občan s podezřením na náhlou změnu zdravotního

stavu může přímo navštívit, mimo běžnou ordinační
dobu zdravotnického zařízení praktického lékaře nebo
praktického lékaře pro děti a dorost, zdravotnické za-
řízení lékařské služby první pomoci, nebo konzultovat
svůj zdravotní stav s operátorem Zdravotnické zá-
chranné služby na tísňovém telefonním čísle 155.

2.  V případě telefonické konzultace operátor cílenými
dotazy zjistí pravděpodobnou příčinu stavu a doporučí
odpovídající typ první pomoci s tím, že v případě bez-
prostředního ohrožení života postiženého vyšle na
místo vozidlo rychlé záchranné pomoci (RZP či RLP).

3.  U stavů nevyžadujících akutní zásah na místě s výjez-
dem záchranné služby, operátor doporučí odpovídající
formu lékařské služby první pomoci, s uvedením nej-
bližšího místa výkonu lékařské služby první pomoci,
které má právě ordinační dobu.

4.  V případě nutného specializovaného vyšetření může
přímo doporučit i návštěvu a vyšetření v nejbližším od-
povídajícím lůžkovém zdravotnickém zařízení.

5.  O komunikaci mezi osobou volající na tísňové telefonní
číslo a operátorem záchranné služby je veden magnetofo-
nový záznam, který je archivován po dobu jednoho roku.

Vysvětlení pojmů:
RZP - rychlá zdravotnická pomoc - je tvořena nejméně

dvoučlenným týmem ve složení střední zdravotnický pra-
covník a řidič-záchranář

RLP - rychlá lékařská pomoc - je tvořena nejméně tří-
členným týmem ve složení lékař, střední zdravotnický
pracovník a řidič-záchranář.

Jak v případě rychlé zdravotnické pomoci, tak v přípa-
dě rychlé lékařské pomoci, se jedná o výjezdovou skupi-
nu zdravotnické záchranné služby.

Lékařská služba první pomoci
Pacovská 869/31, Praha 4 (u stanice metra Budûjovická)

pracovi‰tû telefonické ordinanãní hodiny 
LSPP spojení pracovi‰È

LSPP 241 733 917 pondûlí aÏ pátek 19.00–07.00 hod.
pro dospûlé sobota, nedûle, svátek–nepfietrÏit˘ provoz

LSPP pro 241 733 916 pondûlí aÏ pátek 19.00–07.00 hod.
dûti a dorost sobota, nedûle svátek–nepfietrÏit˘ provoz

LSPP 241 733 919 pondûlí aÏ pátek 19.00 - 07.00 hod.
stomatologie sobota, nedûle, svátek–nepfietrÏit˘ provoz

LSPP (s v˘jimkou stomatologie) je poskytována téÏ v terénu formou náv‰tûvní sluÏby.

Dostupnost:
MHD – metro trasa C vzdálenost cca 100 m (výstup z metra
po pevném schodišti)
autobusy ze všech stran stanice Budějovická cca 100 m,
včetně nočního provozu.

Nejbližší lékárna:
Lékárna Pharmacentrum, A. Staška 80 
– poliklinika CENTROMED

Pondělí–Pátek 7.00–20.00
Sobota 16.00–20.00
Neděle 8.00–20.00

Nejbližší lékárna s 24 hodinovým provozem
Ústavní lékárna FTN, Vídeňská 800, pavilon E
vpravo za vrátnicí do areálu Fakultní Thomayerovy nemoc-
nice

Pondělí–Pátek 7.15 – 18.30
Sobota 8.00 – 13.00
Po zbývající dobu pohotovostní služba – bez příplatku

(s výjimkou polední přestávky v SO, NE a svátek, 
tj. 13.00 – 13.30 hod)

MČ Praha 11 bude monitorovat potřeby občanů ve věci
zajištění lékárenských služeb. Pokud by se ukázalo, že sou-
časná nabídka je nedostatečná, bude MČ Praha 11 společně
s MČ Praha 4 hledat další řešení jejich rozšíření.

Lékárna AESCULAP
Šustova ul. 1930, tel.: 271 913 307, 271 910 217.
Od 1. března v souvislosti s ukončením LSPP v poliklinice
Šustova bude zkrácen provoz lékárny: 

Pondělí–pátek 7.00–22.00
Sobota, neděle 7.00–13.00
Stanoviště vozidla rychlé zdravotnické pomoci (RZP)

zůstane nadále zachováno na Jižním Městě II, u poliklini-
ky v Šustově ulici.

Cílem spolupráce městských částí je poskytování kvalitní
lékařské péče pro občany a zajištění odpovídajícího ohodno-
cení pro zdravotnický personál lékařské pohotovosti. 

Jaroslava Müllerová,
odbor sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 11

Jak jsme již informovali v Klíči č. 12/2003, městská část vy-
naložila na zajištění LSPP v roce 2003 částku 5 295 000,- Kč.
Přes tyto vysoké náklady byly dlouhodobé problémy s perso-
nálním zajištěním lékařské pohotovosti a tím docházelo
k nespokojenosti občanů, kteří LSPP navštívili.

Věříme, že občané budou s kvalitou lékařské služby
první pomoci na nové adrese spokojeni.
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Uplynul necelý rok od referenda ve
kterém převážná většina našich

občanů dala svůj hlas pro přistoupení
České republiky k Evropské unii. Přes
mírný pokles eurooptimismu před vstu-
pem České republiky do Evropské unie
k 1. květnu 2004, čeká naše voliče no-
vinka v oblasti úpravy volebního práva
– právo volit své zástupce do Evrop-
ského parlamentu.

Evropský parlament
Evropský parlament je demokratic-

kým vyjádřením politické vůle občanů
Evropské unie. Poslance Evropského
parlamentu volí od června 1979 přímo
občané členských států. Je vyjádřením
demokratičnosti Evropské unie, je jedi-
ným orgánem , který se schází a rokuje
veřejně.

Evropský parlament má právo kon-
troly nad exekutivou Evropské unie
a podílí se na legislativním a rozpočto-
vém procesu:

• Vykonává demokratickou kontrolu
institucí Evropské unie především Ev-
ropské komise. Schvaluje nominace na
posty předsedy a členů komise a má
právo formou vyslovení nedůvěry do-
nutit Komisi k rezignaci. Evropský par-
lament má právo interpelovat Komisi
jako celek nebo jednotlivé komisaře,
stejně jako Radu Evropské unie.

• Sdílí s Radou Evropské unie záko-
nodárnou moc. Spolurozhodování je
jednou z nejdůležitějších pravomocí
Parlamentu v řadě oblastí, jako např.
volný pohyb pracovních sil, ochrana
spotřebitele, vzdělání, kultura, zdravot-
nictví a transevropské sítě, problemati-
ka zaměstnanosti, svobody zakládat
sídla firem, rovných příjmů pro muže

a ženy. Parlament posuzuje pracovní
plán Komise a může doporučovat
ve kterých oblastech je zapotřebí při-
jmout nové normy.

• Sdílí s Radou EU pravomoci při vy-
tváření ročních rozpočtů EU a může
tak ovlivňovat výdaje Unie. Evropský
parlament každoročně schvaluje rozpo-
čet Evropské unie. Schvalovací postup
Parlamentu umožňuje navrhnout
změny a dodatky k počátečnímu návr-
hu Komise a ke stanovisku členských
států jednajících v Radě. V případě vý-
dajů na zemědělství a výdajů vyplývají-
cích z mezinárodních dohod, má po-
slední slovo Rada, ale o ostatních výda-
jích – například na vzdělání, sociální
programy, regionální fondy a na projek-
ty týkající se kultury a životního pro-
středí – rozhoduje Parlament v úzké
spolupráci s Radou. Kontrola výdajů je
stálou náplní práce parlamentního Vý-
boru pro kontrolu rozpočtu. Výbor do-
hlíží na to, aby veškeré prostředky byly
vynaloženy v souladu se schváleným
účelem, a dále zlepšuje prevenci a od-
halování případných podvodů. Parla-
ment každoročně hodnotí hospodaření
Komise s rozpočtem, schvaluje závěreč-
ný účet a na základě výroční zprávy vy-
pracované Evropským účetním dvorem
uděluje Komisi absolutorium.

V Evropském parlamentu jsou za-
stoupeny všechny hlavní proudy evrop-
ské politiky. Poslanci se nesdružují na
bázi národní, nesedí v jednacím sále
podle národních delegací, ale na bázi
tzv. politických frakcí (skupin), jež re-
prezentují jednotlivé politické směry
(liberálové, socialisté, radikálové
apod.), jichž je v současnosti osm.

Největší je skupina Evropských lido-
vých stran a Evropských demokratů
s 233 poslanci, za ní následují Evropští
socialisté se 175 poslanci a třetí jsou
Evropští liberálové, demokraté a refor-
misté s 53 členy parlamentu. Za nimi
následují skupiny– Sjednocená
levice/Severská zelená levice (50 po-
slanců), Zelení/Evropská svobodná ali-
ance (45 poslanců), Unie pro Evropu
národů (22 poslanců ) a Skupina pro
Evropu demokracií a odlišností (16 po-
slanců). 32 poslanců je nezařazených.

Volební období poslanců Evropského
parlamentu je pětileté. V současné době
v něm zasedá 626 poslanců, kterým vo-
lební období končí v červnu 2004. S vý-
hledem na rozšíření Evropské unie ome-
zila Smlouva z Nice počet poslanců Ev-
ropského parlamentu na maximální
počet 732 a rozdělila křesla mezi členské
státy a kandidátské země (viz. tabulka).

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu

pro období let 2004 – 2009 se konají ve
všech členských státech Evropské unie
v rozmezí od 10. do 13. června 2004.

Prezident České republiky Václav
Klaus vyhlásil dne 10. února 2004
volby do Evropského parlamentu na
území České republiky a stanovil dny
jejich konání na pátek 11. června 2004
a sobotu 12. června 2004.

Způsob volby do Evropského parla-
mentu upravuje v České republice
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně ně-
kterých zákonů (dále jen »zákon o vol-
bách do Evropského parlamentu«),
který nabyl účinnosti dne 4. března
2003. Tento zákon je plně v souladu
s právem Evropského společenství.

Kdo může kandidovat 
na poslance Evropského parlamentu?

Poslancem Evropského parlamentu
může být na území České republiky
zvolen každý občan České republiky
a každý občan jiného členského státu,
který

• alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 21 let a

• není zbaven způsobilosti k práv-
ním úkonům.

Jde-li o občana jiného členského
státu Evropské unie, musí splňovat
i další podmínky:

• není v členském státě, jehož je
státním občanem, zbaven práva
být volen

• musí být nejpozději druhý den
voleb po dobu nejméně 45 dnů
veden v evidenci obyvatel.

Občan jiného členského státu EU je
veden v evidenci obyvatel, pokud má
na území České republiky povolení
k pobytu.

O povolení k přechodnému nebo tr-
valému pobytu lze žádat na úřadovně
Cizinecké policie České republiky
podle zákona č. 326/1999 Sb., o poby-
tu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, v plat-
ném znění (podrobné informace lze
získat u Cizinecké policie České repub-
liky).

Po nabytí právní moci rozhodnutí
o vydání povolení k pobytu obdrží
občan jiného členského státu EU prů-
kaz o povolení k pobytu pro státního
příslušníka členského státu Evropských
společenství a je zanesen do evidence
obyvatel.

Kdo je oprávněn 
podávat kandidátní listiny?

Kandidátní listiny pro volby do Ev-
ropského parlamentu podávají registro-
vané politické strany a politická hnutí,
jejichž činnost nebyla pozastavena a je-
jich koalice, Ministerstvu vnitra ČR
nejpozději do 6. dubna 2004 prostřed-
nictvím zmocněnce.

Každá politická strana, politické
hnutí a koalice může podat pouze
jednu kandidátní listinu.

VOLBY do Evropského parlamentu 
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Pokud politická strana nebo politic-
ké hnutí podávají kandidátní listinu sa-
mostatně, nemohou již být součástí ko-
alice. Každá politická strana nebo poli-
tické hnutí může být součástí pouze
jedné koalice.

Kandidát může být uveden pouze na
jedné kandidátní listině.

Nejvyšší počet kandidátů, které
může politická strana, politické hnutí
nebo koalice uvést na kandidátní listi-
ně je o jednu třetinu vyšší než počet
poslanců Evropského parlamentu vole-
ných na území České republiky. Podle
Smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii se na území České re-
publiky volí do Evropského parlamen-
tu 24 poslanců. Maximální počet kan-
didátů uvedených na kandidátní listině
je tedy 32.

Kdo má právo volit?
Právo volit na území České republi-

ky do Evropského parlamentu má
každý občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb (t.j. 12. 6.
2004) dosáhl věku 18 let, a občan jiné-
ho členského státu Evropské unie,
který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let a je po dobu nejméně 45
dnů (od 27. dubna 2004) veden v evi-
denci obyvatel podle zákona o evidenci
obyvatel, tj. má na území České repub-
liky pobyt. Uvedenou minimální lhůtu
pro zápis v evidenci obyvatel, předchá-
zející dni voleb, stanoví zákon v návaz-
nosti na možnost podání žádosti
o zápis do seznamu voličů. Překážkami
ve výkonu volebního práva je zákonem
stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení
způsobilosti k právním úkonům.

Seznam voličů
Seznam voličů pro volby do Evrop-

ského parlamentu, vnitřně členěný
podle důvodů, na základě kterých byl
volič do seznamu zanesen, vede obecní
úřad samostatně pro každé volby do
Evropského parlamentu.

Státní občan České republiky je do
tohoto seznamu zařazen na základě
svého zápisu ve stálém seznamu voličů
pro všechny druhy voleb na území
České republiky.

Vzhledem k tomu, že volební zákon
neumožňuje dopsání voliče do výpisu
ze seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu ve dny voleb ve vo-
lební místnosti, bylo by účelné, aby si
voliči, v případě pochybností, ověřili
svůj zápis ve stálém seznamu voličů.

Občané naší městské části se
mohou přesvědčit, zda jsou zapsáni ve
stálých seznamech voličů, na oddělení
evidence obyvatel a osobních dokladů
odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 11,
(bílá budova ve Vidimově ulici). Ob-
čanský průkaz si vezměte s sebou.

Obecní úřad do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu dále
nejpozději 20 dnů přede dnem voleb
(22. května 2004) zanese voliče, kteří
nemají ve správním obvodu tohoto
obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří
v jeho obvodu

a. vykonávají základní nebo náhrad-
ní vojenskou službu,

b. jsou v nemocnici, porodnici, sana-
toriu, ústavu sociální péče nebo v ob-
dobném ústavu a zařízení, nebo

c. jsou v policejní cele, v místě výko-
nu vazby nebo v místě výkonu trestu
odnětí svobody, a kteří byli obecnímu
úřadu nahlášeni velitelem nebo správ-
cem příslušného zařízení; ten zároveň
o zápise informuje obecní úřad, kde je
volič zapsán ve stálém seznamu voličů.
O tento zápis by měl volič požádat
pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve
dny voleb v některém z uvedených za-
řízení zřejmý, neboť následné změny
spočívající v dopsání voliče do sezna-
mu voličů pro volby do Evropského
parlamentu v místě jeho trvalého poby-
tu již nelze provádět.

Občan jiného členského státu Ev-
ropské unie je do tohoto seznamu zařa-
zen, jestliže o to nejpozději 40 dnů
přede dnem voleb u obecního úřadu
požádá a doloží skutečnosti, které jsou
pro vedení v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu potřebné.

Voličské průkazy
Ve volbách do Evropského parla-

mentu bude možno volit také na volič-

ský průkaz, který vydá buď obecní
úřad voliči, který nebude moci nebo
nehodlá volit ve „svém“ volebním okr-
sku nebo zastupitelský úřad voliči,
který je státním občanem České repub-
liky, má bydliště v územním obvodu to-
hoto zastupitelského úřadu a je zapsán
ve zvláštním seznamu voličů vedeném
zastupitelským úřadem. Voličský prů-
kaz opravňuje voliče ve dnech voleb do
Evropského parlamentu k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku pouze
na území České republiky.

O voličský průkaz může volič požá-
dat ode dne vyhlášení voleb, a to pí-
semným podáním opatřeným ověře-
ným podpisem voliče, doručeným nej-
později 15 dnů přede dnem voleb (tj.
do 27. května 2004) na adresu: Úřad
MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí,
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415
(uvedená adresa platí pro voliče MČ
Praha 11).

Úřad nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb předá voličský průkaz osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voli-
če žádajícího o vydání voličského prů-
kazu, anebo jej voliči zašle.

Způsob hlasování
Právní úprava způsobu hlasování ve

volbách do Evropského parlamentu je
téměř shodná s úpravou hlasování při
volbách do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky.

Neprokáže-li volič po příchodu do
volební místnosti svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky nebo jiné-
ho členského státu a v případě občana
jiného členského státu také to, že je na
území České republiky veden v eviden-
ci obyvatel, nebude mu hlasování
umožněno. Voliči, který není zapsán
ve výpisu ze seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, okrsková
volební komise hlasování neumožní.
To neplatí, pokud volič hlasuje na vo-
ličský průkaz.

V prostoru určeném pro úpravu hla-
sovacích lístků vloží volič do úřední
obálky jeden hlasovací lístek. Na hla-
sovacím lístku může přitom zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše
u dvou kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho po-
suzování vliv.

Zajímavostí je, že volební komise
budou moci přistoupit ke zjišťování vý-
sledků hlasování ve svých okrscích až
po ukončení voleb v poslední zemi Ev-
ropské unie.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ Praha 11

Poznámka: Problematice voleb 
se budeme věnovat 
i v dalších číslech Klíče

– 11. a 12. červen 2004
Rozdělení křesel 
v Evropském parlamentu
âlensk˘ stát Souãasn˘ od ãervna 

stav 2004

Nûmecko 99 99
Velká Británie 87 78
Francie 87 78
Itálie 87 78
·panûlsko 64 54
Nizozemsko 31 27
¤ecko 25 24
Belgie 25 24
Portugalsko 25 24
·védsko 22 19
Rakousko 21 18
Dánsko 16 14
Finsko 16 14
Irsko 15 13
Lucembursko 6 6
Polsko - 54
âeská republika - 24
Maìarsko - 24
Slovensko - 14
Litva - 13
Loty‰sko - 9
Slovinsko - 7
Estonsko - 6
Kypr - 6
Malta - 5
Celkem 626 732
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(Dokončení ze str. 1)
Ve školách se především modernizují školní varny z hle-

diska hygienických předpisů Evropské unie v mnoha přípa-
dech již nevyhovující. I zde se ale městská část rozhodla pro
celkové regenerace. Mezi největší investiční akce bezesporu
patří výměna obvodového pláště ZŠ K Milíčovu. První etapa
byla dokončena v roce 2003 a 2. února se tato část školy
slavnostně otevřela. V letošním roce budeme pokračovat
druhou etapou regenerace »Červené školy« a zahájíme opra-
vu obvodového pláště u ZŠ Donovalská.

Rovněž i o kulturní domy se městská část stará v patřičné
míře. V Chodovské tvrzi se letos bude opravovat sociální za-
řízení, v KD Klubka rekonstruovat vzduchotechnika a v KC
Zahrada vstoupí do IV. etapy vybavování divadelního sálu
příslušnou technikou.

Investice v naší městské části se ale neomezují pouze na
její majetek. K prioritám radnice patří i řešení dopravy
v klidu. Hledáme nové efektivní varianty parkování, podpo-
rujeme vše, co zvýší počet parkovacích míst. Proto i letos
poplynou investice na dopravu v klidu. Uvažuje se o několi-
ka lokalitách vhodných pro umístění hromadných garáží.
Pokračují i přípravy druhé etapy cyklististických stezek,
a také výstavby Centrálního parku. V realizaci nám zde ale
zatím brání nevyřešené restituce. 

