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Když se na konci února 2004  obje-
vily první články věnované otevře-

né hudební aréně za dálničním valem
na hranicích Prahy 11, obyvatelé Jižní-
ho Města se rozdělilli na dva téměř ne-
smiřitelné tábory. Jedni, hlavně ti mlad-
ší, jásali nad možností na vlastní oči
spatřit  a na vlastní uši uslyšet  Metalli-
cu a další hvězdy světové hudby. 

Druzí,  hlavně tátové a mámy ma-
lých dětí, ale i starší lidé, dávající před-
nost klidnému spánku,  pejskaři
a ochránci přírody, se zděsili. Záměr
agentury Interkoncerts Europe vybudo-
vat v trojúhelníku mezi dálničním
valem, ulicí Na Jelenách a ulicí Roztyl-
skou, koncertní scénu pod širým
nebem, se na  první pohled může zdát
lákavý. 

Možná by mohl být i přínosem pro
zviditelnění Prahy 11 v evropském, snad
i světovém měřítku. Kdyby, a v tom je
ten háček... Kdyby investor postupoval
standardním způsobem jako ostatní zá-
jemci o podnikání v naší městské části,
představil svůj záměr, předložil studie
dopravní, hlukové,  požádal o souhlas
s konáním megakoncertů a dalších akcí

určených padesáti nebo osmdesáti tisí-
cům, v některých případech až stovce
tisíc návštěvníků  příslušné orgány měst-
ské části... Kdyby se jeho záměrem měla
čas zabývat rada městské části a členové
jejího zastupitelstva. 

Nic z toho se nestalo, a tak se nelze
obyvatelům Jižního Města divit, že za-
čali protestovat. Během týdne se dva-

krát sešli se svým volenými představite-
li, aktivní členové Občanského sdruže-
ní Chodov zorganizovali bleskovou
dvoudenní petici proti výstavbě, kterou
zdobí víc než dvanáct set podpisů. Pri-
mátorovi hlavního města byl zaslán
protestní dopis s petičními archy,
k našim protestům se připojili  sousedé
ze Šeberova, Kunratic a Újezda.
I u nich by totiž byly koncerty výborně
slyšet.     

Agentura |nterkoncerts Europe
zatím připravovala plochu pro budoucí
koncertní arénu, kácela a ničila zeleň
na zpevňujícím dálničním valu. Mimo-
chodem, za osázení valu dal Magistrát
hl. Města Prahy zcela nedávno přes
šest milionů korun.

Ve čtvrtek 18. března 2004 se sešli
v sále KD Opatov členové zastupitel-
stva MČ Praha 11 a po dlouhé rozpra-
vě přijali téměř jednomyslně zamítavé
usnesení k výstavbě koncertní arény.
Pozvaní představitelé agentury Inter-
koncerts se nedostavili, o to silněji se
začali ozývat hned po skončení zastu-
pitelstva. 

Přinášíme vám uvnitř Klíče na stra-
nách 14, 15 a 18 dokumenty, týkající se
kauzy koncertní arény a budeme spolu
s vámi doufat, že zdravý rozum skuteč-
ně zvítězí. I v zájmu těch, kteří měli
a mají opačný názor. Po několika „su-
pernocích“ by ho změnili i oni.   

Mgr. Daniela Jungmannová,
fota: Ronald Hilmar

Zvítězí ZDRAVÝ ROZUM?

BÜRGERMEISTER: O aréně na Jižním Městě nic nevím
Veãerník Praha | 27.2.2004 | rubrika: Praha | strana: 2 | autor: ZUZANA FIALOVÁ
Praha – Mûst‰tí zastupitelé kroutí hlavou nad
pfiedstavami Agentury Interkoncerts o novém
T-Mobile Parku na JiÏním Mûstû. O plánech
pofiádat zde obrovské koncerty svûtov˘ch
hvûzd se dozvûdûli aÏ z tisku.

„âetl jsem o tom v novinách, nic o tom
nevím,“ fiekl námûstek praÏského primátora
Jan Bürgermeister. Podle nûj za stávající situa-
ce nemÛÏe mûsto s tímto projektem souhlasit.

„Aréna je lokalizována v sousedství sídli‰È,
v oblasti s velk˘m mnoÏstvím lidí. Nejsou pfii-
tom vÛbec vyfie‰eny otázky dopravní a sta-
vební návaznosti, shody s územním plánem,“
vysvûtlil s tím, Ïe dokud se tyto problémy ne-
vyfie‰í, tak projektu nelze dát zelenou. „Není
to totiÏ jednorázov˘ happening. Proto je to
váÏná vûc,“ doplnil námûstek.

T-Mobile Park pod ‰ir˘m ne bem pro asi
50 tisíc divákÛ má b˘t vybudován nedaleko
stanice metra Chodov. Jeho v˘stavba má pfii-
jít na deset milionÛ korun. Agentura tu má pfii-
tom uÏ naplánováno nûkolik koncertÛ.