Celkový přehled kapitálových a běžných výdajů 
přinášejí tabulky č. 1 a 2.

Mezi nejvýznamnější běžné výdaje, jejichž celkový objem
činí 371 mil. Kč, lze zařadit provoz úřadu městské části (31,5
%). Občanům poskytuje stále více služeb, v roce 2003 na něj
Magistrát hlavního města Prahy přenesl například veškeré
kompetence pro územní řízení. Další významnou položku
(22 %) představuje oddíl 31+32 – vzdělávání, což jsou přís-
pěvky na provoz základních a mateřských škol. Příspěvky na
provoz našich kulturních domů (oddíl 33) tvoří (pokud ne-
budeme započítávat dávky sociálního zabezpečení, což jsou
transferové platby) 4,72 % našich běžných výdajů.

Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost – jsou přede-
vším prostředky na podporu volnočasových akti-
vit dětí a mládeže, provoz školních hřišť a gran-
tový program pro oblast sportu.

Oddíl 35 – zdravotnictví – obsahuje prostředky na lékař-
skou službu první pomoci (3,8 mil. Kč) a účelový
příspěvek pro zdravotnické zařízení SZZ JM I.

Oddíl 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
(8,9 %) se z fondu podpory regenerace poskytují
půjčky a příspěvky vlastníkům bytových domů,
dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy panelo-
vých domů ve vlastnictví obce, na údržbu hřbitova
a ostatní výdaje související s územním rozvojem
a se správou bytového a nebytového fondu včetně
např. plánovaného energetického auditu budov.

Oddíl 37 – ochrana životního prostředí – (6,3 %) zahrnuje
činnosti odpadového hospodářství a výdaje na
ochranu a údržbu veřejné zeleně. Rovněž jsou
zde vyčleněny prostředky na grantový program.

Třetí oblastí je finanční plán hospodářské činnosti, kde
počítáme s celkovými výnosy ve výši 639 510 tis. Kč, nákla-
dy ve výši 558 134 tis. Kč a účetním ziskem ve výši 81 376
tis. Kč. Oblast hospodářské činnosti je rozdělena na čtyři
okruhy:

v˘nosy náklady hosp. v˘sledek

bytové objekty 218 713 tis. 231 422 tis. - 12 709 tis.
nebytové objekty 58 327 tis. 57 454 tis. 873 tis.
privatizace 362 300 tis. 268 700 tis. 93 600 tis.
ostatní 170 tis. 558 tis. - 338 tis.

Ostatní hospodářská činnost zahrnuje především vedení
účetnictví, bankovní poplatky, režijní a mzdové náklady.

Schválený rozpočet si můžete prohlédnout na našich in-
ternetových stránkách www.praha11.cz.

Bc. Jan Vašíček, zástupce starostky

ROZPOČET MČ Praha 11 na rok 2004

Tabulka č. 1 – přehled kapitálových výdajů
Kapitálové v˘daje (v tis. Kã)

oddíl 22 – DOPRAVA 2 537 1,76 %
oddíl 31 + 32 – VZDùLÁVÁNÍ 70 850 49,03 %
oddíl 33 – KULTURA 4 493 3,11 %
oddíl 34 – TùLOV¯CHOVA A ZÁJM. âINNOST 12 545 8,68 %
oddíl 36 – BYDLENÍ, KOM. SLUÎBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 34 639 23,97 %
oddíl 37 – OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ 7 285 5,04 %
oddíl 43 – SOC. PÉâE A POMOC 6 160 4,26 %
oddíl 55 – POÎÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVAN¯ ZÁCHRANN¯ SYSTÉM 2 500 1,73 %
oddíl 61 – STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 3 500 2,42 %
Celkem 144 509 100 %

Tabulka č. 2 – přehled běžných výdajů
BûÏné v˘daje (v tis. Kã)

oddíl 21 – PRÒMYSL, OBCHOD a SLUÎBY 1 988 0,54 %
oddíl 22 – DOPRAVA 2 380 0,64 %
oddíl 31 + 32 – VZDùLÁVÁNÍ 81 858 22,05 %
oddíl 33 – KULTURA 15 136 4,08 %
oddíl 34 – TùLOV¯CHOVA 2 695 0,73 %
oddíl 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 5 122 1,38 %
oddíl 36 – BYDLENÍ, ÚZEMNÍ ROZVOJ 32 929 8,87 %
oddíl 37 – OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ 23 484 6,33 %
oddíl 41 – DÁVKY V SOC. ZABEZPEâENÍ 51 500 13,87 %
oddíl 43 – SOC. PÉâE A POMOC 27 443 7,39 %
oddíl 61 – STÁTNÍ SPRÁVA 117 070 31,53 %
oddíl 64 – OSTATNÍ âINNOSTI 8 840 2,38 %
Celkem 371 243 100 %
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■ Otázka výstavby dálničního okruhu JVD se čas od času 
znovu vynoří. Starostce naší městské části ji položil 
i pan L. K. na setkání s občany.
K odpovědi mě vyzývaly dokonce letáky vylepované mi-

nulý týden na naší pěší zóně, občané se mě ptali i telefo-
nicky. Oslovila jsem proto předsedu dopravní komise ma-
gistrátu pana Františka Laudáta, abych se na osud JVD ze-
ptala. Mohu čtenáře ujistit, že nebezpečí vybudování JVK
(kratší varianty pražského okruhu) skutečně nehrozí.
V trase plánovaného okruhu JVD je stavební uzávěra,
a tak v úvahu přichází jen v územním plánu zakreslená
vzdálenější trasa JVD. V souladu s územními plány dotče-
ných obcí se počítá s jejím zapojením do tzv. pražského
okruhu. Část dálničního obchvatu, úsek k dálnici D1 pod
Jesenicí, by měla být hotova do konce roku 2007.

■ Časté dotazy na diskusním fóru našich webových stránek 
se týkají odvolání Mgr. Jana Loušky z funkce ředitele
Kulturního centra Zahrada Radou MČ Praha 11 
dne 29. ledna 2004.
V souvislosti s rozpočtem naší městské části na rok 2004

se projednávalo snížení příspěvku MČ na tento rok o 22 %
se všemi řediteli kulturních domů, tedy i s Mgr. Janem
Louškou. Pan ředitel Louška si vybral pro sebe nejrychlejší
a nejjednodušší řešení, jak ušetřit, a v rámci připravované-
ho snížení nákladů na provoz kulturního centra dal výpo-
věd lektorům. Komunikace mezi radou, rodiči dětí a lekto-
ry na straně jedné a vedením KC Zahrada na straně druhé
vázla a nebyla na dobré úrovni. Rada MČ Praha 11 se
proto rozhodla ředitele KC Zahrada Mgr. Jana Loušku
k 29. únoru 2004 odvolat a vypsat nové výběrové řízení.
V jeho rámci se pokusíme hledat cesty, které by vedly
k větší finanční soběstačnosti KC Zahrada. Kulturní cent-
rum bylo vybudováno nákladem 52 745 000 Kč. V rozpo-
čtu městské části na rok 2004 je na jeho provoz a činnost
vyčleněna částka přes čtyři miliony korun. To nejsou malé
peníze a my hledáme cesty, jak činnost kulturního centra
ještě zlepšit, a přitom ušetřit finanční prostředky.

Ke kultuře se ještě vrátím. Při přípravě rozpočtu rada
městské části v jeho první verzi snížila i granty na kultu-
ru, ale slíbila, že peníze určené na kulturní granty do roz-
počtu vrátí, až získá potřebné finanční prostředky. Doda-
tečné finanční prostředky jsme skutečně od Magistrátu
hl. města Prahy obdrželi a příspěvky na granty pro kul-
turní akce dorovnali do stejné výše jako v roce 2003,
tedy na částku 700 000 Kč. Slib daný při projednávání
rozpočtu rada MČ splnila.

K dalšímu navýšení finančních prostředků může ve
zdůvodněných případech i během roku dojít z rezervní ka-
pitoly rozpočtu. Není ale dobré »rezervu« rozpouštět hned
na začátku roku. Všechny kulturní domy mají nyní na
svou činnost dostatek finančních prostředků, jejich využí-
vání bude sledováno a průběžně vyhodnocováno. Na zase-
dání každého zastupitelstva MČ je možné oprávněné po-
třeby (nejen z oblasti kultury) předložit, schválit a z rezer-
vy pokrýt.

■ Dnem 1. března 2004 na Jižním Městě končí služba lékařské
první pomoci, umístěná v poliklinice v Šustově ulici.
Nebylo to jednoduché rozhodování. Lékařská služba

první pomoci nám dělala starosti již delší dobu. Jen v loň-
ském roce jsme vynaložili na její provoz pět a půl milionu,
a přesto jsme nemohli lékaře za jejich práci dostatečně
ocenit. Na základě souhlasu zastupitelstva naší městské
části jsme podepsali minulý týden smlouvu o spolupráci
s městskou částí Praha 4 a na financování lékařské služby
první pomoci v Pacovské ulici v Praze 4 se budeme podílet
částkou 3 800 000 Kč. Sazby pro lékaře budou vyšší, my
budeme službu lékařské první pomoci sledovat, vyhodno-
covat, a pokud by se objevily problémy, společně s Pra-
hou 4 je řešit.

Jsme připraveni i jednat se soukromou lékárnou na Bu-
dějovickém náměstí o rozšíření jejího provozu, pokud se
ukáže, že to bude zapotřebí. A budeme se zabývat i provoz-
ní dobou pohotovostních lékáren přímo na Jižním Městě.

Už jsem to v Klíči zdůrazňovala, ale myslím, že je dobré
zopakovat, že stanoviště rychlé záchranné pomoci na Již-
ním Městě zůstává, na jeho provozu se nic nemění. A samo-
zřejmě uvítáme, když nám sdělíte své zkušenosti s novým
způsobem fungování lékařské služby první pomoci.

Děkuji za vaše dotazy, na některé se mi snad podařilo
odpovědět. Položili jsme mi řadu otázek, v Klíči postupně
odpovím na ty obecnější, které zajímají víc čtenářů, ostat-
ním odpovím osobně.

A těším se na vaše další dotazy a náměty.

Marta Šorfová, starostka MČ

Zeptali jste se
STAROSTKY

OSLAVY 110 LET 
Sboru dobrovolných hasičů
Praha-Chodov
Při příležitosti 110. výročí založení Sboru připravujeme ukázku hasič-

ské techniky pro veřejnost. Akce se uskuteční v sobotu 24. dubna
2004, mezi 14. a 16. hodinou, v Centrálním parku Opatov, v blízkosti
stanice metra Opatov. K vidění bude technika pražských dobrovolných,
profesionálních a podnikových hasičů, ukázky hašení požárů a záchran-
ných prací. Naši akci sponzorsky podpořila firma MHZ Praha, s.r.o. –
dodavatel hasičského vybavení.

Srdečně zveme obyvatele a návštěvníky městské části Praha 11 na
naše oslavy.

Ing. Michal Brunner, velitel Sboru dobrovolných hasičů Praha 11-Chodov
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KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ 
nad rozpočtem
Začnu otázkou. Co vedlo radu k meziročnímu snížení

příspěvku všem kulturním domům v Praze 11 o téměř
smrtících 22 %? Protože tento postup považujeme za špat-
ný, podali jsme při projednávání rozpočtu návrh na snížení
příspěvku pouze o 10 %. Naše argumentace byla podložena
rozborem nákladů na energie, jenž dokazoval, že 78 % loň-
ského příspěvku nemůže kulturním domům stačit. Pro Cho-
dovskou tvrz to znamená ztrátu 1,7 mil. Kč, pro Klubku 0,5
mil. Kč a pro Zahradu 1,2 mil. Kč. Jednotné hlasování koali-
ce však přesto náš návrh smetlo ze stolu. Nebrečím nad tím,
že jsme cosi neprosadili, ale je mi smutno z přístupu koalice
ke kultuře.

Šetřit se musí, na tom se shodneme. My si však myslíme,
že je třeba omezit rostoucí výdaje na propagaci městské části
a společenské akce (náklady na ně koalice zvyšuje o 25 %,
což je 0,8 mil. Kč!), nikoliv výdaje na kulturu. Náš opoziční
názor však nenašel dostatečnou podporu. Má-li být Jižní
Město svébytnou městskou částí, mělo by nabízet svým oby-
vatelům také kvalitní kulturu. To však něco stojí.

Velkým problémem Jižního Města je parkování, to víme
všichni. Když jsme chtěli naprosto nedostatečné finance na-
vržené na jeho zlepšení navýšit o milion Kč, opět jsme neu-
spěli. Zdůrazňuji, že v rozpočtu je navržena dostatečně
velká rezerva - více než 8 mil. Kč, z které by mohlo být námi
navržené zvýšení výdajů pokryto. Navíc jsme navrhovali
i úspory. Koalice zjevně vidí problémy jinde než my, proto
jsme letošní rozpočet nemohli podpořit.

Jednoho úspěchu jsme však přesto dosáhli. Podařilo se
nám radu přesvědčit, že by neměly být kráceny výdaje na
granty, jež umožňují neziskovým organizacím pořádat na
Jižním Městě tolik potřebné akce. Ty by bez grantového přís-
pěvku těžko spatřily světlo světa.

Petr Jirava, 
předseda klubu Sdružení nezávislých

STANOVISKO KLUBU
ZASTUPITELŮ ZA KSČM
k rozpočtu MČ na rok 2004
Ve čtvrtek 22. ledna byl na jednání Zastupitelstva MČ

dvaceti sedmi hlasy zastupitelů za ODS, Evropské
demokraty a ČSSD schválen rozpočet naší městské části
na tento rok. Komunističtí zastupitelé rozpočet a finanč-
ní plán hospodářské činnosti předložený radou nepod-
pořili. Ve stručnosti vám vysvětlím, co bylo důvodem to-
hoto našeho postoje:

Především zásadně nesouhlasíme s rozložením výda-
jů městské části v oddílu 21 a 33. Jedná se prakticky
o to, že tato rada na jedné straně navrhla navýšit -
podle nás více, než je rozumné - položku propagace
městské části (o 31 procent) a položku společenské
a propagační akce (o 244 procent). Na druhé straně
však velmi výrazně ubrala z příspěvku městské části na
provoz našich kulturních domů (již známých 22 pro-
cent). Na žádost opozice nebylo radou přesvědčivě
a jasně zdůvodněno, proč takové navýšení na organizo-
vanou propagaci Jižního Města, a proč takové snížení
právě o 22 procent kulturním domům. Otazníky vyvo-
lává také zřízení nové položky nazvané účelový příspě-
vek na kulturní akce. Užití tohoto příspěvku v hodnotě
půl miliónu korun je pro nás zcela neprůhledné, bez
uvedení bližších pravidel nakládání s ním a bez kontro-
ly nějakým kolektivním orgánem, v němž by byly za-
stoupeny všechny politické kluby a veřejnost, tj. bez
kontroly komise. 

V oddíle Kultura došlo vůbec celkově k velkým změ-
nám, aniž by byla touto radou předložena nová kon-
cepce kultury na Jižním Městě. Velmi zarážející pro nás
jsou argumenty některých pravicových radních, kteří
tvrdí, že dosavadní systém financování kultury na Již-
ním Městě byl zcela neprůhledný a byla to jakási
»černá díra«. Vždyť probíhají a vždy probíhaly pravi-
delné rozbory hospodaření všech tří kulturních domů
(samozřejmě i v roce 2003, kdy již byla ustavena sou-
časná rada), při nichž se za účasti členů některých ko-
misí - tedy zástupců veřejnosti a samozřejmě za účasti
členů rady rozebírá hospodaření kulturních domů ze
všech úhlů. A aby si občané mohli představit, jaký
vztah mají někteří pravicoví radní ke kultuře na Jižním
Městě, uvádím zde již populární citát jednoho z nich:
»Kultura není veřejný statek«.

Abychom jen nekritizovali, podporujeme vše, o čem si
myslíme, že je správné a poslouží nám, dospělým, a ze-
jména dětem a mládeži na Jižním Městě. Jsme rádi, že se
bude rekonstruovat i s výraznou finanční účastí městské
části kotelna Brandlova na mládežnický klub, protože
poptávka po něm je mezi naší mládeží veliká. Také jsme
rádi, že několikaměsíční práce opozičních zastupitelů -
včetně nás - na zachování původní částky na tzv. kultur-
ní granty přinesla své ovoce a sama rada se svým pozmě-
ňovacím návrhem vrátila k loňské částce 700 tis. Kč.
Obdobně se vrátil prakticky na úroveň loňského roku
i příspěvek na tzv. sportovní granty (670 tis. Kč). I to je
kladný důsledek tlaku opozice.

Při hlasování o dalších pozměňovacích návrzích,
předložených Sdružením nezávislých, jsme jednoznačně
vzhledem k nedostatku parkovacích míst podpořili
návrh SN na navýšení položky pro zbudování stání pro
automobily, a to o jeden milión korun. Tento návrh, bo-
hužel, nenašel dostatečnou podporu mezi koaličními za-
stupiteli.

Předseda klubu zastupitelů za KSČM 
PhDr. Luděk Vařbuchta, CSc.

BESEDUJME s KDU-ČSL
Po zajímavém setkání s ředitelem Botanické zahrady

profesorem Větvičkou v únoru, připravila místní or-
ganizace KDU-ČSL na březen další zajímavou besedu.

V pondělí 8. března 2004 v 19.00 hod. si přijďte po-
povídat s akademickým sochařem Janem Bradnou,
předsedou společnosti pro obnovu Mariánského sloupu
v Praze, o historii a perspektivách obnovy významné
historické památky do kaple Křesťanského centra
v Modletické ulici 1401.

Srdečně zve místní organizace KDU-ČSL

PODĚKOVÁNÍ 
městské části Praha 11
Již v nějbližších měsících se budeme stěhovat z Jižního

Města, kde jsme strávili skoro celé dva roky. Do této měst-
ské části jsme se dostali díky vašemu pochopení pro naši si-
tuaci po povodních v r. 2002. Stěhovali jsme se na Jižní
Město ze zatopené Zbraslavi a náš syn se tady narodil. Chtě-
li bychom vyjádřit naše upřímné poděkování za dočasnou
pomoc naší rodině, které byl poskytnut azyl v době, kdy nás
povodeň připravila o střechu nad hlavou.

Děkujeme celé městské části za pohotový přístup a pře-
jeme vám mnoho úspěchů pracovních i osobních do dal-
ších let.

Děkujeme rodina Baťova
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

DŮLEŽITÁ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd
dne 10. 2. 2004

SCHVÁLILO
▼ nákup pozemků pod ZOV za cenu 300

Kč/ m2

▼ uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s Ing. Kobelkou ve prospěch
MČ spočívající ve strpění zemního
ochranného valu na parc. č. 214/117

▼ žádost o svěření pozemků parc. č.
670/8, parc. č. 670/6 a parc. č. 265/145

▼ prodej pozemku parc. č. 325/9 panu
Radevovi

NESOUHLASÍ
▼ s úplatným převodem pozemku parc. 

č. 670/8 (Tento pozemek navrhuje smě-
nit za pozemek pod čistírnou odpad-
ních vod v Újezdě a přístupovou cestu
k ní. Majetkoprávní vypořádání brání
spuštění zkušebního provozu ČOV.)

ZKOLAUDOVÁNA první vlna
Po náročném vyjednávání a dodatečných měřeních, která si vyžádala

řadu následných stavebních úprav, byly i poslední objekty villa domů
A7, D3 a E1 v ulici Pastevců zkolaudovány. Řada vlastníků se ihned začala
stěhovat do Kateřinek. 

V této souvislosti byly vzneseny pochybnosti, zda je ještě nutná tři metry
vysoká plastová zeď na koruně zemního ochranného valu. Hlukové hygie-
nické normy jsou stále překročeny. Stavebními úpravami je možná vyhově-
no normám uvnitř bytů, nikoliv venku. Aby tato nová zástavba byla dlou-
hodobě komfortně obyvatelná, musí být zeď bezpochyby postavena. Ne-
malý důraz bude kladen i na výsadbu stromů mezi valem a villa domy. 

Josef Novák, starosta

Zastupitelé městské části na svém pravidelném zasedá-
ní, dne 10. 2. 2004, schválili výsledné plnění rozpočtu

za rok 2003 a zároveň rozpočet na rok 2004. Na návrh
starosty Josefa Nováka byla schválena priorita oddlužení
městské části, které vzniklo výstavbou zemního ochranné-
ho valu podél dálnice D1. Dalším hlavním úkolem letošní-
ho rozpočtu je výkup již zastavěných pozemků pod II. eta-
pou zemního ochranného valu. V souvislosti s hledáním
zdrojů na financování historicky nejvyššího rozpočtu
městské části zastupitelstvo zároveň schválilo záměr pro-
deje jednoho atraktivního stavebního pozemku v Kateřin-
kách. Záměr prodeje bude oficiálně vyhlášen v příštím
čísle Klíče.

Pokračování ve výsadbě nové zeleně v Kateřinkách,
stejně jako již dlouho odkládaná investice do dětského
hřiště na sídlišti, je naplánováno na druhou polovinu le-
tošního roku. 

V rozpočtu naší městské části zatím nejsou zahrnuty
100% kalkulace spojené s plynofikací Újezda. Zároveň ne-
jsou v rozpočtu zahrnuty rekonstrukce všech komunikací
v Újezdě, neboť ty budou hrazeny z rozpočtu MHMP, pro-
střednictvím odboru městského investora. Vzhledem ke
skutečnosti, že nebyla doposud schválena dotace na do-
končení zemního ochranného valu, není s jeho pokračo-
váním v rozpočtu uvažováno.

Lenka Lorencová, vedoucí ekonomického odboru

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2003 
Celková výše příjmů za rok 2003 byla 11 941 000 Kč. 
Z celkových výdajů 11 087 000 Kč bylo použito na inves-
tice 6 788 000 Kč, tj. 61%. Provoz městské části si vyžádal
21% a zbylých 18% připadá na mzdové náklady zaměst-
nanců a odměny zastupitelů.
Na investice bylo použito:

285 000 Kč výsadba nové zeleně v Kateřinkách
424 000 Kč nákup pozemků
456 000 Kč plynofikace Újezda

1 594 000 Kč zemní val I. etapa
486 000 Kč zemní val II. etapa

3 439 000 Kč nákup nového úřadu
104 000 Kč zpomalovací práh v Kateřinkách 

ROZPOČET NA ROK 2004
Rozpočet hlavní činnosti na rok 2004 byl schválen 
v celkové výši příjmů 13 562 000 Kč.
Z celkových schválených výdajů 13 562 000 Kč 
je určeno na investice 8 856 000 Kč, tj. 66%.
Z toho bude použito:

2 272 000 Kč nákup pozemků pod II. etapou ZOV
750 000 Kč doplatek plynofikace Újezda

3 400 000 Kč zemní val I. etapa
1 134 000 Kč zemní val II. etapa
1 300 000 Kč doplatek za nákup nového úřadu

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET 
na rok 2004 a výsledek plnění rozpočtu za rok 2003 

OTEVŘENÍ 
nové radnice

Dne 28. ledna 2004 slavnost-
ně zahájil primátor hl. m.

Prahy MUDr. Pavel Bém spo-
lečně se starostou městské části
Praha – Újezd Josefem Nová-
kem provoz nového úřadu. 

Úřad se tímto přesunul  do
sídelní části Kateřinky, kde
oproti 350 obyvatelům Újezda
bydlí 1500 lidí. 
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Praha – Jižní Město

připravuje

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 
JIŽNÍHO MĚSTA
6. ročník se uskuteční 20. května 2004 
od 10 hodin ve sportovním areálu 
Základní školy Campanus, 
Jírovcovo nám. 1782, Jižní Město II.
▼ Většina disciplín je připravena nejen pro seniory, 

ale i pro vozíčkáře

▼ Na nejlepší čekají hodnotné ceny

▼ K příjemné náladě přispějí zajímaví hosté, 
dobrá hudba a kulturní program

▼ Pro soutěžící i diváky je připraveno 
bohaté občerstvení

▼ Další informace, včetně přihlášek obdržíte na adrese:
Šalounova 2025, 149 00 Praha 11 
u Věry Pelikánové, tel.: 267 990 158, 
nebo Evy Meixnerové, tel.: 267 990 164.

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2004

Kdo si myslí, že vepřové hody jsou
přehlídkou množství nejrůzněj-

ších, vesměs nepříliš zdravých pokr-
mů, jako jsou jelítka, jitrničky, tlačen-
ky, zabíjačkový guláš, ovar a prdelač-
ka, a také nápojů povětšinou alkoho-
lických a požívaných v množství vět-

ším než malém, má pravdu. Jinak by
to totiž nebyly hody.

Kdo si ale myslí, že tohle všechno
je jediným smyslem takových setkání,
mýlí se. Nejdůležitější je dobrá nála-
da, setkání s příjemnými lidmi, trocha
vzpomínání na staré časy, dobrá

hudba, zkrátka báječná atmosféra,
která podobné akce provází a která
v sobotu 7. února přivedla do prostor
jídelny a klubu seniorů v Křejpského
ulici téměř 150 seniorů z Jižního
Města.

V nejsilnější sestavě se tentokrát
představila seniorská kapela, která
posílena o kontrabas dovedla své vy-
stoupení k téměř profesionálnímu vý-
konu.

Nechyběli ani milí hosté, starostka
Marta Šorfová, tajemnice úřadu měst-
ské části Simona Klimakovská, radní
Jaroslava Vyskočilová, místostarosta
Ivan Škoda, Martin Klimakovský,
který se stará mj. o bezpečnost senio-
rů na Jižním Městě, a Petr Popov,
předseda finanční komise.

Každý účastník dostal malou vý-
služku, která byla v ceně vstupenky,
stejně tak jako odpolední svačinka -
Davelská sekaná a čtyři druhy buchet
ke kávě a na vyvážení chuti. Mnozí
také využili možnost nakoupit si nabí-
zené dobroty domů.

Poděkování si zaslouží sponzor
dvou sudů Plzeňského prazdroje
ODS Jižní Město a kolektiv pracov-
níků Centra sociálních služeb, který
pod vedením ředitelky Boženy Ol-
merové odvedl tradičně výbornou
práci.

Text a foto Jan Meixner

Seniorské HODOVÁNÍ

VZPOMÍNÁME 
na dobrého člověka
V klubu seniorů v Benátkách

v Chodově na konci března
tiše vzpomeneme na našeho býva-
lého člena pana Jiřího Kuklíka.
Před rokem, 29. března 2003,
odešel jeden z dobrých kamarádů.
Nezapomínáme, Jiří ,  a chybíš
nám.

Přátelé z klubu seniorů 
V Benátkách

ODEŠLA
paní 
Růžena Veselá
Měsíc před svými naroze-

ninami, 6. února 2004
zemřela třetí nejstarší obyva-
telka Prahy 11, paní Růžena
Veselá. 12. března 2004 by jí
bylo 102 roků. Odešla milá,
skromná, příjemná, i přes
svou nemoc stále se zajímající o dění kolem sebe,
paní. Věnujme jí tichou vzpomínku.

Městská část Praha 11
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Uplynul rok, ve kterém se mnohé
událo, změnilo, mnohým obča-

nům se splnila řada přání a předse-
vzetí. Přání Městské policie je kaž-
doročně stejné - co nejmenší počet
spáchaných přestupků a vzájemné
porozumění mezi občany. Ale, bo-
hužel, skutečnost je jiná a opak je
pravdou. Dovolte mi, abych pomo-
cí čísel i letos provedl malou reka-
pitulaci činnosti Obvodního ředitel-
ství Městské policie Prahy 11.

Prvním číselným ukazatelem
činnosti OŘ MP Prahy 11 je celko-
vý počet přestupků, kterých naši
strážníci odhalili 28 302. Z tohoto
počtu 25 805 přestupků spáchali ři-
diči a chodci proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.
Přestupků proti veřejnému pořádku
bylo zjištěno 2 176 a ostatních
(přestupků na úseku ochrany před
alkoholismem, proti majetku a dal-
ších) bylo 321. Podle povahy nebo
nebezpečnosti přestupků byly řeše-
ny buď blokovou pokutou, výzvou
pro osobu podezřelou ze spáchání
přestupku, domluvou nebo ozná-
mením na ÚMČ Prahy 11. Závaž-
nější případy špatně parkujících vo-
zidel (na chodníku, v zeleni...) byly
v 2 013 případech řešeny pomocí
»botičky«, tj. technickým prostřed-
kem k zabránění odjezdu vozidla.
Auta, která překážela silničnímu
provozu (stání v křižovatce, na pře-
chodech pro chodce či vyhraze-
ných parkovištích pro invalidy),
byla odtažena na záchytné parko-
viště v Jinonicích nebo na Kundrat-
ce. Strážníci ale pouze nenasazova-
li botičky či nenařizovali odtahy,
ale též pátrali po hledaných vozid-
lech. Bylo lustrováno celkem 
23 758 vozidel, mezi nimi nalezeno
12 odcizených. Strážníci zadrželi
pět osob při vykrádání vozidel a tři
osoby, jež vozidlo odcizily.

Během roku strážníci provedli
celkem 1 374 kontrol majitelů psů
se zaměřením na znečišťování ve-
řejného prostranství psy a na po-
vinnost jejich evidování na přísluš-
ném úřadu. Ne vždy bylo v tomto
směru vše v naprostém pořádku,
a proto bylo ekonomickému odbo-
ru ÚMČ Prahy 11 postoupeno 60
případů k dalšímu řízení jako jiný
správní delikt. Zároveň přibližně ve
sto případech městští strážníci zaji-
stili, a v některých případech i sami
provedli odchyt a předání psů do
útulku v Tróji. Nebyli to ale pouze
psi, ale i kočky, zajíc a dokonce
i srna.

Na linku tísňového volání 156
občané zavolali celkem 1 416 krát,
443 oznámení bylo negativních. Při

běžné hlídkové činnosti strážníci
zjistili na komunikacích 318 vraků
motorových vozidel, 91 nepovole-
ných skládek a posbírali 177 kusů
injekčních stříkaček a jehel.

Strážníci se zaměřili i na dodr-
žování tržního řádu, konkrétně vy-
hlášky ČBÚ o pyrotechnických vý-
robcích a zacházení s nimi, odhalili
jeden nedostatek. Při kontrolách
dodržování vyhlášky MHMP o zá-
kazu používání zábavné pyrotech-
niky mimo vyhrazené dny bylo zjiš-
těno celkem 13 případů porušení
zmíněné vyhlášky. Na úseku stán-
kového prodeje bylo provedeno
230 kontrol, v oblasti restaurací
a živnostenských provozoven bylo
provedeno 4 624 kontrol. Strážníci
zadrželi 302 pachatelů drobných
krádeží a 18 hledaných osob. Na
Policii ČR předvedli 16 osob, ve tři-
advaceti případech strážníci zajistili
místo trestné činnosti a omezili 30
osob na osobní svobodě ve smyslu
§ 76 odst.2 trestního řádu.

Tolik v krátkosti výčet činnosti
strážníků OŘ MP Prahy 11. Téměř
ve všech zmíněných oblastech byl
zaznamenán menší či větší nárůst.
Alarmující je nárůst celkového
počtu přestupků, a hlavně přestup-
ků v dopravě. Pokud porovnáme
loňský rok s předešlými, musíme
konstatovat, že oproti roku 2002
vzrostl počet přestupků v dopravě
o 5 tisíc a v porovnání s rokem
2001 dokonce o osm tisíc přestup-
ků. Tato čísla jsou opravdu vysoká
a protože bezohlednost a neukáz-
něnost řidičů nezná mezí, budou
strážníci OŘ MP Prahy 11 ve spo-
lupráci s Úřadem MČ Prahy 11
používat k zabránění či alespoň
k omezení tohoto negativního a ne-
žádoucího jevu všech dostupných
prostředků. Od letošního jara bude-
me v plné míře využívat i odtahy.

Na závěr chci poděkovat všem
občanům za jejich ochotu a nezišt-
nou pomoc v boji proti kriminali-
tě. Pouze spolupráce s veřejností
umožní nám strážníkům, ale i Po-
licii ČR plnit úkoly a účinněji tak
čelit všem patologickým jevům.
Městská policie se opět obrací na
všechny občany městské části s vý-
zvou, aby nečinně nepřihlíželi
k porušování dopravní kázně, van-
dalismu, krádežím, rušení veřejné-
ho pořádku a násilí. Na Městskou
polici nebo Policii ČR se můžete
obracet buď osobně nebo telefo-
nicky, využít můžete i linky tísňo-
vého volání, velmi nám tím pomů-
žete. 

Bc. Miroslav Růžička, 
ředitel OŘ MP Praha 11

OHLÉDNUTÍ za rokem 2003 Mám tu ruku urazit?
Ze stanice Chodovská tvrz je to autobu-

sem na Opatov coby dup. A z Opatova
pod Delvitu – Rozvoj jen jedna stanice.
U metra se v autobusu na okamžik uvolni-
lo, ale vzápětí bylo dusno jako odpoledne
v tramvaji v Ječné. Doslova. Jenomže tam se
svého času ozývalo varovně důstojné
»Pozor! Projíždíte zónou se zvýšeným výsky-
tem kapesních zlodějů« nebo nějak v tom
smyslu. Tady se po chvilce, za křižovatkou
u dálnice, ozvalo ze sedadel za mými zády
věcné »Mám ti tu ruku snad urazit?«

Říkám si, nikoho přece rukou neohrožu-
ji, pro jistotu jsem si polohu obou zkontro-
loval a uvědomil si přitom, že vzadu mám
pouze tašku. Ta také nikoho neohrožovala
a nosím ji pro jistotu zapínáním k sobě.
Přesto jsem se s námahou pootočil. Setkal
jsem se pohledem s mladým štíhlejším
blonďákem, který hlasem, co jsem už znal,
jen tak povídá: »Když, tak si dávejte pozor
na tašku!« Pohodil přitom významně hla-
vou k muži silné postavy a tmavší pleti
s krátkým sestřihem na široké lebce. Ostat-
ní kryla kožená bunda.

Muž v bundě dával až příliš zřetelně na-
jevo, že se ho hovor netýká a u »Pavlače«
hned vystupoval. Sotva jsem stačil poděko-
vat sedícímu a vystoupit taky. Sestřižená
hlava urychleně přecházela na červenou
a tak i já a zřejmě několik dalších. Právě
dojížděl autobus v protisměru a muž se
vhrnul do chumlu nastupujících. Vytáhnu
fotoaparát, ten, kterým zvěčňují zajímavosti
pro Klíč a který bych možná už neměl,
a rychle ho připravuji.

»Aran, vole, bacha! Fotí!« ozvalo se dva-
krát ze dvou stran. Tak jsem zjistil, že byli
nejméně tři, podle pohybu ve skupině
možná čtyři. V mnohém si podobní, jen ti
zbývající o hodně štíhlejší. Méně subtilní
a pro mě hlavní aktér nebyl ale na takové-
hle souvislosti cvičen a tak uzávěrka dva-
krát cvakla a blesk a optika učinily své.
Stačil jsem ještě do autobusu sdělit »Pozor
na věci a kapsy«, pak se dveře zavřely a vůz
odjel. Na pouličních hodinách bylo to úterý
3. února 2004 právě 17.35 hodin.

Po cestě domů a občas i v další dny jsem
si s opravdovou radostí připomínal, že už
zase jsou lidé, kterým není lhostejný osud
jiných, vlastně cizích, a kteří hasí i to, co by
je zrovna nemuselo pálit. Vždy nerad vzpo-
mínám, když jsem před pár lety v metru na
trase A viděl krádež v sousedním vagonu
a lidi, kteří viděli totéž, ale »způsobně« za-
chovali naprostý klid. Když jsem tam na
stanici vběhl, zloději vzdálenými dveřmi
vagon klidně opustili.

Fotky vyšly. Snad se budou místnímu
oddělení policie hodit.

A vy, až zase pojedete z práce, tak si
v autobusových tlačenicích od Opatova ra-
ději v duchu přeříkávejte: Možná, že jsem
právě v zóně zvýšeného výskytu kapesních
zlodějů. A zvyšte ostražitost! Doufám, že to
nebude nutné dlouho. Všechny praktiky
z centra zas nemusíme za každou cenu pře-
bírat.

Jiří Bartoň
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Městská část Praha Újezd se zařadi-
la mezi ty městské obce v České

republice, které se mohou pochlubit
objekty jak staré, tak nové radnice. Po-
pravdě se ovšem té staré povětšinou ří-
kalo obecní úřad. Od vzniku městské
části jí však právem příslušelo označení
radnice.

Sídlo obecní správy se od pradávna
nacházelo ve vlastním Újezdu. Původní
obecní úřad čp. 7 stojí ve svahu nad vi-
dlicí komunikací různé úrovně, směřu-
jících k Průhonicím. Nová radnice je
od prosince 2003 umístěna v Kateřin-
kách. Najdete ji na Kateřinském ná-
městí, situovaném mezi starobylou ulicí
Formanskou a zcela novou ulicí Re-
mízkovou. Újezdští mají smysl pro při-
měřenost, lze říci, že jako všude v rad-
nicích správního obvodu Praha 11.
Proto ani bývalé ani nové úřadovny ne-
jsou nijak naddimenzované. Ty bývalé
však už přece jenom nedostačovaly.

Původní obecní úřad je jednopo-
dlažní objekt na půdorysu ve tvaru pís-
mene L. Jeho nejstarší část představuje
domek se sedlovou střechou a s pode-
zdívku z lomových kamenů. Svými po-
čátky časově spadá do druhé poloviny
19. století. „Dřívávejc,“ praví pamětní-
ci, „tady bývala obecní pastouška. Byd-
leli v ní Kozlovi a dvě další rodiny.“
Kanalizace, vodovod a zdravotní tech-
nika se projektovaly až v polovině 70.
letech minulého století, kdy v objektu
sídlil Místní národní výbor Praha 4 -
Újezd. Vyvstala nutnost zřídit studnu,
potřeba rekonstrukce elektroinstalace
a omítek. Práce se ovšem prováděly
v dobové „Akci Z“ a tak se prodlužova-
ly až do roku 1983. Konečně 18. květ-
na 1983 bylo vydáno kolaudační roz-
hodnutí, byť obsah několika připomí-
nek byl ještě dále napravován. Tehdejší
rekonstrukcí a skromnou přístavbou
získal objekt dnešní půdorys, vchod
a okna, na vnější zdi se objevila veřejná
telefonní stanice. V domě následně síd-
lila radnice městské části Praha Újezd.
V květnu 1999 vznikl návrh zásadní re-
konstrukce, včetně nástavby druhého
podlaží objektu. Nástavba ale nebyla
realizována. V duchu projektu byly
provedeny nové krovy, pokryvačské
a klempířské práce, odvodnění a zatep-

lení objektu. Uvnitř došlo k sympatic-
kým praktickým úpravám stávajících
interiérů, prostory se ale zásadněji ne-
zvětšily. Nezbývalo, než perspektivně
hledat zásadní nové řešení. K němu vy-
tvořila prostor vcelku rozsáhlá výstav-
ba vícepodlažními domy v Újezdě - Ka-
teřinkách.