Podle Bürgermeistera se organizátofii pfii-
pravovan˘ch koncertÛ chovají velmi podiv-
nû.

„Rozhodnout se pro umístûní arény na po-
fiádání koncertÛ pro takov˘ poãet divákÛ bez
projednání s mûstem a mûstskou ãástí je
velmi nezodpovûdné,“ fiekl. Podle nûj je velmi
zvlá‰tní, Ïe organizátofii nejprve zahájí kam-
paÀ v novinách, a teprve potom se zjistí, Ïe
mûsto o niãem neví.

„V˘roky pana Bürgermeistera nás velmi
pfiekvapily,“ reagoval vãera fieditel Agentury
Interkoncerts Robert Porkert. Hovofiili jsme
s ním po jednání, jeÏ probûhlo právû na ma-
gistrátu. Zástupci mûsta, policie âR, mûstské
policie, hasiãÛ i Prahy 11 se tu podle ‰éfa
agentury shodli na tom, Ïe uvedená lokalita je
mnohem vhodnûj‰í neÏ Letenská pláÀ ãi jiná
prostranství ve vnitfiní Praze.

„Nyní je potfieba urychlenû vyhotovit odpo-
vídající dopravní a bezpeãnostní projekty,
vãetnû dodrÏení poÏadavku hygienick˘ch
norem.“ Tyto projekty se podle Porkerta jiÏ
zpracovávají. „Vûfiíme, Ïe plnû uspokojí jak
nároky obyvatel JiÏního Mûsta, tak i zájem ti-
sícÛ fanou‰kÛ tak, aby Praha zÛstala kultur-
ním centrem Evropy jako dosud,“ doufá Ro-
bert Porkert.
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Rada MČ Praha 11 
dne 12. 2. 2004 na své 4. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ přijetí finančního daru ve výši 

150 000 Kč od společnosti BAU plus,
a. s. k podpoře výchovy mládeže a or-
ganizaci jejího volného času

▼ přijetí finančního daru ve výši 
100 000 Kč od společnosti AGART, s.
r. o.

▼ ukončení nájemní smlouvy ze dne 
16. 1. 2003 uzavřené s Reality 21, s. r.
o., na nebytové prostory v objektu Fili-
pova 2013, Praha 4, dohodou k 29. 2.
2004

▼ záměr pronájmu pozemků souvisejí-
cích s bytovými domy, úplatně převá-
děnými v 8. vlně privatizace bytového
fondu, a sice Jažlovická 1326–1329,
Jažlovická 1330–1331, Jažlovická
1334–1335, Čenětická 2133–2134

▼ prodloužení nájmu nebytových pro-
stor o celkové výměře 151,61 m2 v ob-
jektu čp. 534, ulice A. Drabíkové pro
lékárnu LUNA na dobu neurčitou;
nájemce se zavazuje zachovat rozšíře-
nou otevírací dobu, tj. v pracovní dny
7–20 hod., ve dnech pracovního klidu
a volna 8–20 hod.

Rada MČ Praha 11 
dne 26. 2. 2004 na své 5. schůzi mj.:

STANOVILA:
▼ pro rok 2004 celkový počet zaměst-

nanců městské části Praha 11 zařaze-
ných do Úřadu MČ Praha 11 na ma-
ximálně 284

SCHVÁLILA:
▼ rozpis rozpočtu fondu podpory rege-

nerace na rok 2004 do jednotlivých
položek příjmu a výdajů

▼ poskytnutí ocenění formou finanční-
ho daru v celkové výši 10 000 Kč
z oddílu 37 – ochrana životního pro-
středí panu Jiřímu Čermákovi, a to

ocenění za druhé místo v prvním kole
soutěže 7 000 Kč a za třetí místo ve
stejném kole soutěže 3 000 Kč

▼ ukončení nájemní smlouvy uzavřené
s Centrem aktivního porodu, o. s., na
nebytové prostory včetně pozemku
v objektu Hrabákova 20021, Praha 4,
dohodou k 31. 3. 2004

▼ osvobození od příspěvku na částeč-
nou úhradu neinvestičních nákladů
a platby kroužků pro dvě obyvatelky
Klokánka, zařízení Fondu ohrože-
ných dětí, na jeden rok

NESOUHLASILA:
▼ se záměrem výstavby bytového domu

s 34 bytovými jednotkami na místě
bývalé kotelny 2 BK – 6 ve Zdiměřic-
ké ulici čp. 1445, dle studie zpracova-
né firmou MAO, s. r. o. v lednu 2004

SOUHLASILA:
▼ se záměrem výstavby dvanáctipodlaž-

ního bytového domu na místě stávající
kotelny dle studie »Rekonstrukce a do-
stavba stávající kotelny na bytový dům
v ulici Mejstříkova, Praha 11 – Háje«,
zpracované společností R. U. A.; navr-
hovaný objekt je bytový dům s 12 nad-
zemními a 2 podzemními patry, ve čty-
řech úrovních jsou umístěny společné
garáže, obsluhované výtahem pro au-
tomobily. Bytový dům je navržen do
výšky sousedního bytového objektu
a z východu navazuje na plochy ob-
čanské vybavenosti. V domě je navrže-
no 40 menších bytů 2+kk a 3 byty nad
100 m2. Výstavba nového domu je situ-
ována na konec bloku osmi panelo-
vých domů, který je od stávajícího ob-
jektu kotelny oddělen 3 m širokou pro-
lukou. Tento volný prostor je v projek-
tu ponechán. 5 parkovacích míst pro
návštěvníky je umístěno na ploše hos-
podářského dvora kotelny.