Kateřinské vícepodlažní domy jsou
úměrné k vilové i k původní domkář-
ské zástavbě na východní straně For-
manské ulice. Nepřehlédnutelné jsou
jejich obzvláštní balkony kruhového
půdorysu, snad ze tří čtvrtin vystupující
na nárožích domů. Současným obyt-
ným objektům této velikosti prý říkají
pražští projektanti villa domy. Nová
újezdská radnice našla místo v přízemí
domu, který obdržel uliční číslo 1 na
vznikajícím Kateřinském náměstí. Po-
pisné číslo objektu, 465, naznačuje roz-
mach městské části. Radnici nelze pře-
hlédnout, přestože je obklopena shod-
nými domy.

Na obloukovitou stříšku vchodu na
jedné straně navazuje barvitý znak
městské části a na druhé znak městské
policie. Podařilo se totiž situovat do
stejného objektu, do sousedství kance-
láří radnice, i služebnu městské policie.

Kateřinky od Jižního Města odděluje
pouze travnatý, parkově upravený pás,
v němž dominuje vedení vysokého na-
pětí. Zato Újezd a jeho část Kateřinky
se nikdy nestačily propojit zástavbou.
Do jádra Újezda směřuje dosud z Kate-
řinek tradiční silnice mezi poli, obklo-
pená alejí stromků. Teprve v součas-
nosti dochází k rozhodnutí postavit
směrem od Kateřinek k vlastnímu
Újezdu první čtyři villa domy. Starosta
Josef Novák říká, že radnice se přestě-
hováním ve skutečnosti jádru Újezdu
nevzdálila. Faktem je, že se Kateřinky
nacházejí blíže k centru správního ob-
vodu Praha 11, a díky tomu i ke všem
spojením do vnitřní Prahy. Lidé proto
při návštěvě radnice a vyřizování nutné
agendy jistě přivítají, že se úřadovny
nacházejí na trase jejich cesty ze za-
městnání domů, případně na trase smě-

řující za kulturou a nejrůznějšími náku-
py. Radnice vychází občanům vstříc
i výhodně rozloženou pracovní dobou
a experimentálně uplatňuje systém
úřednické recepce - vyřizování agendy
u jednoho společného stolu ve vstupní
kanceláři. Nutno také připomenout, že
v Kateřinkách dnes žije i převážný díl
obyvatelstva městské části Praha Újezd.
Tak život se železnou logikou praktic-
kých potřeb pomalu, ale vytrvale pro-
měňuje podobu krajiny, rozsah zástav-
by a vše, co s tím souvisí.

Úřad městské části se přestěhoval
v prvním prosincovém týdnu 2003
a původně se v tom samém měsíci uva-
žovalo také o slavnostním otevření.
Stěhování »od podlahy« je ale vždy věc
poněkud infarktová, natož stěhování
celé instituce z dlouholetého působiště
do zcela nových prostor. Vůbec proto
nebylo špatné, že si úřednici i občané
začali prvně zvykat na nové souvislosti,
že absolvovali jakousi generálku,
a slavnostním akt byl posunut až do
posledních lednových dnů.

K působivé slavnosti v újezdských
Kateřinkách došlo 28. ledna po poledni,
za přítomnosti primátora hlavního
města Prahy Pavla Béma, starostky
městské části Praha 11 Marty Šorfové
a za účasti četných starostů dalších
městských částí Prahy i dalších hostů.
Nešetřili uznáním. Nejenom radnice, ale
celé její okolí přitom doslova voněly no-
votou a je tomu i nadále. Vždyť některé
objekty v sousedství se teprve dostavují.
Účelnost rozmístění prostor a jejich pří-
stupnost se na první pohled zdá zjevná.
Nyní nezbývá, než aby se stejně osvědči-
ly v každodenní praxi a radnice dobře
sloužila občanům. K tomu směřovala
všechna pronesená přání.

Jiří Bartoň, fota autor

NOVÁ RADNICE v Praze-Újezdě

Stará radnice v Újezdě.

Starostka Marta Šorfová a Ing. Simona
Klimakovská poprvé vcházejí do nové
radnice u sousedů v Újezdě. Vchod do nové radnice v Kateřinkách.



22 INTERNET Klíč 3/2004www.praha11.cz

Projekt Březen – měsíc internetu
vznikl v roce 1998 a jeho zámě-

rem bylo upozornit na význam inter-
netu v rozvoji společnosti a ekonomi-
ky České republiky. Rozdíl mezi roč-
níkem prvním a sedmým je značný.
V průběhu let se do projektu začaly
zapojovat instituce různého zaměření
včetně knihoven. Díky různorodosti
pořádaných akcí a rozsáhlé mediální
kampani se Březen – měsíc internetu
vloudil do hlav víc než třetiny dospě-
lého obyvatelstva České republiky.
Pokud chcete o projektu vědět víc,
podívejte se na internetové stránky
sdružení Březen měsíc internetu
www.brezen.cz.

Knihovna Opatov, pobočka Měst-
ské knihovny v Praze, se připojuje již
podruhé. V loňském roce, jak si
možná někteří vzpomínají, byla téma-
tem Literatura–on line, čili literatura
na webu. Letos jsme vybrali téma
mnohem méně umělecké, zato prak-
tičtější – Virtuálně po České republi-
ce. Co na vás čeká? Jedna soutěž
o pět zajímavých cen, volné hodiny
na internetu, seznam zajímavých od-
kazů, soví dílna a další.

Staří si jen vybrat a přijít. Těšíme se
na vás!

Připravili jsme pro vás:

6 otázek o České republice
s knihovnou Opatov a KČT
1. – 31. března 2004

Soutěž o České republice o 5 zají-
mavých cen od Klubu českých turistů.
Nebudete–li si vědět s našimi »zálud-
nými« otázkami rady, odpovědi snad-
no dohledáte ve zdrojích tradičních
(knihy) i netradičních (internet), které
jsou v knihovně dostupné.

Středeční »Štastné hodinky« na webu
ve dnech 3., 10., 17., 24. 3. 
od 13.00 do 19.00 hod.

Rádi se brouzdáte internetem
a jedna hodiny připojení z naší studo-

vny se vám zdá málo nebo vám nevy-
hovují ceny v internetových kavár-
nách? Využijte naše »Šťastné hodin-
ky«! Každý má právo na 2 hodiny
v síti zdarma po předložení osobního
dokladu (pro ty, kteří nejsou čtenáři
Městské knihovny v Praze) nebo čte-
nářské legitimace. V učebně bude
k dispozici 15 počítačů ...

Ptejte se knihovny
12. – 13. 3. od 21.00 do 9.00 hod.

Nevíte, kolik obyvatel má Peking,
kolik váží nejtěžší člověk na světě
nebo co je to čemeřice? Své dotazy
máte možnost posílat celou noc
e–mailem na informace@mlp.cz a my
vám rádi odpovíme.

Virtuálně po České republice
Středa 31. března od 17.30 hod.

Jste zvědavi na to, jaké zajímavé
stránky o České republice a cestování
po ní jsou ukryty v síti? Pak přijďte
poslední středu v březnu do naší
učebny. Stránky vám odhalíme, dosta-
nete jejich seznam a ještě se zúčastní-
te losování vítězů naší celoměstské
soutěže ... Pokud přijít nemůžete, ale
seznam vás zajímá, najděte si webové
stránky Městské lidové
knihovny,www.mlp.cz.

Dětský internetový březen
Březnové bloudění
1. – 31. března 2004

Bludišťová soutěž (s využitím knih
či internetu) o České republice v dět-
ském oddělení naší knihovny. Bloudí-
me o 5 cen od Klubu českých turistů.

Chytrá sova data nosí
11. března od 15.00 hod.

Také naše tradiční dílna je tento-
krát ve znamení informací. Vyrábět
budeme chytrou sovu z papíru, která
vnese jedinečnost na pracovní stoly
školáků i dospěláků.

Lenka Hanzlíková, 
Knihovna Opatov

ZNÁTE KNIHOVNU po síti?
Tak se jmenuje soutěž pro děti a do-

spělé, kterou v rámci akce Březen -
měsíc internetu připravila knihovna Jí-
rovcovo náměstí. Soutěžící si v ní budou
moci ověřit své znalosti o webových
stránkách Městské knihovny v Praze
a o internetu vůbec a navíc 3 výherci
z každé kategorie získají zajímavou cenu
s počítačovou a internetovou tematikou.

Co je pro čtenáře přichystáno?

Zde je malá ukázka otázek:

• Napište adresu 
webových stránek 
Městské knihovny Praha.

• Jak často využíváte 
on-line služeb MKP ?

• Můžete si prodlužovat své výpůjčky
po internetu ?

• Dospělí své odpovědi zapíší do anket-
ních lístků, děti zase do soutěžní ta-
jenky ve tvaru zavináče.

• Zdají se vám otázky jednoduché? Tak
soutěžte s námi!

Pracovníci Knihovny Jírovcovo

BŘEZEN – měsíc internetu 2004
Virtuálně po České republice Soutěž pro nejmenší, 

malé i větší
• březen, měsíc internetu •

www pavučinka – internetem letem světem II

My‰lenka vytvofiit síÈ se zrodila poãát-
kem 60. let v USA. V 90. letech byl

vytvofien tzv. web – pavuãina (www,
World Wide Web). V souãasné dobû jde
o miliony uÏivatelÛ internetové sítû.,
a proto úkolem v‰ech soutûÏících bude si
pfiedstavit, jak mohou vypadat takové in-
ternetové i jiné sítû a kdo v nich bydlí.
Trvání: 1.3.2004 - 31.3.2004
Uzávûrka: 31.3.2004
Kategorie: A do 6 let

B 6–10 let
C 11–15let

SoutûÏní úkoly: kaÏd˘ soutûÏící si mÛÏe
vybrat jakékoliv téma a mÛÏe se zúãastnit
libovolného poãtu úkolÛ:

1. PAVOUâEK ·TùSTÍ NOSÍ
Úkolem je namalovat pavouãka, kter˘

bydlí v pavuãinû. MÛÏe to b˘t pavuãina
internetová, pavouãí, ãi smy‰lená.

2. P¤ÍBùH PAVOUKA ·TùSTÍKA
Kdo rád pí‰e, mÛÏe si vymyslet pfiíbûh

obyvatele sítû, napfi. Pavouka ·tûstíka.
Fantazii se meze nekladou.

3. PAVUâINKA
Jakoukoliv technikou vyrobit, anebo

namalovat pavuãinku, síÈ .

Vyhodnocení soutûÏe:
SoutûÏ vyhodnotí odborníci z fiad v˘-

tvarníkÛ, zástupci KC Zahrada a sponzo-
rÛ.

V˘stava prací:
V‰echny do‰lé práce budou vystaveny

v prostorách KC Zahrada do 15.5.2004 -
do dne konání Dûtské Filmové Zahrady.
Pfiíbûhy budou publikovány ve sborníãku.

Ceny: hodina (a více) internetu zdarma
v internetové kavárnû Kulturního centra
Zahrada, volné vstupenky na pofiad Kul-
turního centra Zahrada, dûtské knihy, hry,
sportovní potfieby
Kontakt a informace: 
MgA. Hana KoÏová, 
dramaturg pofiadÛ pro dûti a mládeÏ
Kulturní centrum Zahrada, 
Malenická 1784, Praha 4, 148 00,
tel.: 271 910 246, 777 242 316
e-mail: kozova.hana@kc-zahrada.p11.cz
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Další přírůstek do rodiny důstojných
sportovních stánků Prahy 11 má

adresu Mikulova 1583. Bývalou kotel-
nu poskytla městská část oddílu stolní-
ho tenisu TTC Elizza Praha, který se
spolu se svým hlavním sponzorem figu-
rujícím v názvu oddílu postaral o další.
Možná si ještě pamatujete na doby, kdy
hráči tohoto klubu působili v objektu
Na skalce u chodovského fotbalového
hřiště. Podařilo se tenkrát s nemalým
úsilím provést rekonstrukci prostor tak,
aby vyhovovaly podmínkám nejvyšší
ping-pongové soutěže. Ale oprávněné
restituční nároky oddíl vyhnaly a ten
musel zápasit o holé přežití. Nakonec
našel provizorní střechu nad hlavou
v prostorách ZŠ Donovalská. Dočasné
řešení trvalo několik let. Nyní má pří-
běh šťastný konec.

Slavnostní otevření nové herny pro-
běhlo 31. ledna. Přítomní mohli nejpr-
ve vidět v akci několik našich nadějí
z řad mládeže, aby se pak mohli obdi-

vovat exhibičnímu výkonu ligových
hráčů Bohumila Vožického a Petra
Kauckého.

Ve svém slavnostním proslovu ing.
Vladimír Göhringer zastupující společ-
nost Elizza pronesl slova:»Možná se
ptáte, proč se naše firma rozhodla pod-
porovat právě stolní tenis, který nena-
plňuje čelní stránky novinových zpra-
vodajství. Důvod je ale prostý. Protože
stolní tenis je sport opravdu pro každé-
ho. Když se kohokoli zeptáte, zda
někdy hrál to či ono, bude odpovídat
různě. Ale stolní tenis patří mezi ty čin-
nosti, kdy drtivá většina lidí kývne, že
ano. Chceme pomáhat sportu, kterému
se v případě zájmu může věnovat kdo-
koli.«

Za oddíl stolního tenisu pronesl
slavnostní slova ing. dr. Milan Stupav-
ský, který je spolu Jiřím Braňkou a Mi-
lanem Rochowanskim, funkcionářskou
duší oddílu. Připomněl, že i přes dosud
složité podmínky udržel oddíl vynikají-

cí sportovní výkonnost. Muži hrají 1.
ligu, což je soutěž ihned následující ve
výkonnostní hierarchii extraligu. Daří
se i mladým. Největší úspěchy v repub-
likových turnajích zaznamenávají ve
starších žácích Tadeáš Peřina a Martin
Stibor. V dorostencích pak Štěpán
Braňka, Marek Vrňák a Jan Šindelář.
Úspěchy též začali sklízet i bratři Ros-
kotové, Michal a Jiří.

Standardní úprava herny, to je šest
stolů Butterfly nejvyšší kvality. Pro li-
gové zápasy se počet stolů redukuje na
čtyři. K tomu moderní sociální zázemí.
Těžko věřit při pohledu na fotografie
dokumentující stav, v jakém byla kotel-
na přebírána.

Věříme, že oddíl se tímto dostává
do nové etapy své historie, a že ty nej-
lepší časy teprve čekají. Slova z webo-
vých stránek, na kterých je možné zjis-
tit více o úspěšných vystoupeních TTC
Elizza. Kromě první ligy a pražských
soutěží mládeže v kategoriích doro-
stenců i starších a mladších žáků,
budou k vidění v herně na křižovatce
ulic Mikulova a Bachova též četné tur-
naje včetně mezinárodních. Součástí
prostor je také ochoz pro diváky, kdy-
koli tedy můžete přijít držet palce. Ale
je tu i možnost přijít si zahrát. Prozatím
jsou veřejnosti určeny časy v sobotu
(10-13 hod.) a neděli (15-22 hod.).
Cena za hodinu nájmu značkového
stolu je 80 Kč, je potřeba přinést si
vhodné čisté přezutí se světlou nezna-
čící podrážkou. K dispozici jsou šatny,
sprchy, možnost nákupu občerstvení
i odborných konzultací s trenéry nej-
vyšší kvalifikace.

A na úplný závěr ještě pozvánka pro
děti. Kluci i holky ve věku od 7 let,
kteří by chtěli zkusit závodní hru,
mohou přijít každé pondělí, úterý,
čtvrtek a pátek od 16. hodin za trené-
rem Vožickým.

Petr Kopal, foto autor

TTC ELIZZA, Mikulova 1583, Praha 4
srdečně zve 

NA LIGOVÉ ZÁPASY MUŽSTVA A.

Soutěže ve stolním tenisu jsou v již v druhé polovině,
Áčko hraje I. ligu a po šetnácti odehraných kolech se

drží na výborné 6. příčce. Béčko hraje II. ligu (v tabulce
jsou sedmí) a jejich program se v závěru soutěží odehrá-
vá výhradně na stolech soupeřů.
Mužstvo A se doma, v moderním novém areálu, 
představí v těchto ligových zápasech:
• v sobotu 6. 3. s Baníkem Havířov »B«,
• v neděli 7. 3. s KT Praha,
• v sobotu 20. 3. s Baníkem Most
• a v posledním kole v neděli 21. března s TTC Litoměřice.
Sobotní utkání začínají v 15.00 hod, 
nedělní pak již v 10.00 hodin.

Srdečně zve za TTC Elizza
Milan Rochowanski

STOLNÍ TENIS v novém

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 trenéry 
se zájmem o práci s mládeží.
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Dvacáté století bylo obdobím zprvu
menších a postupně stále větších

proměn Újezdu a jeho katastrálního
území Kateřinek. Stará formanská ko-
munikace se měnila do podoby řádné
ulice s četnými rodinnými domky ze-
jména severně od vlastního Újezdu.
Koncem 60. let proťalo okraj katastru
těleso nové dálnice, které získalo ozna-
čení D1. Uzavřelo území městské části
od západu. Nájezdy na ni u Průhonic
přinášejí regionu dobré dálkové spojení,
ale aby mohla Formanská ulice tímto
směrem pokračovat, musel být zřízen
betonový most. Pěší cesta stejným smě-
rem, vhodná k vycházkám, podchází
dálnici v sousedství průhonického hote-
lu Sport, proslulého tenisovou halou.

Představy autorů projektu sousední-
ho Jižního Města počítaly s prolnutím
tamní zástavby na katastr Kateřinek.
Proměna správní příslušnosti v roce
1974 vložila mezi Újezd a Průhonice
hraniční linii Prahy a vyžádala si pro-
měnu – zkrácení jména obce. Protože
druhá stejnojmenná obec v rámci praž-
ské aglomerace nese už tradičně jméno
Újezd nad Lesy, mohl ten „náš“ zůstat
beze všech přídavků. Některým ná-
vštěvníků to dosud občas způsobí ori-
entační obtíže, ale Újezd s Kateřinkami
se stále více derou do povědomí Praža-
nů.

Zvyšující se provoz na dálnici vynu-
coval vznik stále výraznějších zábran
proti hluku i exhalacím, aby zůstaly za-
chovány hodnoty území. V současnosti
již těleso dálnice od obce odčleňuje ná-
ročná stavba rozsáhlého zemního valu.
V nové době se zástavba Kateřinek roz-
šířila do hlouby parcel směrem k bývalé
bažantnici, dnešnímu Milíčovskému
lesu. Ke katastru Kateřinek náleží také
chráněné přírodní prostředí rekreační-
ho Milíčovského lesa se soustavou Milí-
čovských rybníků. Již ve 30. letech se
u rybníků konávaly letní tábory. Zelený
pás, vcelku nedávno rozšířeny o stále
příjemnější Milíčovský vrch, je právem
velmi často vyhledávaný »jihoměšťa-
ny«.

Území Kateřinek zasáhla rozsáhlá
zástavba, uchovala si však svůj osobitý
ráz. Vícepodlažní domy v sousedství
Milíčovského lesa nesoupeří počtem
poschodí s největšími z jihoměstských
a různými prvky se od nich odlišují.
Navazující výstavba řadových rodin-
ných domů a vilek v ulicích s kvalitními
komunikacemi i chodníky má pak už
zcela osobitý výraz. Kateřinky, mladší
a donedávna menší díl osídlení městské
části Praha Újezd, nyní počtem obyva-
tel výrazně dominují. V nedávných
dnech zde byla otevřena i nová radnice
městské části. (Pokračování)

Nová výstavba v Kateřinkách.
Foto autor

nejenom pro listonoše
Hrdličkova

Také tato ulice počíná u místní hlavní komunikace – Ryša-
vého ulice a směřuje k Babákově ulici. Antropolog Aleš

Hrdlička (1869 – 1943) se narodil v Humpolci, ale s rodiči
se vystěhoval do USA. Vystudoval medicinu, ale brzy se vě-
noval výhradně vývoji plemenného složení lidstva. Je auto-
rem teorií o jednotném původu lidstva, o zalidnění Ameriky
přes Beringovu úžinu a o úloze neandrtálců ve vývoji člově-
ka. Působil jako ředitel antropologického oddělení Národní-
ho muzea ve Washingtonu, podporoval však i rozvoj oboru
v Československu. Hrdličkova ulice nese též název od svého
vzniku v roce 1982.

Komárkova

Ulice se nachází v západní části Jižního Města, v nižším
dílu Horních Roztyl. Vybočuje z Ryšavého ulice a smě-

řuje ke Kloboukově ulici. Český zoolog Julius Miloš Komá-
rek (1892 – 1955) byl rodákem z Železné Rudy. Zabýval se
především lesnickou entomologií a biologií lovné zvěře. Stal
se v roce 1921 zakladatelem a na dlouhá léta ředitelem Stát-
ního výzkumného ústavu pro ochranu lesů a myslivosti.
Uznávaný pedagog a popularizátor, autor a spoluautor čet-
ných publikací a statí, byl později profesorem všeobecné zo-
ologie Univerzity Karlovy v Praze a členem korespondentem
ČSAV. Název nese ulice od svého vzniku v roce 1982.

Jiří Bartoň, fota autor

Jiří Bartoň

Újezd
a Kateřinky

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (1 9 )
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Bít či nebít?
V posledních letech v naší republice, zejména pak ve

větších městech, výrazně stoupá počet majitelů koček
na úkor počtu majitelů psů. Tento trend je v celém západ-
ním světe patrný již řadu let. Kočky, na rozdíl od psů, ne-
vyžadují od svých páníčků zdaleka tolik času, spořádají
menší porci drahého krmiva, nevadí jim i delší samota, ne-
platí se za ně žádné poplatky a hlavně – nemusí se venčit.
Ale právě posledně uváděný fakt může být někdy velkým
kamenem úrazu. 

Pokud se totiž kočka v bytě nenaučí důsledně užívat to-
aletu a kálí či močí i mimo ni, značkuje si své teritorium
nebo dokonce močí do peřin či oblečení svého oblíbeného
člena rodiny, nastává velký a někdy neřešitelný problém.
Podle některých studií je prokázáno,
že až 70 % koček v útulcích, je tam
právě z těchto důvodů. Nácvik na
používání toalet musí chovatel dů-
sledně provádět již u velmi mladého
kotěte. 

Nechuť kočky kálet v toaletě však
může ovlivnovat mnoho drobných,
zdánlivě nepodstatných detailů (veli-
kost a stav toalety, její umístění, ne-
pravidelné čištění, nevhodné stelivo,
vonící čistící prostředky, příměs deo-
dorantu ve stelivu, plastová folie
nebo noviny pod stelivem apod.). Dů-
vodem může být i nechuť dvou koček
v bytě používat jednu toaletu. Další
příčinou tohoto problému může být
i stres, který u kočky mohou vyvolat
i změny v rodině (nový přítel, dítě, živočich) nebo stěhová-
ní. Dalším problémem je tzv. značkování močí – očůrává-
ní svislých ploch v místnosti, se kterým se setkáváme čas-
těji u kocourů, ale není výjimečný ani u koček. V naprosté
většině případů tento problém řeší včasná kastrace. Neexi-
stuje žádný rozumný důvod, proč kočky nekastrovat. Nao-
pak, kastrovaná zvířata žijí déle a lépe než nekastrovaná.
Podle některých nových studií nevadí ani raná kastrace
těchto zvířat již ve stáří 8 týdnů. Značkování se však
u malého procenta koček vyskytuje i po kastraci. Týká se
to především koček bázlivých. 

Zásadní chybou by bylo kočku
nebo kocoura za značkování fyzic-
ky trestat. Bázlivé kočky ještě více
znejistí a problém se ještě pro-
hloubí. I když je trest vykonán ve
správnou dobu, tedy bezprostřed-
ně po značkování, kočka stupňuje
svou nedůvěru k člověku. Nedůvě-
řivé chování se pak u koček dá jen
velmi těžko prolomit. U některých
jedinců se vyskytuje tzv. zdánlivé
značkování (bez vystříknutí
moče). Jde o němou formu protes-
tu a snahu kočky upoutat na sebe
pozornost. Účinná léčba spočívá v tom, že kočku v době
jejího »protestu« přehlížíme. Další formou značkování je
značkování drápy s prstovými polštářky. Mezi prsty před-

ních tlapek má kočka žlázky a jejími
výměšky si ráda značkuje prostředí.
Majitel kočky tuto činnost popisuje
jako »broušení drápků«. Kočka si
bohužel k této činnosti vybírá nejmé-
ně vhodná míst, např. sedací soupra-
vu nebo skříň. Broušení lze zabránit
dočasným zakrytím oblíbeného místa
(nejlépe alobalem) a nabídnutím
vhodného škrabadla (na správném
škrabadle nesmí být provazy navinu-
ty cirkulárně, ale svisle). 

U některých poruch chování, ze-
jména u bázlivých koček, lze s úspě-
chem využít některé medikamenty
(anxiolytika). Při léčbě se mohou
uplatnit také feromony, chemické
látky ovlivňující chování savců. Pou-

žívají se ve formě sprejů nebo pokojových odpařovačů. Je-
jich použití musí být dlouhodobé. Většině špatných návy-
ků a zlozvyků lze odnaučit. Nejprve ale musíte odhalit pří-
činy chování, zvolit vhodnou léčbu a potřebujete k tomu
velkou trpělivost a někdy i pevné nervy. Ale fyzické tresty
situaci opravdu ještě zhoršují. 

MVDr. Lubomír Palkovič
Veterinární ordinace

ul. Květnového vítězství 59/9
149 00 Praha 4-Chodov

Tel. 272 922 626

Ve dnech od 5. do 7. března se v prostorách ZŠ Chodov –
Květnového vítězství 57, Praha 4-Jižní Město koná Tr-

paslicon 2004, festival britského humoru, sci-fi a fantasy.
Pokud máte rádi humor a rádi se zasmějete, pak je tato akce
určená především vám.

Název Trpaslicon je odvozenen z britského kultovního
sitcomu Červený trpaslík (Red Dwarf), který byl vysílán na
obrazovkách České televize.

Uvidíte zde mnoho přednášek a ukázek ze známých a ne-
jenom britských seriálů a filmů (Monty Python, Červený tr-
paslík, Černá Zmije, MASH), odborné přednášky (astrono-
mie, esperanto) a můžete se zde setkat i se známými autory
sci-fi a fantasy, překladateli, herci a dabéry. Neváhejte
a přijďte se podívat.

Díky řediteli ZŠ Chodov Ing. Hovorkovi, který nám opět
poskytl prostory, vás můžeme pozvat již na druhý ročník 
Trpasliconu.

Podrobnější informace najdete na internetových stránkách
akce: http://www.trpaslicon.cervenytrpaslik.cz.

Petr Čáp, foto: autor

TRPASLICON 2004 – festival britského humoru, sci-fi a fantasy
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POZOR – Nábor chlapců
Fotbalový oddíl ČAFC Praha pořádá 
ve svém areálu u Hamerského rybníka
v pondělí 5. 4. 2004 od 16.30 do 18.00 hod.

nábor chlapců i dívek všech
věkových kategorií narozených 
před rokem 1998.

Více informací na www.sweb.cz/cafe.praha.
David Kopec, Sekretář mládeže ČAFC Praha

mobil: 777 234 679, cafc.praha@seznam.cz
www.sweb.cz/cafc.praha

TROCHU pohybu
Oddíl mladého sportovce pořádá tradiční setkání ve

spolupráci s OZP pro všechny, kteří si rádi zasportu-
jí, a to v neděli 14. března od 10 do 13 hodin ve sprotov-
ní hale TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137, Praha 4

ZVEME VÁS na
8. ročník soutěže FIT 2000 SPECIÁL
pro děti, mládež a hendikepované,
kterou organizuje občanské sdružení
Luhara a firma CONCEPT - TRB, s. r. o.
Soutěž se uskuteční dne 21.4.2004 (středa), v době od
9.00 do 14.00 hodin v sále Kulturního centra ZAHRA-
DA, Malenická ul. 1784, Praha 4 - Jižní Město II.
▼ Soutěží se na trenažérech Concept 2 na trati dlouhé

500 metrů.

▼ Závod se pojede na 10 trenažérech najednou a bude
pomocí závodního systému zobrazován jak pro zá-
vodníky, tak pro diváky.

▼ Jednotlivé kategorie jsou rozděleny podle ročníků na-
rození, kluci a dívky zvlášť.

▼ Umístění na prvních třech místech ve všech kategori-
ích bude oceněno drobnou cenou a diplomem.

▼ Zdravotní dozor a bezbariérový přístup zajištěn.

Podrobné informace na tel:602 344 796, 222 562 431
info@concept2.cz

Na setkání s vámi se těší Radana Kinclová

TJ JUNIOR Praha
ODDÍL BASKETBALU
Přivítáme chlapce, kteří si chtějí s kamarády zacvičit v tě-

locvičně. Běháme štafety, skáčeme přes švihadlo, zdolá-
váme překážkové dráhy. Hrajeme házenou, ragby, kopanou,
košíkovou, vybíjenou, hokej s míčkem. O jarních prázdni-
nách chceme jet na týden na hory do Kořenova a o velkých
prázdninách určitě pojedeme na tábor do Běstviny na Chru-
dimsku. Tam je krásný tábor v lese na břehu rybníka a v tá-
boře jsou tři hřiště na košíkovou, hřiště na tenis, odbíjenou.
Dokonce si můžete půjčit i lodičky, kousek 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, 736 441 976

V Klíči č. 2/2004 bylo uvedeno špatné telefonní číslo, omlou-
váme se nejen basketbalistům TJ Junior Praha, ale i případ-
nému majiteli mobilního čísla. Prosím, volejte 736 441 976!!!

KAM NA PRÁZDNINY? 
Třeba do Eldoráda!
Stejně jako bájné město říše Inků – Eldorádo – se jmenuje

dětský tábor u Jesenice na Rakovnicku. Část letních
prázdnin tu letos mohou prožít i děti z Jižního Města.

Důvodů, proč strávit dva týdny v útulném chatičkovém
táboře uprostřed romantického lesního údolí, je spousta: tra-
diční celotáborovka, hry a soutěže – od rána do večera
a občas i v noci. Sport? No jasně – stolní tenis, fotbal, lak-
ros, ringo, vybíjená, volejbal, přehazovaná, střelba ze vzdu-
chovky, badminton i volejbal. Dobrodružství? Co jiného
jsou bojovky v noci uprostřed lesa nebo oddílové stanování
mimo tábor?! Zábava? Rozhodně v Eldorádu nechybí –
trampské táboráky s opékáním buřtů a písničkami při kyta-
ře, galavečer s volbou táborové miss, opravdické diskotéky,
letní kino přímo v táboře nebo variace na televizní soutěž
»Eldorádo hledá superstar«. A koupání – přímo v táboro-
vém bazénu nebo v čisté vodě blízkého rybníka.

Pro dokonalou informovanost tu vycházejí vlastní táboro-
vé noviny a kromě diplomů a čestných uznání za všelicos si
ti nejlepší nakonec odvážejí domů i cédéčka, kazety a další
báječné odměny. Ale co je v Eldorádu ze všeho nejlepší? Ta
velká parta dětí a vedoucích, ve které není čas na nudu,
a sranda je vlastně pořád.

Termíny: I. běh 3. 7. – 17. 7. (3300 Kč)
II. běh 18. 7. – 31. 7. (3100 Kč)

III. běh 1. 8. – 14. 8.(3100 Kč) 
IV. běh 15. – 28.8. (2900 Kč) 

Informace a přihlášky:
Václav Vaněček (hl. vedoucí)
tel. 602 379 842, email: tabor.eldorado@centrum.cz

JARNÍ PRÁZDNINY
s Velrybou na lyžích

■ Kdy: 28. února – 6. března 2003
■ Kde: Říčky v Orlických horách
■ Cena: 1400 Kč (+ peníze na vleky). Na vleky do-

poručujeme si vzít alespoň 900 Kč, zkušení
lyžaři mohou projezdit i víc!

■ S sebou: spacák, přezůvky, plavky, teplé oblečení,
boty do sněhu, kartičku zdravotní pojišťov-
ny (stačí kopie), lyžařské vybavení, svačinu
na cestu.

■ Sraz: v sobotu 28. 2. v 10.45 
před ZŠ Ke Kateřinkám

■ Návrat: za týden 6. 3. v 17.45 tamtéž
■ Pořádá: Klub Velryba při sboru Církve bratrské

v Praze 4-Šeberově
Na akci mohou jet i děti, které neumí lyžovat, ale rády
by se to s námi naučily. Je nutné se předem přihlásit
a zaplatit zálohu 700 Kč u hlavního vedoucího Karla
Pospíšila.

Kontakt: tel. 244 466 772, 737 686 276
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Dne 20. března 2004 se bude
již počtvrté po celém světě

slavit Světový den divadla pro dě-
ti a mládež.

Slaví se jako výraz podpory dě-
tí a mládeže a uznání jejich práv
na umělecké a kulturní obohacení,
zejména prostřednictvím divadel-
ní kultury. Jde o celosvětově
uznávanou akci vyzdvihující vý-
znamnou úlohu, kterou může di-
vadlo sehrávat v životech svých
mladých diváků a tvůrců. Tento
divadelní svátek je iniciativou
Mezinárodní asociace divadel pro
děti a mládež – ASSITEJ Interna-
tional, která spojuje tisíce divadel
a jednotlivců v téměř 70 zemích
světa. Poprvé byl tento den slaven
20. 3. 2001. Organizátorem oslav
v České republice je Divadelní
ústav – České středisko ASSITEJ.

Na celém světě se na počest
Světového dne divadla pro děti
a mládež konají slavnosti, festivaly
a představení organizované pro dě-
ti a mládež a dětmi a mládeží. Kul-
turní centrum Zahrada se k osla-
vám opět připojilo celodenními,
ryze divadelními aktivitami. So-
botní dopoledne je věnováno »Di-
vadelnímu putování pohádkou
aneb Kdo zahlédne Smolíčka?« –
jde doslova o procházku světem
pohádek a setkávání s pohádkový-
mi bytostmi, o tvoření, malování
a výrobu loutek, hraní divadélka
.program je určen dětem od tří let.
S sebou je vhodné si přinést: vodo-
vé barvy, lepidlo, nůžky a svačin-
ku. Od 15 hodin, klasicky jako
každé sobotní odpoledne, bude
uvedeno divadelní představení pro
děti – tentokrát »Červená Karkul-
ka« v podání divadla Čas. A nejno-

vější inscenace Dismanova rozhla-
sového dětského souboru na moti-
vy knihy Antoina de Saint–Exupe-
ryho »Malý princ« jistě potěší ce-
lou rodinu, začátek je v 17 hodin.

Světový den divadla pro děti
a mládež upozorňuje, že divadlo
pro děti a mládež má respektovat
své diváky, identifikovat jejich
sny a obavy; prohlubovat zkuše-
nosti, rozvíjet inteligenci, emocio-
nální stránku osobnosti a předsta-
vivost; inspirovat jejich žebříček
hodnot, pomáhat jim uvědomovat
si sociální vazby a podporovat
zdravé sebevědomí, toleranci, dů-
věru a schopnost vytvořit si vlast-
ní názor.

Divadlo pro děti a mládež je
dále prostředkem sdílené fantazie,
ale i strachu, radosti a života, do-
voluje předvádět i přehrávat, inte-
gruje rozsáhlý svět do malého
prostoru, konflikty se zde nazýva-

jí pravými jmény a o problémech
se jedná otevřeně. Na scéně je to-
tiž mnoho věcí možných a vše si
lze vyzkoušet. Je to škola vnímá-
ní, jde o vyprávění příběhu a cestě
k jeho uchopení, v neposlední řa-
dě jde o estetickou výchovu,
o otevřenou komunikaci mezi her-
ci, spoluherci, mezi jevištěm
a hlediště, o propojení herecké
pravdivosti se světem dětského vi-
dění a přáními vidět.

Tento divadelní svátek je výji-
mečný, ojedinělý stejně jako kaž-
dá minuta v životě dítěte je jedi-
nečná. Právě dětem a mládeži je
v současné době nutné věnovat co
nejvíce času našeho – času nás
dospělých a v tomto případě ze-
jména prostřednictvím kvalitního
divadla.

MgA. Hana Kožová,
dramaturg pořadů 

pro děti a mládež

SVĚTOVÝ DEN DIVADLA 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ZAHRADĚ
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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 BŘEZNU 2004

Koncerty

úter˘ ❑ 2. ❑ 19.00
Jana Klinderová a Stanislav Gallin – kla-
vírní veãer studentÛ HAMU. Na programu:
L. v. Beethoven, F. Chopin, F. Liszt a dal‰í. 

pondûlí ❑ 8. ❑ 19.00
Stamicovo kvarteto a Stephan Siegentha-
ler – klarinet (·v˘carsko). J. Pazdera –
první housle, J. Kekula – druhé housle, 
J. Pûru‰ka – viola, V. Leixner – violoncel-
lo. Na programu: Smyãcov˘ kvartet C dur 
L. KoÏeluha, Klarinetov˘ kvintet A dur 
W. A. Mozarta a Klarinetov˘ kvintet h moll 
J. Brahmse. Premiérové vystoupení slav-
ného kvarteta na Chodovské tvrzi.

stfieda ❑ 10. ❑ 19.00
·tûpán Rak. Vystoupení kytarového virtuo-
sa, kterého není tfieba blíÏe pfiedstavovat.
Zazní skladby slavn˘ch mistrÛ i interpretova
vlastní tvorba a variace na rÛzné motivy.

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 19.00
Boris Rösner a kvarteto Ensemble Marti-
nÛ v pofiadu »Svût je bájeãné místo k na-
rození«. Komponovan˘ koncert prózy, pfiíbû-
hÛ, básní a fejetonÛ ãesk˘ch a svûtov˘ch
autorÛ s ãeskou a svûtovou hudbou (J. Jev-
tu‰enko, A. Piazzolla, B. MartinÛ, Z. Luká‰,
V. Hrabû, J. Kainar, L. Hurník, L. Aragon, J.
Such˘, L. Ferlinghetti, A. de S. Exupéry).

pondûlí ❑ 15. ❑ 19.00
Komorní Ïensk˘ sbor Charmone a hosté,
sbormistr Jifií Petrdlík. Podoby lásky
v ãeské hudbû v prÛbûhu vûkÛ. Od nej-
star‰ích hudebních památek po souãasnost
– J. A. Komensk˘, A. Dvofiák, L. Janáãek, K.
H. Mácha.

úter˘ ❑ 16. ❑ 19.00
Absolventsk˘ koncert posluchaãek ZU·
Pro Arte Viva – obor sólov˘ zpûv. Na pro-
gramu skladby W. A. Mozarta, B. Smetany,
A. Dvofiáka a J. Mysliveãka.

stfieda ❑ 17. ❑ 19.00
Jaroslav Svûcen˘ – housle, Kry‰tof Ma-
rek – klavír. Jaroslav Svûcen˘ ve svém
cyklu »Domovské koncerty« v Chodov-
ské tvrzi pfiedstaví multiÏánrového klaví-
ristu Kry‰tofa Marka, s nímÏ vytvofiil po-
fiad »Hudební Ïánry 20. století« – originální

zpracování hudby D. Brubecka, G. Gershwi-
na, L. Bernsteina, J. Williamse a dal‰ích.

pondûlí ❑ 22. ❑ 19.00
Jíra – show. Milan Jíra, Rudolf Pellar, Te-
reza Duchková a Jan Petránek v cyklu
‰ansonov˘ch pofiadÛ v Chodovské tvrzi.
Veãer je tentokrát vûnován zakládajícímu
ãlenu sdruÏení »·anson, vûc vefiejná« –
skladateli a klavíristovi Milanu Jírovi.

pátek ❑ 26. ❑ 19.00
Co Ïivot dal a vzal. První z cyklu kontakt-
ních pofiadÛ, ve kterém se v trochu jiné
roli pfiedstaví vynikající ãesko–slovensk˘
herec Ladislav Chudík. Doprovázet ho bu-
dou houslista Bohumil Smejkal a klavírista
Vladimír Holl˘.

pondûlí ❑ 29. ❑ 14.00
Odpolední koncert pfiedev‰ím pro senio-
ry. Vystoupí muÏsk˘ pûveck˘ sbor PraÏ‰tí
uãitelé. âásteãnû zadáno pro seniory CSS,
zbylé vstupenky v prodeji v pokladnû Tvrze.