▼ se záměrem vybudování poldru na
Košíkovském potoce

▼ s návrhem na pořízení změny územní-
ho plánu hl. m. Prahy areálu bývalých
jeslí Filipova 2013 na Jižním Městě II
z funkční plochy VVS – veřejné vyba-
vení – mateřské, základní a střední
školy na funkční plochu OC – území
čistě obytné 

POVĚŘILA:
▼ vedením Kulturního centra Zahrada,

Malenická 1784, Praha 4, ing. Evu
Kalvasovou s účinností od 1. 3. 2004
do doby obsazení funkce ředitele KC
Zahrada

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ rezignaci Mgr. Petra Kopala na funkci

člena mediální komise
▼ rezignaci pana Jiřího Janečka na funk-

ci člena komise pro dostavu starého
Chodova a Hájů

▼ rezignaci pana Branko Dolečka na
funkci člena komise pro bezpečnost,
dopravu a životní prostředí

▼ rezignaci Ing. Petra Křešňáka na
funkci člena finanční komise

SCHVÁLILA:
▼ text vyhlášení výběrového řízení na

funkci ředitele Kulturního centra Za-
hrada, Malenická 1784, Praha 11

▼ pronájem nebytových prostor dle zá-
kona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pod-
nájmu nebytových prostor v objektu
čp. 874 v Opatovské ulici firmě Kifara
CZ, s. r. o. na dobu určitou od 1. 4.
2004 do 31. 3. 2012 za roční nájemné
6 190 475 bez DPH s valorizací; před-
mětem nájmu je nebytový prostor
o celkové výměře 24 614,2 m2 – 942
garážových stání pro automobily, 25
garážových stání pro automobily
v kójích a 24 garážových stání pro
motorky

Zastupitelstvo MČ Praha 11 
na 10. zasedání dne 19. 2. 2004 mj.:

SCHVÁLILO:
▼ poskytnutí půjček z Fondu podpory

regenerace MČ Praha 11 těmto žada-
telům:
– BD Křejpského 1526, 1527 ve výši

1 881 000 Kč
– Družstvu 1446 ve výši 350 000 Kč
– Družstvu Kolského 1447 ve výši

600 000 Kč (39–0–1)
▼ úplatný převod nemovitostí v 8, vlně

privatizace bytového fondu, a sice na
tato bytová družstva:
– Bytové družstvo Hekrova 818–821,

Bytové družstvo Brechtova 828
a 829, Bytové družstvo Jažlovická
1330 a 1331, Bytové družstvo Jaž-
lovická 1334–1335, Bytové druž-
stvo Machkova 1644/6, Bytové
družstvo Nechvílova 1857–1859,
Bytové družstvo Blažimská
3139/10 (37–0–0)

VZALO NA VĚDOMÍ:
▼ porušení smlouvy s CAP, o. s., Pra-

ha 4 na nebytové prostory včetně po-
zemku, ul. Hrabákova (35–0–0)

SCHVÁLILO:
▼ uzavření splátkového kalendáře

s CAP, o. s., na celu dlužnou částku,
rozloženou do 24 pravidelných měsíč-
ních splátek ve stejné výši, počínaje 1.
3. 2004 (26–6–3)

DOPORUČILO:
▼ Radě MČ ukončit stávající nájemní

smlouvu s CAP, o. s., k 31. 5. 2004
(27–0–8)

SCHVÁLILO:
▼ celkové usnesení, týkající se ukončení

nájemního vztahu CAP, o. s.,
(30–0–5)

Individuální setkání obãanÛ 
se starostkou a jejími zástupci 

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

v Ocelíkovû ulici

Setkání starostky a jejích zástupcÛ
s obãany se koná 14. dubna 2004

od 18.00 hod. v KC Zahrada.

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

Slavostní otevření nové školní jídel-
ny Základní školy Chodov se kona-

lo v pondělí 8. března 2004. Nová jídel-
na s moderní kuchyní je vystavěna ve
východní části pozemku a chodbou je
propojena se stávající budovou školy.
Denně se v kuchyni vaří pro 450 ma-
lých strávníků. Investorem stavby byla
městská část Praha 11, jídelnu a kuchyň

postavila firma SEKO Praha, s. r. o.,
projektoval ateliér Slavíček. Celková
výstavba včetně kuchyňského vybavení
stála přes dvacet milionů korun. Část-
kou 5 milionů se podílelo hl. město
Praha. Pásku slavnostně přestřihla za
účasti   představitelů MČ Praha 11
a radnice hl. města Prahy starostka paní
Marta Šorfová. Po letech provizória se
konečně žáci staré chodovské školy do-
čkali a mohou obědvat v moderní krás-
né a účelné jídelně. Jako první slavnost-
ní j ídlo se podával smažený řízek
s bramborem a dětem báječně chutnalo.
Popřejme jim  dobrou chuť i my.