úter˘ ❑ 30. ❑ 19.00
·tûpánka Kutmanová – violoncello, Edu-
ard Spáãil – klavír. Na programu: skladby
R. Schumanna, B. MartinÛ a rakousk˘ch
skladatelÛ P. W. Fürsta, K. A. Hübera a H.
Gattermeyera.

Pohádky

nedûle ❑ 14. ❑ 15.00
Zahrada – hraná pohádka Malého divadél-
ka Praha. 

nedûle ❑ 21. ❑ 15.00
Princezna a drak – divadlo Vysmáto pana
Bílka. Velké marionety.

nedûle ❑ 28. ❑ 15.00
Zvífiátka a Petrov‰tí – hraná pohádka Diva-
dla ãasu. 

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: 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. bfiezna 2004

VELKÁ GALERIE: Jindfiich Bílek – obrazy. Milan Exner – keramika
Spoleãná v˘stava klatovského malífie, kter˘ pfied absolvováním v˘tvarné katedry Peda-
gogické fakulty vystudoval violoncello na praÏské státní konzervatofii a pfiedstavitele ke-
ramické rodinné dynastie, kter˘ vystavuje svou velmi známou robustní uÏitou keramiku.

Od 10. bfiezna do 4. dubna 2004

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

V˘stava prací od 25. února do 7. bfiezna 2004.

MALÁ GALERIE: Jana Jiru‰ová – keramika
Autorka nabízí svou novou kolekcí figurální a uÏité keramiky.

Od 10. bfiezna do 4. dubna 2004
•

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

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

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

Galerie je otevfiena dennû mimo pondûlí od 13.00 do 19.00 hod.

Restaurace – kavárna je otevfiena v úter˘ aÏ pátek od 16.00 do 24.00 hodin, 
v sobotu a v nedûli od 13.00 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 BŘEZEN 2004

Koncerty:

pátek ❑ 5. ❑ 20.00
J. Hendrix&J. Joplin. Skupina Fastbirds
a Pavla Kapitánová. Live legacy.

sobota ❑ 6. ❑ 20.00
Diskotéka 80.– 90. léta

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 20.00
Psí vojáci. Koncert.

pátek ❑ 12. ❑ 20.00
Benefit, Mark˘z John, Orient, Kiss
Czech Company. Rock koncert.

pátek ❑ 19. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles revival party.

sobota ❑ 20. ❑ 20.00
Diskotéka 80. a 90. léta.

stfieda ❑ 24. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

ãtvrtek ❑ 25. ❑ 20.00
Abba World Revival. Live koncert.

pátek ❑ 26. ❑ 20.00
Jaksi Taksi. Rock koncert.

sobota ❑ 27. ❑ 20.00
Shadows Launch Party. Club Break-
down DJ (England). High Frequency
House Party.

úter˘ ❑ 30. ❑ 20.00
Jazzov˘ biatlon. Steamboat Stompers
a Original Indigo. Dixieland koncert.

Ostatní pofiady:

Nedûle ❑ 7., 14., 21. a 28. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s velk˘m de-
chov˘m orchestrem BlaÏeje Zemana

Pofiady pro dûti:

úter˘ ❑ 16. ❑ 8.30, 10.00 a 11.30
V˘voj ãeské rockové hudby. Pofiad pro
‰koly.

pondûlí ❑ 29. ❑ 9.00 a 10.30
Hurá, jaro je tady. Pofiad pro ‰koly.

úter˘ ❑ 30. ❑ 14.00
Opatovsk˘ dfievák. SoutûÏ dûtsk˘ch ta-
neãních souborÛ.

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 seniory:

stfieda ❑ 3., 10., 17., 24. a 28. ❑ 10.00
Akademie tfietího vûku

pondûlí ❑ 8. ❑ 18.30
Taneãní pro mládeÏ

pondûlí ❑ 8. ❑ 20.30
Taneãní pro dospûlé

pondûlí ❑ 15. ❑ 19.30
ProdlouÏená taneãních kurzÛ

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.

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

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
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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 BŘEZNU 2004?

sobota ❑ 13. ❑ 14.00–17.00
Hlavolámání. Netradiãní deskové hry. Ak-
ce se koná v poboãce DDM Janouchova.

pondûlí–stfieda ❑ 15.–17.
PraÏské poetické setkání. Okresní kolo
Prahy 4, 11 a 12 v recitaci pro Z·, ZU·
a gymnázia.

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, proutky na pomlázku.

sobota ❑ 20. ❑ 9.30–11.30
Jaro ãaruje. Otevfiená v˘tvarná dílna pro
dûti od 4 let v poboãce DDM Janouchova.
S sebou pfiezutí, pracovní odûv. Vstupné
15 Kã.

sobota ❑ 20. ❑ 14.00
Odpoledne pro mû. Cviãení pro Ïeny
a dívky v poboãce DDM Janouchova.

sobota ❑ 20. ❑ 14.00–16.30
Dílna pro ‰ikovné ruce. Program pro vol-
nû pfiíchozí v poboãce DDM Janouchova.
Téma: Kraslice na sto zpÛsobÛ. Vstupné
50 Kã. S sebou pfiezutí, pracovní odûv
a vyfouknutá vejce. Vede V. Bele‰ová.

sobota ❑ 20. ❑ 14.00–15.30
Rostliny u nás doma.
V poboãce DDM Janouchova se koná kurz
pro v‰echny zaãínající pûstitele pokojo-
v˘ch kvûtin. Téma: Probouzení po zimû.
S sebou pfiezutí, pracovní odûv.

nedûle ❑ 21. ❑ 14.00
VOSA. Otevfien˘ volejbalov˘ turnaj pro
mládeÏ. Koná se v Z· Ke Katefiinkám, Vy-
bírá se poplatek za tûlocviãnu 30 Kã. Vede
M. Glaserová.

ãtvrtek ❑ 25. ❑ 19.00
Koncert skupiny Sekvoj a host v DDM
·alounova. Vstupné 20 Kã.

sobota ❑ 27. ❑ 9.30–11.30
Kurz grafick˘ch technik v DDM Janou-
chova. Urãeno pro zájemce ve vûku od 8
let. Vstupné 10 Kã.

pondûlí ❑ 29. ❑ 14.00
Dûjepisná olympiáda. Krajské kolo se
koná v Z· Bítovská.

úter˘ ❑ 30. ❑ 14.00
Opatovsk˘ dfievák. DDM JM pofiádá ve
spolupráci s KD Opatov soutûÏní pfiehlíd-
ku dûtsk˘ch taneãních souborÛ v sále KD
Opatov. SoutûÏí se v tûchto Ïánrech: lido-
vé a country tance, moderní taneãní styly,
voln˘ taneãní styl a ve 3 vûkov˘ch katego-
riích: I. 5–7 let, II. 8–11 let, III. 12–15 let.
Informace a pfiihlá‰ky v DDM ·alounova
u K. Novákové. Uzávûrka pfiihlá‰ek je 
19. bfiezna 2004.

Bûhem mûsíce bfiezna 
probûhnou sportovní turnaje pro Z·.
KaÏdou stfiedu je od 14.30 do 16.00
hod. otevfiená v˘tvarná dílna Pastelka.
Vstupné 20 Kã.

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 ‰kol-
ního roku 2003/2004 – v˘tvarná v˘cho-
va, keramika, papírové modeláfiství,
gymnastika, taneãní krouÏek, kopaná,
aerobic, sborov˘ zpûv, dopolední kluby
pro pfied‰koláky, studio dobr˘ch nápa-
dÛ a ãernobílé fotografie, v˘poãetní
technika.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2004:

Sobota ❑ 3. dubna
Den s pohádkou. Akce probûhne v DDM
·alounova od 9.30 do 11.30. S sebou pfie-
zutí, pohádkovou masku, svaãinu, pití.
Vstupné 20 Kã.

Sobota–nedûle ❑ 3.–4. dubna
Dvoudenní keramick˘ kurz – koná se
v DDM ·alounova od 9.00 do 17.00 hod.
Doglazování probûhne 17. 4. Kurz je ur-
ãen pro v‰echny od 12 let. Nutno se pfie-
dem pfiihlásit, kapacita míst je omezena.
Cena kurzu je 400 Kã. Informace a pfii-
hlá‰ky v DDM JM u V. Bele‰ové.

Pátek – sobota ❑ 23.–24. dubna 
Papírové jaro Praha. SoutûÏ a v˘stava
papírov˘ch modelÛ v DDM ·alounova.
Dal‰í informace naleznete na www.cpm.cz

Nabídka velikonoãních táborÛ

❑ 8. – 12. 4. 2004
Skryje u Rakovníka. 
– urãeno pro mládeÏ od 14 do 20 let
cena 1350 Kã vedoucí Z. Lála

❑ 9. – 12. 4. 2004
·umava – Hojsova StráÏ
– urãeno pro mládeÏ od 13 let
cena 950 Kã vedoucí K. Nováková

❑ 8. – 12. 4. 2004
Skryje u Rakovníka
– taneãní soustfiedûní krouÏku Cassiopeia
vedoucí J. Chytilová

Nabídka letních táborÛ

❑ 30. 6. – 16. 7. 2004
Stanov˘ tábor v Ho‰Èce u Tachova
vûk 7–14 let: turistika, sport, hry v pfiírodû
cena 2690 Kã vedoucí M. Messnerová

❑ 16. 7. – 6. 8. 2004
Stanov˘ tábor v Ho‰Èce u Tachova
vûk 7–14 let: turistika, sport, hry v pfiírodû
cena 2750 Kã vedoucí M. Kvirenc

❑ 6. 8. – 27. 8. 2004
Stanov˘ tábor v Ho‰Èce u Tachova
vûk 7–14 let: turistika, sport, hry v pfiírodû
cena 2760 Kã vedoucí V. Bele‰ová

❑ 3. 7. – 17. 7. 2004
Stanov˘ tábor v Ho‰tce u Tachova
vûk 7–14 let: turistika, sport, hry v pfiírodû
cena 2420 Kã vedoucí T. Rezek

❑ 31. 7. – 14. 8. 2004
Stanov˘ tábor v Ho‰Èce u Tachova
vûk 7–14 let: turistika, sport, hry v pfiírodû
cena 2440 Kã vedoucí J. Janovská

❑ 14. 8. – 28. 8. 2004
Stanov˘ tábor v Ho‰Èce u Tachova
vûk 7–14 let: turistika, sport, hry v pfiírodû
cena 2450 Kã vedoucí J. Janovská

❑ 1. 7. – 10. 7. 2004
LouÀovice pod Blaníkem
vûk 8–15 let: aerobic, míãové a netradiãní
sporty
cena 2250 Kã vedoucí Z. Máchová

❑ 3. 7. – 10. 7. 2004
Albrechtice nad Vltavou
vûk 7–15 let: v˘tv. v˘chova, keramika, sport
cena 2200 Kã vedoucí M. Glaserová
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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
Tel.: 257 921 197

âtvrtek 16.00–19.00 v˘klady pravidel,
turnaje

PROGRAM NA BŘEZEN:

Úter˘ ❑ 2. 
Tikal – objevte poklady starého mûsta
MayÛ „Tikal“  

âtvrtek ❑ 4. 
Osadníci – turnaj v nejoblíbenûj‰í desko-
vé hfie svûta – zaloÏte svou kolonii na ost-
rovû Katan a nechte ji vzkvétat

Úter˘ ❑ 9. 
Abalone oblíbená hra pro v‰echny vûkové
kategorie

âtvrtek ❑ 11. 
Manhattan – svûtová stavební horeãka vr-
cholí, kdo bude majitelem nejvy‰‰ího mra-
kodrapu svûta?

Úter˘ ❑ 16. 
EVO – tohle je EVOLUCE! Charles Darwin
by se asi velmi divil! Vytvofiete vlastní Ïivo-
ãi‰n˘ druh a osídlete jím Prazemi!

âtvrtek ❑ 18. 
Psí Ïivot – Ïivot toulavého psa není snadn˘:
bude kost kterou hledá v popelnici? VyÏebrá
ji v restauraci? Nechytí ho pfiitom ras? V˘ho-
du má samozfiejmû ten, kdo poãÛrá v‰echny
sloupy ve mûstû a proto hurá vpfied!

Úter˘ ❑ 23. 
Tajemn˘ Mistr X – Chytí detektivové
Scottlandyardu tajemného Mistra X, anebo
opût zmizí v kfiivolak˘ch uliãkách starého
Lond˘na?

âtvrtek ❑ 26. 
Carcassone – postavte vlastní stfiedovûké
mûsto

Úter˘ ❑ 30. 
Deskové hry Descartes – pfiijìte si za-
hrát deskové hry pfiedních francouzsk˘ch
autorÛ

Informace na tel.: 603 216 581

❑ 8. 7. – 17. 7. 2004
RaduÀ u Opavy
vûk 15–20 let: hry, soutûÏe pro náctileté
cena 2500 Kã vedoucí Z. Lála

❑ 16. 7. – 24. 7. 2004
Vfiesník
vûk 4–7 let: turistika, pohybová a hudební
v˘chovy, jízda na ponících
cena 2100 Kã vedoucí P. Dolej‰ová

❑ 14. 8. – 21. 8. 2004
Sobû‰ín
vûk 10–18 let: míãové hry, volejbal, cyklistika
cena 2350 Kã vedoucí M. Glaserová

❑ 21. 8. – 28. 8. 2004
Dolní DvÛr
vûk 4 – 12 let: v˘tvarná v˘chova, hry v pfií-
rodû, sport
cena 2390 Kã vedoucí V. Bele‰ová

❑ 21. 8. – 28. 8. 2004
LouÀovice pod Blaníkem
taneãní soustfiedûní Cassiopea
cena 2110 Kã vedoucí J. Chytilová

❑ 5. 7. – 9. 7. 2004
Keramick˘ kurz v DDM JM ·alounova 2024
vûk od 12 let: omezená kapacita míst
cena 800 Kã vedoucí V. Bele‰ová

❑ Od 14. 6. do 21. 8. 2004
14 denní turnusy ve ·panûlsku 
– Costa Brava, Sant Antoni de Calonge
vûk 10–17 let: zamûfiení na sport, kulturu,
rekreaci, cestování cena bude upfiesnûna

WWW prezentace DDM JiÏní
Mûsto:www.ddmjm.wz.cz

Poboãka DDM Janouchova 671 
tel. 272 911 520

e-mail: ddm-janouchova@iol.cz

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM NA BŘEZEN 2004

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

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

pondûlí ❑ 22. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· J. RÛÏiãky.

ãtvrtek ❑ 25. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· Kfitinská.

nedûle ❑ 28. ❑ 18.00
Absolventsk˘ koncert ÏákÛ Ivety Hlava-
té. Kostel sv. Vavfiince, Hellichova ul., Pra-
ha 1

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

MOSAIKA
P¤EDNÁ·KY – ÚTER̄  OD 18 HOD. VSTUPNÉ – 50,- Kã

9. 3.   Jak proãistit své tûlo pfied jarem
16. 3.   Sluneãní znamení a Ïivly v horoskopu
30. 1.   Hlubiny tarotu a nového tisíciletí

KURZY:
5. –   7. 3. Tantra pro muÏe ( s Richardem a Petrem v Praze)

26. – 28. 3. Malífi ve Vás 
(kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou)

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)

Praha 4, Babákova 2149/1, 
tel. 272 940 812, mosaika@atlas.cz
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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.

BŘEZEN 2004

ČÍNSKÉ DNY V ZAHRADĚ

Koncerty

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 19.00
·trÛdl + Naspûch – mlad˘ melodick˘ folk

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 19.00
Grandis, Stráníci – spirituály a tradicioná-
ly – vokální skupina se sv˘m hostem

pondûlí ❑ 15. ❑ 19.00
Jauvajs, Lidee Noire, Bodlo – irská hud-
ba, folk a bluegrass – koncert sdruÏení
Folkotoã

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 19.00
Slvek Janou‰ek a Vojta Kupãík – oblíbe-
n˘ písniãkáfi s doprovodem elektrick˘ch
houslí

ãtvrtek ❑ 25. ❑ 19.00
Spirituál kvintet – ãerno‰ské spirituály
a gospely v nezamûnitelném podání

Hudební kavárna

úter˘ ❑ 2. ❑ 19.00
Bulabula – klasické standardy novû
a vlastní jazzová tvorba – klavír, kytara,
kontrabas, bicí

úter˘ ❑ 9. ❑ 19.00
Ale‰ Háva&Funny Jam – moderní jazz –
funk, latina, bebop – piano, synthetizer,
vokál, saxofon, basa, bicí

úter˘ ❑ 16. ❑ 19.00
Kung Pao – specialitka – Chinese Rock
Revival Band

úter˘ ❑ 23. ❑ 19.00
Annabaze – partiãka blues, jazz&funky

úter˘ ❑ 30. ❑ 19.00
Tam Tam Orchestra – exploze brazil-
sk˘ch, kubánsk˘ch a africk˘ch rytmÛ
v projektu Milo‰e Vacíka

Divadlo

stfieda ❑ 10. ❑ 20.00
Orgie s Karolínou – krátké etudy na moti-
vy S. Leacocka hraje divadlo Excelsior

pondûlí ❑ 29. ❑ 18.00
Poprask na lagunû – italsk˘ tempera-
ment, láska i konflikt v komedii podle C.
Goldoniho, hrají »Oldstars«

Film

pátek ❑ 5. ❑ 17.30 a 20.00
MuÏ, kter˘ nebyl – atmosférické kriminál-
ní drama Joela a Ethana Coenov˘ch, USA

pátek ❑ 19. ❑ 20.00
Kruh – japonsk˘ originál – tísnivá a napí-
naví atmosféra naplnûná nepfiekonatelnou
hrÛzou, horor Japonsko

pátek ❑ 26. ❑ 17.30 a 20.00
Hrdina (Hero) – historick˘ váleãn˘ velko-
filmu – Hong–Kong, âína 2003

Setkávání

pondûlí ❑ 1. ❑ 18.30
Albánie – zemû hor, islámu i kfiesÈanství,
antiky i komunistick˘ch bunkrÛ – promítá
a vypráví Vilém Dvofiák

úter˘ ❑ 2. ❑ 14.30
Stará láska nerezaví – pofiad Richarda
Adama a jeho hostÛ

stfieda ❑ 3. ❑ 18.30
Nezákonné vy‰etfiovací metody StB
v letech 1948–1952 – cyklus pfiedná‰ek
Úfiadu pro dokumentaci a vy‰etfiování zlo-
ãinÛ komunismu

pondûlí ❑ 8. ❑ 18.30
Maltéz‰tí rytífii – KfiesÈanství a islám
v Levantû pfied kfiiÏáck˘mi válkami –
pofiad RNDr. Pavla Mrázka

pondûlí ❑ 15. ❑ 18.30
Úvod do indické filozofie II. – Které
vlastnosti jsou vhodné pro jógu – cyklus
PhMr. Rudolfa Skarnitzla

stfieda ❑ 17. ❑ 18.30
Tfiídûní odpadÛ a moÏnosti zpracování
– z cyklu pfiedná‰ek Ekocentra JiÏního
Mûsta

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 18.30
âína známá i neznámá – pfiedná‰ka do-
centky Vûny Hrdliãkové z âesko–ãínské
spoleãnosti

pondûlí ❑ 22. ❑ 18.30
¤ecko – zemû m˘tÛ i skuteãnosti – ce-
stopisná pfiedná‰ka s diapozitivy Milo‰e
Eksteina

stfieda ❑ 24. ❑ 18.30
Reflexní diagnostika a terapie III. – cy-
klus pfiedná‰ek J. Kopecké o starobylé
metodû alternativní medicíny

Spirituál kvintet 
– klasika klasik
Před více než rokem vystoupila v Kulturním centru Zahrada vy-

nikající bluesová a soulová zpěvačka Irena Budweiserová s do-
provodem uskupení Fade In. Velice schopnou a energickou voka-
listku můžete v březnu opět zastihnout na Velkém sále Zahrady
s její takříkajíc domovskou skupinou Spirituál kvintet. Kvintet pat-
ří již neuvěřitelné čtyři desítky let k tomu nejlepšímu, co může
česká hudební scéna nabídnout. Hudebníci ve svém repertoáru cit-
livě spojují folkové tradicionály, gospely, lidové písně i spirituály.
V současnosti navíc za podpory zpěváka a kytaristy Karla Zicha,
který se ve Spirituálu vrací zpátky ke svým hudebním kořenům.
Vystoupení, jež je vždy mimořádným hudebním zážitkem, bude ve
čtvrtek 25. 3. od 19.00. Rezervujte si vstupenky včas.