Masopustní maškary se u Klubky
začaly houfovat v sobotu 21. 2.

2004 ve dvě hodiny odpoledne. Již tra-
dičně se vydaly na průvod po okolí, aby

svolaly hlavně ty nejmladší obyvatele
Jižního Města na masopustní veselí do
sálu kulturního domu. Tento zvyk dodr-
žuje Klubka již řadu let. Děti se mohou
zábavnou formou při různých soutěžích
seznámit s tradičními zvyklostmi, které
se k tomuto veselí vztahují a zatančí si
při živé hudbě. Vždy na ně čeká občer-
stvení v podobě koláčů, koblih a preclí-
ků, jehož část sponzoruje Pekařství
PRUS. Nechybí ani vystoupení profesio-
nálů. Tentokrát to byla skupina BENE-
DIKT, která dětem předvedla řadu poty-
ček a zápasů s historickými zbraněmi.
Po dvou hodinách se návštěvníci roz-
cházeli s úsměvem. Snad strávili odpo-
ledne příjemně a příští rok přijdou opět.
Masopust skončil, ať žije masopust
2005!

Výroční valnou hromadu uspořádal
v sobotu 7. února Sbor dobrovol-

ných hasičů Praha 11-Chodov. Hasiči
bilancovali činnost sboru v uplynulém
roce, schválili plán činnosti na rok 2004
a plán oslav 110. výročí založení sboru.
Vzácným hostem valné hromady se stal
Ing. Karel Richter, starosta celostátního
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska. Po skončení programu schůze si
Ing. Richter prohlédl novou hasičskou
zbrojnici v Bohúňově ulici a renovova-
ný požární automobil CAS 25 – Škoda
706. Konstatoval, že členové sboru mají
v současnosti pro svoji činnost v měst-
ské části Praha 11 vytvořeny velmi
dobré podmínky, a že nyní záleží jen na
nich, jak se bude aktivita sboru vyvíjet.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

Regionální klub SPHV obãanÛ z Prahy 11 oznamuje, Ïe v sobotu 24. dubna se pro
vefiejnost opût koná Otvírání studánek v Kunratickém lese. Na trase je i Nov˘ hrad.
Zahájení ve 13 hod. u kostela v Kunraticích, dostupného autobusem MHD 
ã. 165. Klubové setkání RK je 5. dubna v 16 hod. v Chodovské tvrzi. Vede J. BartoÀ
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Informujeme vás o termínech bloko-
vého čištění komunikací na území

MČ Praha 11 ve správě Technické
správy komunikací hl. m. Prahy.

Blok č. 01 – úklidové dny: 
14. 4., 14. 6., 16. 8.

Ul. Augustinova, Dědinova, Filipova,
Gregorova + parkoviště, Holušická,
Hrabákova, Hrudičkova, Krejnická +
parkoviště, Petýrkova,

Blok č. 02 – úklidové dny: 
21. 4., 21. 6., 23. 8.

Ul. Černockého (parkoviště), Jašíko-
va, Jeřábkova, Konstantinova + parko-
viště, Křejpského + parkoviště, Lečko-
va, Metodějova + parkoviště, Nad Opa-
tovem + parkoviště, Šalounova, U Cho-
dovského hřbitova, V Jezírkách,

Blok č. 03 – úklidové dny: 
15. 4., 15. 6., 17. 8.

Ul. Horčičkova, Janouchova, Kos-
mická, Kropáčkova, Mendelova, nám.
Kosmonautů, Nešporova, Plickova, Šti-
chova (úsek Janouchova – Opatovská)
+ parkoviště,

Blok č. 04a + 04b – úklidové
dny: 12. 5., 28. 6., 30. 8.

Ul. Anežky Malé + parkoviště, Anny
Drabíkové, Arkalycká, Benkova, Dono-
valská (úsek Benkova – slepý konec),
Emílie Hyblerové, Hviezdoslavova
(úsek Prašná – Výstavní), Kahovská,
Kupeckého + parkoviště + spojka k ul.,
Kunínova + parkoviště, Ledvinova +
parkoviště,

Blok č. 05 – úklidové dny: 
19. 4., 16. 6., 18. 8.

Ul. Boháčova, Brechtova + přilehlá
parkoviště, Dubnova + parkoviště,
Hekrova + parkoviště, Leopoldova
(úsek Brechtova – Ke stáčírně) + par-
koviště, Matúškova,

Blok č. 06 – úklidové dny: 
10. 5., 23. 6., 25. 8.

Ul. Bachova, Michnova + parkoviš-
tě, Mikulova, Podjavorinské + parko-
viště, Vejvanovského + parkoviště,

Blok č. 07 – úklidové dny: 
26. 5., 13. 7., 9. 9.

Ul. Květnového vítězství (úsek Tür-
kova – Markušova) + parkoviště,
Machkova, Markušova, V Průčelí +
parkoviště, Valentova, Ženíškova,

Blok č. 08 – úklidové dny: 
27. 5., 14. 7., 13. 9.

Ul. Borošova, Exnárova (úsek Vý-
stavní – K Milíčovu), Hlavatého (úsek
Štichova – K Milíčovu), K Milíčovu,
Klivarova, Křtinská, Mejstříkova, Otic-
ká, Rašova, Štichova (úsek Janouchova
– Hlavatého) + parkoviště,

Blok č. 09 – úklidové dny: 
19. 5., 7. 7., 6. 9.

Ul. Hráského, Hroncova, Jarníkova,
Klírova, Láskova, Malenická, Nechví-
lova, Šustova + parkoviště, Vojtíškova,
Zlešická,

Blok č. 10 – úklidové dny: 
22. 4., 22. 6., 24. 8.

Ul. Babákova, Blatenská, Hněvkov-
ská, Hvožďanská, Hrdličkova, Kapla-
nova (úsek Kloknerova – Česká pojiš-
ťovna), Kloboukova, Kloknerova, Ko-
márkova, komunikace v prodloužení
ul. Kaplanova v úseku Hrdličkova –
Kloknerova + parkoviště, U pojišťovny,

Blok č. 11 – úklidové dny: 
13. 5., 29. 6., 31. 8.

Ul. Bajkonurská, Cyprichova, Hlava-
tého (úsek Štichova – slepý konec),
Kulhavého, Mnichovická, Novomeské-
ho, Ocelíkova, Steinerova, Stříbrského,
Sulanského, Tatarkova,

Blok č. 12 – úklidové dny: 
18. 5., 1. 7., 2. 9.

Ul. Jarešova, K Jezeru, Mandova,
Nad Úpadem, Stachova, Staňkova,
U Přehrady, V Hájích,

Blok č. 13 – úklidové dny: 
24. 5., 8. 7., 7. 9.

Ul. Bohúňova, Doubravická, Cho-
mutovická, Jažlovická, Ke Škole, Mod-
letická, parkoviště v ul. Ke Kateřinkám,
Radimovická + parkoviště, Tererova,
Vidimova, Zdiměřická,

Blok č. 14 – úklidové dny: 
17. 5., 30. 6., 1. 9.

Ul. Brandlova + přilehlá parkoviště,
Hněvkovského + parkoviště, Chalup-
kova, Shulhoffova + parkoviště

Blok č. 15 – úklidové dny: 
11. 5., 24. 6., 26. 8.

Ul. Klapálkova 

Blok č. 16. – úklidové dny: 
25. 5., 12. 7., 8. 9.

Ul. Brodského + parkoviště, Dono-
valská (úsek Benkova – Ke Stáčírně) +
parkoviště, Leopoldova (úsek Ke Stá-
čírně – Mírového hnutí), Majerského,
Samohelova

Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 11
jako příslušný silniční správní úřad
vydal v souladu s ustanovením § 19 zá-
kona č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích stanovení na umístění do-
pravního značení na komunikacích,
kde bude z veřejného zájmu dočasně
zakázáno zastavení vozidel. Přenosné
dopravní značky »B 28« – »zákaz za-
stavení« s uvedením data a časovým
rozpětím platnosti značek budou osa-
zovány s týdenním předstihem v aktu-

álních úsecích. V případě nerespekto-
vání těchto značek je TSK hl. m. Prahy
oprávněna odstranit vozidlo na nákla-
dy vlastníka vozidla. Informaci o tako-
vémto zásahu vám podá Policie ČR na
lince 158. Vozidlo si budete moci vy-
zvednout po prokázání totožnosti (OP,
cestovní pas), vlastnictví vozidla (OTP)
a zaplacení nákladů za odtah a parkov-
né v hotovosti (1 450 Kč v den odtahu,
každý další den je zpoplatněn částkou
+ 200 Kč) na odstavných parkovištích
»Mitaska«, Praha 10, Švehlova ul., tel.
272 660 412; »Lhotka«, Praha 4, Če-
chtická ul., tel. 241 723 333; »Jarov«,
Praha 3, Českobrodská ul., tel. 284 829
989; »Rohanský ostrov«, Praha 8, Po-
břežní ul., tel. 222 318 082 nebo »Kot-
lářka«, Praha 5, Plzeňská ul. (u ČSPH
OMV), tel. 257 212 979.

Veškeré výše uvedené informace
jsou převzaty od TSK hl. m. Prahy.

Čištění místních komunikací
ve správě Úřadu MČ Praha 11 

Vážení občané, jako každoročně vás
žádáme o respektování dočasného do-
pravního značení zákazu zastavení
v uvedených termínech v oblasti Staré-
ho Chodova, Hájů, Skalky a Chodovce,
kdy budou čištěny komunikace ve sprá-
vě ÚMČ Praha. Tím, že nebudete parko-
vat na komunikaci, umožníte jejich do-
konalé vyčištění ke spokojenosti všech.