Mgr. Tomáš Rulf



B¤EZEN 2004 KULTURNÍ P¤EHLED 7

pondûlí ❑ 29. ❑ 18.00
Dne‰ní âína a její krajané v âeské re-
publice – pfiedná‰ka Tchan Jün-Ling-Rus-
kové

úter˘ ❑ 30. ❑ 18.30
Popelka po ãtyfiicítce – dámsk˘ klub spi-
sovatelky a scénáristky Alexandry Berko-
vé

stfieda ❑ 31. ❑ 18.30
Homeopatie II. – léãba bez vedlej‰ích
úãinkÛ – pfiedná‰í Katefiina Hofmanová,
dipl. homeopat. ãlenka âLHS

Indiánské jarní prázdniny

pondûlí–pátek ❑ 1.–5. 3. ❑ 11.00–16.00
Keramika, sádrofiez, glazování, drhání +
vycházky do pfiírody (nutno objednat: 723
376 825)

Prázdninové promítání pro dûti

pondûlí ❑ 1. ❑ 10.00
Krtkova dobrodruÏství

úter˘ ❑ 2. ❑ 10.00
Mach a ·ebestová

stfieda ❑ 3. ❑ 10.00
·taflík a ·pagetka

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 10.00
Povídání o pejskovi a koãiãce

pátek ❑ 5. ❑ 10.00
O kocouru Mike‰ovi a jeho pfiátelích

Pofiady pro dûti a mládeÏ

ãtvrtek ❑ 4., 11., 18., 25. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky
nejen pro pokroãilé o skvûlé ceny – Harry
Potter, Lord of the Ring, Pokémon

úter˘ ❑ 9. ❑ 9.00
Hurá, jaro je tady! Aneb Velikonoce
jsou za dvefimi – písnû, hry i pfiíbûhy uvá-
dí divadélko Andromeda

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 14.00
Kocourkov – klauniáda o mûsteãku, kde
je v‰e naruby. Hraje profesionální divadlo
Trakafi.

sobota ❑ 13. ❑ 10.00–12.00
O kohoutkovi a slepiãce – tvÛrãí, hravé
a úsmûvné dopoledne s pohádkou pro dû-
ti od 3 let. S sebou: vodovky, lepidlo, nÛÏ-
ky

sobota ❑ 13. ❑ 15.00
Tfii zlaté vlasy dûda V‰evûda – poetic-
kou pohádku hraje profesionální loutkové
divadlo Kejklífi 

úter˘ ❑ 16. ❑ 9.00
Veselé taneãní III. – zábavnû–nauãn˘ po-
fiad pro Ïáãky a uãitele. ·koliãka tancÛ di-
vadélka Andromeda.

Svûtov˘ den divadla 
pro dûti a mládeÏ

sobota ❑ 20. ❑ 10.00–12.00
Divadelní putování pohádkou – dopo-
ledne s Perníkovou chaloupkou, Karkulkou
i v˘robou loutky, pro dûti od 3 let

sobota ❑ 20. ❑ 15.00
âervená Karkulka – klasická pohádka
v ãinoherním podání Divadla âas

sobota ❑ 20. ❑ 17.00
Mal˘ princ – nejnovûj‰í inscenace Disma-
nova rozhlasového dûtského souboru

ãtvrtek ❑ 25. ❑ 9.00 + 14.00
âesk˘ rok – jaro, léto! Eva Hru‰ková
uvádí pofiad o tradicích: písniãky, fiíkadla,
pohádky ...

sobota ❑ 27. ❑ 10.00–12.00
Jarní pohybové hraní – hry, taneãky
i tvofiení s jarní tématikou pro dûti od 3 let.
Vede Katefiina Schwarzová.

sobota ❑ 27. ❑ 15.00
O stateãném vojáãkovi a malé taneãnici
– na motivy pohádek H. Ch. Andersena
loutkové divadlo Vysmáto

úter˘ ❑ 30. ❑ 10.00
La plus belle histoire du monde – diva-
dlo Bofiivoj uvádí interaktivní pofiad pro
Ïáky, studenty i uãitele francouzského ja-
zyka

V˘stavy

❑ 1. 3. – 2. 4.
GALERIE: âínské ãajové konviãky z dí-
len v I–singu – ze sbírky paní Tchang
Jün–ling–Ruskové

❑ 28. 2. – 28. 3.
MAL¯ SÁL: Radim Kacer, Valérie Soto-
nová: Kresby
– pfiipraveno ve spolupráci s Amatérskou
obrazárnou. VernisáÏ v nedûli 28. 2.
v 17.00 hod.

SoutûÏ s Pavoukem ·tûstíkem 
– Internetem letem svûtem II.

❑ 1. 3. – 31. 3.
Úkoly: namalovat pavouka v síti, napsat
pfiíbûh ·tûstíka, vyrobit síÈ... 

informace v KC Zahrada 

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

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

Tvůrčí, hravá a úsměvná dopoledne si postupně
získala oblibu u maminek, tatínků, a přede-

vším jejich dětí. Sobotní dvouhodinovka dětem
zábavnou - interaktivní formou nabízí výtvarné, li-
terární, dramatické i pohybové aktivity. Každé do-
poledne nese téma, většinou inspirované klasický-
mi pohádkami. Jarní pohybové hraní navazuje na
loňskou tradici tanečních her, vždy pořádaných na
motivy jednotlivých ročních období. Letošní jarní

hraní vychází z probouzení přírody, z rozkvétání
a zelenání, z nových vůní a příchodu delších, slu-
nečních dní. Děti si zahrají tradiční i nové hry, za-
pojí svou fantazii a tvořivost a seznámí se s říkad-
ly, hádankami a příběhy, kterými jaro přivítají.

Tyto otevřené dílničky pro děti od tří let vede
MgA. Kateřina Schwarzová, lektorka s dlouhole-
tou zkušeností s prací s dětmi. Rodiče se mohou
i nemusí jednotlivých dílen účastnit. Vhodné je
dětem nachystat vodové barvy, nůžky a lepidlo,
do tělocvičny sportovní oblečení a obuv a neza-
pomenout na svačinku.

MgA. Hana Kožová

Jarní pohybové hraní 
aneb sobotní dopoledne pro děti
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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 BŘEZNU 2004:

sobota ❑ 6. ❑ 16.30
Tfii pohádky od Pohádky – známé po-
hádky O kohoutu, kocouru a kose, Stra‰i-
deln˘ ml˘n, O po‰tovském panáãkovi za-
hraje Divadlo POHÁDKA

sobota ❑ 13. ❑ 16.30
Dlouh˘, ·irok˘ a By... aneb sláva roz-
‰afného kohouta v podání Josefa Ka‰pa-
ra a jeho kolegÛ z divadla Studna

pondûlí ❑ 15. ❑ 14.00
Tfii kouzelné pohádky – pohádky O rybá-
fii a rybce, O ‰evci a ãertovi, O u‰até prin-
ceznû zahraje divadlo Glans

pátek ❑ 19. ❑ 9.00 a 10.30
Babka ChÀapka – pohádku pro M· a Z·
zahrají Buchty a loutky

sobota ❑ 20. ❑ 16.30
Obu‰ku, z pytle ven aneb kdo má skfiít-
ka, ten se má. Zahrají herci Hereckého
sdruÏení

sobota ❑ 27. ❑ 16.30
Maxipes Fík – pfiíbûhy populárního tele-
vizního psího hrdiny pfiipravilo Divadlo
·pílberg

Pro Ïeny a dívky:
Aerobní cviãení – Buìme koãky
sobota ❑ 6. ❑ 9.00–10.30
sobota ❑ 20. ❑ 9.00–10.30

Zájemci o námi nabízené aktivity se
mohou informovat na tel. 272 930 149.

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˘-
chovou. Dûti se uãí fiíkadla a básniãky. Po-
zornost 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‰tûvovat
i samostatn˘ program pro dûti pfied‰kolního
vûku Klubíãko pro pfied‰koláky. Zde se
dûti pfiipravují na vstup do ‰koly. Procvi-
ãují si pamûÈ, uvolÀují ruku pro správné
psaní, zvládají základy matematick˘ch
pfiedstav. Dostávají své první domácí úkoly.

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

KD KLUBKA NABÍZÍ PRONÁJEM

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.

Informujte se prosím na tel.: 
272 930 023.

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.

LÉČIVÁ SÍLA intuitivního tance
Prostorným sálem KD Klubka zní hudba. Klidnou melodii vystřídá

temperamentní cikánská píseň či ohněm nabité flamengo, do nebes-
kých výšin zve andělský hlas Sarah Brightman. Na parketu se pohybuje
několik postav, zcela pohroužených do hudby a rytmu svého těla. Jaká
svoboda! Neexistuje tu hodnocení »správně« či »špatně«. Nikdo zvenčí
neurčuje, co mají dělat a jak to mají dělat, čemu se mají naučit. Ten nád-
herný pohyb vychází spontánně z jejich nitra. Tady a teď vytvářejí svou
vlastní a jedinečnou »choreografii«. Jak je to možné? Netančí totiž tak,
jak umějí, ale jak to cítí. Mladí i staří. Rozhodující není věk, tělesná
zdatnost, hudební či pohybové nadání, nýbrž odvaha být sám sebou.

Každý z nás je tanečníkem i bez předchozí taneční průpravy. Všechny
rytmy světa máme uloženy v sobě. Naše tělo má svou vnitřní moudrost.
Dovolíme-li mu, aby ji projevilo, budeme dělat přesně ty pohyby, které
povedou k jeho dokonalému uvolnění.

Tělo a mysl fungují jako spojené nádoby. Oddáme-li se tanci, kolotoč
myšlenek se zastaví a my se konečně začneme otvírat svému nitru a jeho
léčivé síle. Uzdravit svůj život můžeme jen my sami.

Tanec můžeme pojmout jako prosté protažení těla, ale on nám nabízí
mnohem víc: může se stát důležitým vypouštěcím ventilem nahromadě-
ných emocí, a tudíž cestou k našemu uzdravení, může být vyjádřením
našich pcoitů, vdečnosti za život, jeho oslavou, meditací, modlitbou...

A tak toužíte-li poznat a především procítit, kým opravdu jste, můžete
zkusit cestu intuitivního tance – pohybové improvizace bez předem sta-
novených struktur a forem. KD Klubka vám nabízí prostor a příležitost
k tomuto jedinečnému prožitku v sobotu 13. a 27, března od 10 hodin.
Vstupné 70 Kč.

Účast je třeba potvrdit vždy nejpozději ve středu před akcí 
na tel. 737 101 910.
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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
JOSEF VELâOVSK¯

GRAFIKA, OBRAZY, ILUSTRACE

Od. 1. bfiezna do 3. dubna 2004

Akademick˘ malífi Josef Velãovsk˘ se
narodil 7. 10. 1945 ve Václavovicích

na Moravû. V roce 1959-1963 studoval na
UmûleckoprÛmyslové ‰kole v Uherském
Hradi‰ti. Akademii v˘tvarn˘ch umûní ab-

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.

solvoval v letech 1963-1969 u profesora
Karla Souãka. Rok 1970 strávil v PafiíÏi
(Ateliér 13 - u S. W. Haytera) a do Francie
se vrátil je‰tû v roce 1975 (stáÏ MK Pro-
vence).

Úãastnil se 48 v˘tvarn˘ch pfiehlídek ne-
jen v Evropû, ale i v USA a uspofiádal pfies
90 samostatn˘ch v˘stav. Získal nejrÛznûj‰í
ceny: 1980 - Cena Trienále evropské kres-
by v Norimberku; 1982 - Diplom Bienále
evropské malby; 2000 - Cena Rudolfa II.
za umûleckou ãinnost Masarykovy akade-
mie umûní; 2003 - Evropská medaile
Franze Kafky. Jeho díla se nacházejí
v soukrom˘ch sbírkách doma i zahraniãí.

Tvorba Josefa Velãovského, obrazy
i grafické listy, jsou prÛzraãmû imaginativ-
ní. Snové krajiny s obrysy lidského tûla,
prÛhledy do zvlá‰tních politick˘ch svûtÛ
znepokojiv˘ch a pfiesto útû‰n˘ch. Velmi
pÛsobivé jsou i ilustrace mnoha publikací.
(R. M. Rilke, F. Saganová, S. Zweig, A.
Strindberg, P. Skarlant, F. Dürrenmatt aj.).

Po cel˘ bfiezen mÛÏete v Opatovské kni-
hovnû procházet kolem podivohodn˘ch
svûtÛ Josefa Velãovského.

V˘stava bude zahájena 2. bfiezna
2004 v 19.19 hod. Úvodní slovo prone-
se Dr. Z. Hrabica. Olga Kuãerová

Tû‰íme se na vás.

KDE KONČÍ SVĚT 2003/2004
na téma Kolik fieãí umí‰, tolikrát jsi ãlovûkem
Každý mluví, tak jak umí, jak se učil odmala –
hlavně když se dorozumí člověk, pes i žížala! (Jiří Žáček)

I v letošním roce se Městská knihovna v Praze (pobočka Opatov) za-
pojila do celorepublikové soutěže vyhlašované Svazem knihovníků
a informačních pracovníků – Klubem dětských knihoven. V naší kni-
hovně jsme vyhlásili soutěžení ve dvou okruzích.

O nejlepší: LITERÁRNÍ DÍLO (max. 2 A4) a VÝTVARNÉ DÍLO.

Všechny soutěžní práce se musí dotýkat tématu řeči a dorozumívání.
Uvítáme všechny nápady, ať budete zpracovávat otázky dorozumívání
rostlin, vymyslíte vlastní povídku o řeči zvířat, napíšete literární dílo
v Klingonštině (nebo jiné speciální řeči – prosíme, přiložte i český pře-
klad), vymyslíte co nejvýřečnější SMS pouze za použití smajlíků, na-
malujete rozhovor mezi žábou a čápem, je to prostě úplně na vás a my
se na vaše výtvory budeme těšit. Abych nezapomněla, všechny dodaná
dílka budou hodnocena porotou. Z těch dobrých uděláme výstavu v kni-
hovně (tvůrci od nás dostanou drobné odměny) a autoři čtyř nejlepších
absolvují netradiční návštěvu některé z českých pamětihodností.

Díla odevzdávejte v dětském oddělení knihovny Opatov, 
nebo posílejte na adresu: Knihovna Opatov, Opatovská 1754, 

Praha 4, 149 00 (s heslem Kde končí svět) 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

nedûle  ❑ 7.  ❑ 9.30
KáÏe nov˘ synodní senior Mgr. Joel Ruml

úter˘  ❑ 19.00
Biblická hodina v bytech úãastníkÛ –
místo po domluvû

stfieda  ❑ 17.00
Biblická hodina pro dûti

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

stfieda  ❑ 18.30
SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

ãtvrtek  ❑ (1 a 3. v mûsíci)  ❑ 17.00
Hovory o vífie

ãtvrtek  ❑ (3. v mûsíci)  ❑ 19.00
SchÛzky stfiední generace v bytech
úãastníkÛ – místo po domluvû

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

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 BŘEZNU 2004

Stfieda ❏ 3. ❏ 19.00
Modlitební setkání »Velká stfieda«.
Host P. Vladimír Kalík: téma: RÛst v mod-
litbû. Kaple (vchod A)

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

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

www.kaminek.org

Pondûlí ❏ 8. ❏ 19.00
Beseda s akad. soc. Janem Bradnou,
pfiedsedou spoleãnosti pro obnovu Ma-
riánského sloupu v Praze, o historii
a perspektivách obnovy v˘znamné his-
torické památky. Pofiádá a srdeãnû zve
KDU–âSL. Kaple (vchod A)

Úter˘ ❏ 9. ❏ 19.00
Pfiedveãer ALFA kurzÛ. Klub Na dnû
(vchod E)

âtvrtek ❏ 18. ❏ 19.00
Vûzení, jak ho neznáte – beseda s man-
Ïeli Carbolov˘mi. Klub Na dnû (vchod E)

Nedûle ❏ 21. ❏ 18.00
Ekumenická bohosluÏba. 
Kaple (vchod A)

Úter˘ ❏ 23. ❏ 19.00
ALFA kurzy. Klub Na dnû (vchod E)

Pondûlí ❏ 29. ❏ 17.00
Velikonoãní koncert ÏákÛ SU· Altera
Pars I. Klub Na dnû (vchod E)

Pondûlí ❏ 29. ❏ 19.00
Velikonoãní koncert ÏákÛ SU· Altera
Pars II. Klub Na dnû (vchod E)

Úter˘ ❏ 30. ❏ 19.00
ALFA kurzy. Klub Na dnû (vchod E)

Farní Charita Chodov a o. s. Prak
srdeãnû zvou na besedu 
s manÏeli Carbolov˘mi

»VĚZENÍ – JAK HO NEZNÁTE«

ve ãtvrtek 18. 3. od 19.00 hod. 
v Klubu Na dnû
(KfiesÈanské centrum, vchod E)
stav souãasného vûzeÀství • vliv pobytu
ve vûzení na psychiku ãlovûka • ‰ance
ãlovûka po propu‰tûní • v ãem spoãívá po-
moc vûznûn˘m • proã neb˘t lhostejn˘
k problematice vûzeÀství • prevence je
úãinnûj‰í a levnûj‰í
Osobní svûdectví propu‰tûného vûznû

BlíÏe o programech 
viz webové stránky

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

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

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

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

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

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

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

Nabídka lyÏafisk˘ch zájezdÛ 
pro dûti i rodiãe

Sobota ❏ 13. 3.
Cena DIXIE KLUBU ve sjezdovém lyÏo-
vání – Janské Láznû
Cena 300 Kã (na vleky, doprava zdarma)
+ 50 Kã startovné

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

Sobota ❏ 16.–18. 4.
LyÏování na ledovci – Kaprun.
Cena 700 Kã.*

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

DÛleÏité poznámky:
Cena:
*   Cena zahrnuje pouze dopravu (stravu,

vleky, event. poji‰tûní di hradí úãastník
sám)

•  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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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 ❑ 18. ❑ 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.

pondûlí ❑ 29. ❑ 17.00 a 19.00
Velikonoãní koncerty ÏákÛ SU· Altera
Pars I. a II. (v prostorách Klubu Na dnû)

Nabízíme volná místa 
v kurzech zpûvu a klavíru

Informace a pfiihlá‰ky 
na tel. 272 927 239

nebo 603 180 180 – Karolína âiháková

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

MoÏnost slevy: na jednodenní lyÏafiské
v˘cviky poskytneme slevu aÏ 100 % z ce-
ny 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.