Blok č. 1 – den čištění 
– úterý 13. 4., 18. 5., 15. 6., 
13. 7., 24. 8., 21. 9., 19. 10.
Dobrovolského, Donovalská (Brech-

tova – Ke Stáčírně), Kazimírova, Ke
Skále, Kryštofova, Mirošovská, Nedbalo-
va, Pacajevova, Pištěkova, Rujanská, Sta-
robylá, Šperlova, Švecova, U Rybářství,
U transformační stanice, Volkovova, Vy-
cpálkova, Wagnerova, Za Rybářstvím.

Blok č. 2 – den čištění 
– středa 14. 4., 19. 5, 16. 6., 
14. 7., 25. 8, 22. 9., 20. 10.
K Dubu, Ke Sv. Izidoru, K Remízku,

Lažanského, Malebná, Medkova, Pod
Vodojemem, Skřivanova, Švabinského,
U Kolonie, V Benátkách, Verdiho, Za-
kouřilova, 7. května.

Blok č. 3 – den čištění 
– čtvrtek 15. 4., 20. 5., 17. 6.,
15. 7., 26. 8., 23. 9., 21. 10.
Bartůňkova, Dunovského, Hejplíko-

va, Chodovecké nám., Klecandova,
Kolmistrova, Mokrá, Na Sádce + par-
koviště u Starochodovské, Nad Lomy,
Nad Pahorkem, Obrovského, Saudko-
va, Stýblova, U Nové dálnice, U Stoja-
nu, V Opatově, V Lomech, Vápeníko-
va, Zastrčená, Zimákova.
Poznámka: Starochodovská ulice je ve
správě Technické správy komunikací
hl. m. Prahy a bude čištěna v jiném re-
žimu.

Ing. Petr Koudelka,
vedoucí odboru dopravy

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 
v Praze 11 v roce 2004
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VOLBY 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Okrskové volební komise 
– výzva
Vážení obyvatelé, okrskové volební komise plní důle-

žitou funkci při organizaci voleb do Evropského
parlamentu. Ve dnech voleb, tj. v pátek 11. června 2004
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a sobotu 12. června 2004
od 8.00 hod. do 14.00 hod., dbají na pořádek ve voleb-
ních místnostech, zajišťují hlasování a dozírají na jeho
průběh. Specifikem voleb do Evropského parlamentu je,
že po ukončení hlasování nenavazuje bezprostředně
sčítání hlasů – ke sčítaní hlasů okrsková volební komise
přistoupí až po uzavření poslední volební místnosti na
území Evropské unie (v neděli 13. 6. – ve večerních ho-
dinách ).

Členem okrskové volební komise může být občan
ČR nebo občan jiného členského státu EU, který ales-
poň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
není zbaven způsobilosti k právním úkonům, není kan-
didátem pro volby do Evropského parlamentu.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž
kandidátní listina byla pro volby do Evropského parla-
mentu zaregistrována, může delegovat jednoho člena
a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

Zájemci o práci v těchto komisích, pokud nejsou de-
legováni politickou stranou, politickým hnutím nebo
koalicí, se můžou přihlásit písemně na adrese:
Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

Osobně nebo telefonicky:
Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí
číslo dveří 202
Vidimova 1324, Praha 4
Tel.: 267 902 309

Odměna za práci v okrskové volební komisi je stano-
vena vyhláškou č. 409/2003 Sb. ve výši 800 Kč pro
člena OVK a 1000 Kč pro předsedu OVK.

Seznamy voličů – upozornění
Upozorňujeme občany naší městské části, že volební

zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze se-
znamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve
dny voleb ve volební místnosti. Bylo by účelné, aby si vo-
liči, v případě pochybností, ověřili svůj zápis ve stálém se-
znamu voličů.

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

Voličské průkazy – upozornění
Změna nastává také ve způsobu vydávání voličských

průkazů. Volič naší městské části, který je zapsán v se-
znamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může
požádat o vydání voličského průkazu nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb, tj. do 27. května 2004. Žádost o vydání
voličského průkazu musí být vždy písemná.

Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu
poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Úředně ově-
řený podpis voliče se nevyžaduje v případě, že o vydání
voličského průkazu požádá osobně.
■ Písemné podání poštou opatřené ověřeným podpisem

voliče zasílejte na adresu:
Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

■ Osobní podání písemné žádosti lze učinit na oddělení
evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu MČ Pra-
ha 11, Vidimova 1324, Praha 4 (bílá budova), paní He-
nychová, tel.: 267 902 391
Úřad městské části nejdříve 15 dnů přede dnem voleb

předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádající-
ho o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ Praha 11