Placení: po telefonické domluvû 

CENA DIXIE KLUBU 
VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ

o. s. Kamínek pofiádá
v sobotu 13. bfiezna 2004 

pro dûti a mládeÏ
závody ve sjezdovém lyÏování 

v Jansk˘ch Lázních
Je moÏné pfiihlásit jednotlivé úãastníky
od 8 do 26 let nebo i celé skupiny. Jed-
notlivci se zúãastní závodu a mimo to si
zalyÏují na sjezdovce pod vedením na-
‰ich cviãitelÛ lyÏování. Pfiihlá‰ené skupi-
ny budou moci kromû závodÛ pod vede-
ním sv˘ch vedoucích lyÏovat na sjez-
dovce. Máme je‰tû nûkolik voln˘ch míst
pro bafuÀáfie, ktefií budou stfiídavû po-
máhat s organizací závodu a vyuÏívat
volné permanentky.
Cena dopravy: zdarma
Startovné: 50 Kã
Permanentka na vleky: 300 Kã
Jídlo, pití, pfiipoji‰tûní: individuální
U úãastníkÛ se pfiedpokládá: schop-
nost jízdy s kopce, schopnost zastavit
a jízda na vleku. U vítûze se pfiedpoklá-
dá: Ïe v˘‰e uvedené bude umût nejlépe.

Odjezd autobusem v 6.30 hod. 
od stanice metra Háje (v místû 
zastávky MHD Modrá ‰kola).

Akci grantem podpofiila Mâ Praha 11

Pfiihlá‰ky: kaminek@kaminek.org

PROGRAM

Pondûlí ❑ 1. ❑ 18.00
Psycho kurz pro mládeÏ »Cesta k sebe-
poznání«

Stfieda ❑ 10. ❑ 19.30
·erbel’ – styl folk jazz rock.

âtvrtek ❑ 11. ❑ 19.30
Literární veãery III. – host: Tensing

Pátek  ❑ 12. ❑ 19.00
Narcis – styl folk.

Pondûlí ❑ 15. ❑ 18.00
Psycho kurz pro mládeÏ »Cesta k sebe-
poznání«

Stfieda ❑ 17. ❑ 19.00
Literárnû-hudební pásmo »Cesta s mo-
t˘lkem«. V˘bûr povídek a scének ze stej-
nojmenné knihy Ilji Hurníka s prÛvodem
klavíru.

âtvrtek ❑ 18. ❑ 19.00
Vûzení, jak ho neznáte – beseda s man-
Ïeli Carbolov˘mi. Klub Na dnû (vchod E)

OTEVŘENO

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

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

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

âtvrtek ❑ 17.00–19.00
TenSing

âtvrtek ❑ 19.00–22.00
âajovna – Helen

Modletická 1401, Praha 11 - Opatov, 
tel. 267 913 338, 

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM

VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

Voln˘ prostor – prostor pro hry, fotbálek,
‰ipky, posezení pfii ãaji nebo kávû, popoví-
dání, ãtení, v˘tvarnou tvorbu...

TenSing – skupina pro náctileté s hudeb-
nû kreativním programem, zahrnující ama-
térsk˘ sborov˘ zpûv s kapelou, divadlo, ta-
nec, zamy‰lení a hry pro v‰echny bez
ohledu na hudební nadání. 
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 BŘEZNOVÝ PÁTEK 

SE V YMKÁRIU USKUTEČNÍ 

TURNAJ VE FOTBÁLKU

Tak vytvofi team 
a pfiijì 26. bfiezna v pût! 

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
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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 3., 17 a 31. ❑ 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

Scházíme se  v Klubu Na dnû 
v KfiesÈanském centru (vchod E)

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 14., 21. a 28. bfiezna 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

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

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. 

PROSBA O POMOC
ProtoÏe nám ocházejí nûkteré maminky
do práce nebo se jim narodí miminko, hle-
dáme nûkolik ochotn˘ch maminek na v˘-
pomoc v Domeãku:
1. sluÏba ve stfiedu od 9.30 do 12.30 hod.
2. sluÏba v pátek od 10.00 do 13.00 hod.
3. maminku, která umí hrát na klavír nebo
kytaru na stfiedu od 10.30 do 11.00 hod.
(dûtské písniãky - klavír je k dispozici).
Mít v Domeãku sluÏbu znamená: otevfiít
vãas Domeãek, uvafiit kávu a ãaj, spoãítat
vstupné, dohlédnout na úklid hraãek a za-
mknout. SluÏbu mají vÏdy dvû maminky,
aby si mohly pomáhat a v pfiípadû nemoci
se zastoupit. Odmûnou je vstup do Domeã-
ku kter˘koli den ZDARMA. V pfiípadû zájmu
kontaktujte, prosím, Eriku Oberfalcerovou.

Informace: 
Erika Oberfalcerová – 

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

Čínské dny
v Zahradě
Výstava »Čínské čajové

konvičky z dílen v I-sin-
gu«, přednášky »Čína známá
i neznámá«, »Dnešní Čína a je-
jí krajané v České republice«.
Ale také projekce velkofilmu
Hrdina a jako mimořádná per-
lička vystoupení mezinárodní
hudební skupiny Kung Pao -
chinese rock revival band. Tě-
lesa, které se dle svých členů
již více než pět let snaží doká-
zat, že: »čínská hudba nemusí
být pouhým taháním kočky za
ocas.«. To je stručný program
březnových Čínských dnů
v Kulturním centru Zahrada.
Pořady ve spolupráci se Zahra-
dou připravila předsedkyně
Česko-čínské společnosti sino-
ložka Věna Hrdličková a paní
Tchang Jün-ling-Rusková.

Mgr. Tomáš Rulf

KURZY ALFA
oblíbené po celém svûtû!
Neformální veãery o kfiesÈanství, videopro-
jekce, diskuse na dané téma, vtipy a veãe-
fie - v‰e v pfiíjemné a pfiátelské atmosféfie.
Vstup i jídlo zdarma.
Setkávat se budeme ve ãtvrtek od 19.00
hod. v klubu Na dnû, Modletická 1401
(vchod E), Praha 4

Témata na bfiezen:

Úter˘ ❑ 9. ❑ 19.00
Úvodní veãefie na téma: KfiesÈanství
nudné, nepravdivé, zbyteãné?

Úter˘ ❑ 23. ❑ 19.00
Kdo je JeÏí‰ Kristus?

Úter˘ ❑ 30. ❑ 19.00
Proã JeÏí‰ zemfiel?

V pfiípadû, Ïe máte zájem se kurzu nebo
nûkter˘ch témat, zúãastnit, potvrìte, pro-
sím, svou úãast (z dÛvodu objednání po-
ãtu veãefií).

Martin Oberfalcer, 
tel. 272 940 288 nebo 777 200 431.

Tû‰íme se na va‰i úãast!
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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,
vymûÀovat 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 pohy-
bová 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-
mi, cviãením na míãích zamûfiené na osvo-
jení si správného drÏení tûla (úter̆ , stfieda)

INFORMAČNÍ HODINY: 

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

1730–1930 hod.

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

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

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

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

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

Kondiãní cviãení na míãích – cviãení na
míãích, s overbally, body building, step ae-
robik, streãink – zpevÀuje svaly na zádech
a dÛleÏit˘ch svalov˘ch skupinách, nezatû-
Ïuje 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, udrÏení
pruÏného tûla a bolesti zad, nauãí vás re-
laxovat 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:

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

❑ 9. 7. – 16. 7. 2004
Letní dûtsk˘ tábor pro dûti od 5 let -
hrav˘ pobyt na ãerstvém vzduchu v Nové
Vsi u Janova nad Nisou

❑ 17. 7. – 23. 7. 2004
Letní ozdravn˘ pobyt s plaváním dûtí -
pobyt v hotelu Mozolov v klidném prostfie-
dí stfiedních âech, plavání pro dûti od 9
mûsícÛ 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 BŘEZNU 2004
Oikos
Zveme vás na kfiesÈanské setkání Stani-
ce JiÏní Mûsto. Zaãínáme spoleãn˘m
zpíváním s kapelou, potom usly‰íme ak-
tuální zamy‰lení z Bible – nûco pro kaÏ-
dého. Po skonãení setkání se scházíme
na pfiátelské rozhovory s obãerstevním.
Kavárna otevfiena od 16.30 a po setkání.

nedûle ❑ 7. ❑ 17.00
Robert Filip

nedûle ❑ 14. ❑ 17.00
Daniel Heczko, Veãefie Pánû

nedûle ❑ 21. ❑ 17.00
Daniel ·rámek

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)
Jarní prázdniny s Velrybou na lyÏích

Kdy: 28. 2. – 6. 3. 2004
Kde: ¤íãky v Orlick˘ch horách
Cena: 1400 Kã (+vleky)
Na vleky doporuãujeme si vzít alespoÀ 
900 Kã, zku‰ení lyÏafii mohou projezdit i víc!
S sebou: spacák, pfiezÛvky, plavky, teplé
obleãení, boty do snûhu, kartiãku zdravotní
poji‰Èovny (staãí kopie), lyÏafiské vybave-
ní, svaãinu na cestu.
Sraz: v sobotu 28. 2. v 10.45 hod pfied Z·
Ke katefiinkám
Návrat: za t˘den 6. 3. v 17.45 tamtéÏ
Pofiádá: Klub Velryba pfii sboru Církve bra-
trské, Praha 4-·eberov
Na akci mohou jet i dûti, které lyÏovat neu-
mí, ale rády by se to s námi nauãily! 
Je nutné se pfiedem pfiihlásit a zaplatit zálohu
700 Kã u hlavního vedoucího Karla Pospí‰ila.

Kontakt: Karel Pospí‰il, 
tel. 244 466 772, 737 686 276

Církev bratrská pofiádá ve svém moder-
ním prostfiedí mnoho dal‰ích aktivit.

Kontaktujte nás!

Církev bratrská
Šeberov

V Ladech 10, ·eberov 
Kazatel Marek Fajfr, 

tel. 244 911 796
724 146 226

e-mail: marek.fajfr@cb.cz
http: www.cb.cz/praha4

Církev bratrská – evangelikální církev
navazující na duchovní dûdictví osob-
ností na‰ich dûjin, jak˘mi byli Jan Hus
a Jan Amos Komensk˘ – vás srdeãnû
zve na jednotlivá setkání pro v‰echny
vûkové kategorie.

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. Hledáme smysl Ïivota a odpovûdi
na kaÏdodenní problémy.

Info: Robert Fajfr, 608 721 310, 
robiik@rozhled.cz

ESCAPE – Klub pro mládeÏ
Info: KáÈa, 721 771 579

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

nedûle ❑ 28. ❑ 17.00
Jaroslav Marek

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

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 dvanácti t˘dnÛ spolu prostudu-
jeme novozákonní knihu »List ÎidÛm«
a pohovofiíme o vztahu víry ke skutkÛm.
Diskuse budou probíhat v anglickém jazy-
ce. Lekci v délce 90 minut nabízíme dva-
krát: v 17.00 a v 19.00 hod.

úter˘ ❑ 2. ❑ 17.00 a 19.00
Jarní prázdniny

úter˘ ❑ 9. ❑ 17.00 a 19.00
JeÏí‰ nebo andûlé?

úter˘ ❑ 16. ❑ 17.00 a 19.00
JeÏí‰ nebo MojÏí‰?

úter˘ ❑ 23. ❑ 17.00 a 19.00
JeÏí‰ nebo Jozue?

úter˘ ❑ 30. ❑ 17.00 a 19.00
JeÏí‰ nebo knûÏí?

Info: Mark Potma, 604 989 133,
potma@email.com
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úter˘ ❑ 19.00
Kurz Alfa
... pfiíleÏitost prozkoumat smysl Ïivota
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. Alfa nepfiiná‰í náboÏenství ani litur-
gii, ale praktické poselství pro dne‰ní spo-
leãnost. Od 16. 3. zaãíná jiÏ sedm˘ bûh
kurzu Alfa ve Stanici JiÏní Mûsto.

úter˘ ❑ 16. ❑ 19.00
Úvodní veãefie s Alfou

úter˘ ❑ 23. ❑ 19.00
Kdo je to JeÏí‰ Kristus?

úter˘ ❑ 30. ❑ 19.00
Proã JeÏí‰ zemfiel?
Pfiihlásit se mÛÏete i na na‰ich webov˘ch
stránkách: www.cb.cz/jizni.mesto.
Pfiihlásit se mÛÏete i na na‰ich webov˘ch

stránkách: www.cb.cz/jizni.mesto.

Info: Ondfiej Zikán, 608 143 127, 
o.zikan@email.cz

stfiedu ❑ od 19.00 do 20.30
Kurz Beta: Prvotní církev.
Jak vypadala kfiesÈanská církev v prvním
století? Jak vznikla a jak se ‰ífiila do celé-
ho svûta? Které vlastnosti prvotní církve
jsou pro nás aktuální i dnes? Odpovûdi
najdeme v novozákonní knize »Skutky
apo‰tolÛ«, kterou za 12 t˘dnÛ probereme.
Zachováme formu diskuse (v‰e v ãe‰tinû).

stfieda ❑ 10. ❑ 19.00 – Seslání Ducha
svatého

stfieda ❑ 17. ❑ 19.00 – V˘znam kfitu

stfieda ❑ 24. ❑ 19.00 – âinnost prvotní
církve

stfieda ❑ 31. ❑ 19.00 – Uzdravení ne-
mocn˘ch

Info: Jaroslav Marek, 272 952 668, 
jvemarek@volny.cz

ãtvrtek ❑ 16.00–17.30 
Whale Club. Anglické odpoledne pro dûti
od 8 do 14 let. ProÏij kaÏd˘ t˘den úchvatn˘
v˘let do dobrodruÏství. ãeká tû nepfieberné
mnoÏství her, písniãek, hlavolamÛ, biblic-
k˘ch pfiíbûhÛ, ruãních prací a hlavnû v‰e je
v angliãtinû. jde totiÏ o anglick˘ dûtsk˘ klub
s americk˘mi a ãesk˘mi vedoucími. Nej-
lep‰í moÏnost jak zaÏít spoustu legrace.

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.

ãtvrtek ❑ 4. – Vafií Kubíãci

ãtvrtek ❑ 11. – Host Daniel ·rámek

ãtvrtek ❑ 18. – Téma: BoÏí království

ãtvrtek ❑ 25. – Chvály, modlitby, svû-
dectví

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: Jaroslav a Edita Markovi, 
605 365 014, jvemarek@volny.cz

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 ❑ 18.00–20.00
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.

pátek ❑ 5. – Tématick˘ veãer

pátek ❑ 12. – StK party

pátek ❑ 19. – Film

pátek ❑ 26. – English Camp »Look
Around«

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

Dûtská fimová odpoledne

sobota ❑ 13. ❑ 15.30 – Bofiek stavitel

sobota ❑ 13. ❑ 16.00 – Pfiíbûh 
o MojÏí‰ovi

Info: Marek Szewcyk, 608 322 223, 
szewcykseznam.cz

Kavárna na JiÏÀáku
Klid, pohoda, zajímav˘ program nejen pro
dospûlé. Kavárna je otevfiena od 18.00
hod, program zaãíná v 19.00.

sobota ❑ 13. ❑ 19.00
Pán PrstenÛ. Pfiedná‰í ThDr. Pavel Hojka
o Ïivotû a díle J. R. R. Tolkiena – jak mys-
lel a psal, jak chápal symboliku, ukázky
z trilogie Pána PrstenÛ.

sobota ❑ 20. ❑ 19.00
Odkaz ãesk˘ch otcÛ. Potomci ãesk˘ch
pobûlohorsk˘ch exulantÛ Jaroslav a Edita
Markovi budou vyprávût o putování sv˘ch
pfiedkÛ po Evropû a potom do Kanady.

LOOK AROUND

Jarní pobyt s v˘ukou angliãtiny v rekreaã-
ním stfiedisku Dlouh˘ v âeskomoravské
vysoãinû
• víkend od pátku veãer do nedûle 

odpoledne 26. – 28. bfiezna
• pro mladé ve vûku 15 aÏ 20 let
• cena 590 Kã vãetnû ubytování 

s plnou penzí, v˘uky a materiálÛ.
Nabízíme v˘uku angliãtiny v men‰ích sku-
pinách podle stupnû znalosti angliãtiny,
anglick˘ zábavn˘ program, rÛzné venkov-
ní aktivity a spoleãné veãerní programy
s písniãkami, hrami a diskuzí na aktuální
témata. Zvlá‰tní autobusová doprava je
zaji‰tûna z metra Opatov pfiímo do hotelu.
Pfiihla‰te se on–line:www.cb.cz/jiznimesto
Info: Bára Vojtí‰ková, 777 984 224, bram-
burka@rozhled.cz

Letní pobyt s v˘ukou angliãtiny pro ce-
lou rodinu se bude konat ve dnech 11.
– 18. ãervence v Jansk˘ch Lázních

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
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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 Martin
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 BŘEZNU 2004

Pondûlí–pátek ❑ 1.–5.
Jarní prázdniny – Hory v Drozdí boudû

Stfieda ❑ 10., 17. 24, 31. ❑ 15.00
FotokomorokrouÏek

âtvrtek ❑ 11., 18., 25. ❑ 17.00
Literárnû-hudebnû-dramatick˘ krouÏek
– veãer

Pátek ❑ 12.
Koncert (nejspí‰ hopec)

Pondûlí ❑ 15.
Turnaj v kulábru o zajímavé ceny

Stfieda ❑ 17.
Setkání v Klubu na téma: Drogy obecnû

Pátek ❑ 19.
Masopustní Jam session – Bubnování
s maskama

Sobota ❑ 20.
Jifií Císler »Brejle« – premiéra
AÈ Ïije Neomluvené divadlo!!

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.

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

BŘEZEN 2004

stfieda ❑ 3. ❑ 18.30
Mystérium kosmické v˘Ïivy I. Pfiedná‰-
ka s doc. PhDr. Milu‰í Kubíãkovou,
CSc.

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 18.30
Hypnóza – brána k nevûdomé psyché.
S moÏností praktické ukázky. Pfiedná‰í
RNDr. Petr Bob PhD.

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

stfieda ❑ 17. ❑ 18.30
Duchovní odkaz Padre Pia. Pfiedná‰í filo-
zof, jogín, autor ãetn˘ch knih s duchovní
tématikou PhMr. Rudolf Skarnitzl.

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 18.30

Koncert meditaãní hudby. V podání
skladatele a hudebníka Jifiího Mazánka.
stfieda ❑ 31. ❑ 18.30
Mantry, zpûvy, hudba a meditace. Veãer
pln˘ manter pfiicházejících z rÛzn˘ch du-
chovních tradic spolu s hladiv˘mi tóny
houslí, fléten ... Ivo Sedláãka. Hudební
spolupráce Tomá‰ Reindl.

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

Pondûlí ❑ 22.
Jifií Císler »Brejle« – repríza
A opût Neomluvené divadlo!!

âtvrtek ❑ 25.
Turnaj o bfieznového mistra ve stolním
fotbálku

Pondûlí ❑ 29. ❑ 19.00
Benefiãní koncert pro 3BK1 v Rock Ca-
fe: ???, Diktát, Hait!
Více na www.3bk1.cz

Stfieda ❑ 31.
Diskuse v klubu na téma: Lehké drogy

Pfiipravujeme:
Jam Session, Banana Fest

www.proximasociale.cz