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

Sboru připravujeme ukázku hasičské
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 ha-
sičů, ukázky hašení požárů a záchranných 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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MČ PRAHA 11 - ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí 
Úřadu městské části Praha 11
vyhlašuje dne 18. 3. 2004 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE PRO AGENDU
POSKYTOVÁNÍ DÁVEK SOCÁLNÍ PÉČE A POMOCI
V ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: sociální pracovnice
Platové zařazení: 9. platová třída
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou, s nástu-
pem od 1. 7. 2004.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost,
Další požadavky:
požadované vzdělání 
– středoškolské nebo vysokoškolské se sociálním zaměřením
požadované znalosti
– znalost předpisů o sociální potřebnosti a životním minimu

výhodou
– vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti so-

ciální péče (lze složit i po nástupu)
– znalost práce na PC
další dovednosti, schopnosti
– vítána praxe v oblasti péče o rodinu a dítě – velmi dobré

komunikační schopnosti
– psychická odolnost

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

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

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 5. 5. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
Obálku označit slovy:
»Výběrové řízení – Sociální pracovnice pro agendu poskyto-
vání dávek sociální péče a pomoci v odboru sociálních věcí
a zdravotnictví«

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

Ing. Simona Klimakovská, tajemnice ÚMČ Praha 11

MČ PRAHA 11 - ÚŘAD MČ PRAHA 11
hledá do odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11
PROTIDROGOVÉHO KOORDINÁTORA/
KORDINÁTORKU NA DOBU URČITOU
(zástup za mateřskou dovolenou)
Požadujeme:
•  vyšší odbornou školu, vysokou školu 

(nejlépe humanitního směru)
•  výborné komunikační a organizační schopnosti
•  pracovní zkušenosti v oblasti sociální, pedagogické, apod.
•  dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel)
Nabízíme:
•  nástup možný od 1. 5. 2004
•  platové zařazení – 9. platová třída 

(dle nař. vlády č. 330/2003 Sb.)

Písemné nabídky s profesním životopisem 
zasílejte do 15. 4. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
Obálku označte slovy: 
»protidrogový koordinátor/koordinátorka«

Bližší informace: tel. 267 902 203
e-mail: pristasovao@p11.mepnet.cz

ÚŘAD MČ PRAHA - ŠEBEROV
vyhlašuje konkurs
NA MÍSTO DĚLNÍKA – SILNIČÁŘE
Nástup: Srpen 2004

Požadavky:
•  ukončené základní vzdělání
•  praxe – strojní sekání trávy
•  řidičský průkaz B a malotraktor výhodou
•  zdravotní způsobilost

Informace: pan Novotný, paní Dvořáková
tel. 244 911 713

Nabídky zasílejte písemně na adresu:
Úřad MČ Šeberov, K Hrnčířům 160
Praha 4 - Šeberov, 149 00

Chcete mít život bezpečný?
Chcete výhodně spořit 

a zároveň ušetřit na daních?
Chcete vědět, 

jak to s tím pojištěním vlastně je?

Přijďte na svoji poštu, kde získáte všechny informace
o Kapitálovém životním pojištění!

Kdy? 27. – 29. dubna 2004
Kam?  pošta Praha 415, 
Mikulova 18, PSČ 149 00 

Těšíme se na vaši návštěvu spojenou 
s malým občerstvením !!!

Vaše Česká pošta, s.p.
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Vyhodnocení 1. kola soutěže
»O NEJHEZČÍ PŘEDZAHRÁDKU«
Rada městské části Praha 11 vyhlásila na podzim soutěž

»O nejhezčí předzahrádku«. Dne 12. 2. 2004 vyhodnoti-
la komise podané návrhy v prvním kole soutěže a rozhodla
následovně:
•  první místo nebylo uděleno
•  na druhém místě byl vyhodnocen návrh pana Jiřího Čer-

máka, a to návrh na úpravu předzahrádky na parcele č.
2117/332, k. ú. Chodov, Blatenská ul., s oceněním částkou
7 000 Kč

•  na třetím místě byl vyhodnocen návrh téhož narhovatele,
na úpravu předzahrádky na parcele č. 2117/331, k. ú.
Chodov, Blatenská ul., s oceněnmí částkou 3 000 Kč.

Ing. Yvona Hájková,
vedoucí odboru životního prostředí

Již po deváté se v KD Opatov konal
v sobotu 21. února 2004 reprezen-

tační ples obyvatel Jižního Města, ten-
tokrát pod záštitou starostky Marty
Šorfové.

Tak jako v letech minulých, i letos
byl program velmi bohatý. Ples zahajo-
vala paní starostka, následovalo před-
tančení taneční skupiny se sportovním
názvem Sparta. Potom už parket patřil
návštěvníkům, kterým hrál k tanci
velký taneční orchestr Kurta Winklera.
Tančilo se i o patro níže, v restauraci
Palma, kde hrálo kvarteto Fragment.

Program byl zpestřen vystoupením
imitátorské skupiny Stefanie. Jejich
Helena Vondráčková byla od originálu
opravdu k nerozeznání. Vrcholem pak
bylo show skupiny Abba World Revi-
val, které návštěvníky doslova zvedalo
ze židlí a parket byl neustále plný. Pro
opravdu vytrvalé pak hrál téměř až do
rána DJ Slávek Jíša.

Návštěvníci přecházející a korzující

mezi sály se mohli potěšit klavírní
hudbou Lukáše Čermáka a Martina
Otruby, kteří hráli ve foyeru KD Opa-
tov.

Jako v minulých letech, sály v KD
Opatov i v restauraci Palma byly plné
a spokojení návštěvníci odcházeli až
v časných ranních hodinách.

Zásluhu na zdárném průběhu plesu
mají organizátoři z kulturního domu,
spolupořádající městská část Praha 11,
a také sponzoři, bez jejichž podpory by
nebylo možné angažovat tak kvalitní
účinkující a zajistit průběh plesu na
úrovni, na kterou jsme již zvyklí. Za
všechny jmenujme firmy Rodamco,
Centra a A. M. O. S. Otava. Hlavním
sponzorem pak byla firma T-Mobile,
která kromě finančního příspěvku při-
pravila pro vylosované návštěvníky
dárky - mobilní telefony s hovory před-
placenými až na několik let.

Ing. Vladimír Levický, 
ředitel KD Opatov

PLES se vydařil BESEDUJME
s KDU-ČSL
Zveme všechny občany na

přednášku prof. Václava
Wolfa z Ústavu dějin Univerzity
Karlovy na téma Křesťanství a li-
beralismus, která se koná pod
záštitou obvodní organizace
KDU-ČSL Praha 11 v pondělí 
5.  dubna 2004 v 19.00 hod.
v kapli Křesťanského centra
v Modletické ulici 1401.

Srdečně zve 
obvodní organizace KDU-ČSL

CEDUK
Soukromá vyšší
odborná škola 
spol. s r.o.
Donovalská 1684, 
149 00 Praha 4, 
IČO 25612123 

nabízí 3 leté denní 
a 4leté dálkové studium 

zaměřené na ekonomické, právní,
jazykové a další společenskovědní
disciplíny 

ve studijním oboru odhadcovství
Absolventi jsou připraveni praco-

vat na asistentských pozicích v ob-
chodních, investičních a strategic-
kých útvarech firem, jsou připraveni
na výkon činností odhadcovských
v komerční praxi.

Tel./Fax modem: 272927810

E-mail: ceduk-svos@volny.cz

www: ceduk-svos.cz



8 CENTRUM PRAHA JIH – CHODOV Klíč 4/2004www.praha11.cz

Nová etapa rozvoje Jižního Města
a Chodova začíná právě teď. Po

všech slibech, plánech a úvahách se
vše mění ve skutečnost. Stavební
firmy jsou postaveny před velký úkol -
zahájit a zvládnout výstavbu Centra
Chodov v rekordně krátkém čase
a připravit vše tak, aby Centrum Cho-
dov bylo pro vás otevřeno na podzim
příštího roku, tj. roku 2005.

Vše potřebné bylo povoleno. Ke
spolupráci jsme si vybrali takové do-
davatele, kteří nás svoji nabídkou a re-
ferencemi z předchozích stavebních
projektů ubezpečili o svém seriózním
přístupu a odbornosti k realizaci ob-
dobných staveb. Všichni společně se
budeme snažit minimalizovat vliv vý-
stavby na okolní prostředí, na život
vás, našich budoucích zákazníků.

Otevřeně přiznáváme, že zahájení
stavby bude pro mnohé z vás nepří-
jemnou změnou. V celé oblasti Chodo-
va bude během prvních pěti měsíců
probíhat intenzivní stavební ruch. Bo-
hužel tento ruch je zcela nezbytný, a to
z toho důvodu nutnosti provést obno-

vu či úplnou výměnu velké části měst-
ské infrastruktury. Všechny stavební
firmy, které se na stavbě budou podílet
se zavázaly minimalizovat vliv své čin-
nosti na okolí. Během stavby bude tr-
vale zajišťován úklid stavby a jeho
okolí, veškeré pěší koridory a přiroze-
né trasy budou v maximální možné
míře vedeny ve stejných místech, jako
je tomu dnes. Krátkodobé uzavírky
bude třeba respektovat vzhledem ke
skutečnosti, že po obvodě celého sta-
veniště je třeba přeložit velké množství
kabelů a dalších inženýrských sítí.

Pro vaše připomínky a náměty je
zde stále k dispozici emailová adresa
centrum.chodov@rodamco.cz. Brzy
bude instalována webová »real live
kamera«, která umožní prostřednic-
tvím internetu v reálném čase pozoro-
vat staveništní dění. Budete tak moci
spolu s námi dozorovat postup stavby.

Centrum Praha Jih-Chodov, s. r. o.
Škrétova 490/12
120 00 Praha 2

www.centrumchodov.cz
www.rodamco-eu.com

Tři ...  dva ...  jedna ...   START

Budoucí Centrum Praha Jih – Chodov

Budoucnost – 2005?

Současnost – jaro 2004
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Na otázku, týkající se výstavby dálničního okruhu JVD,
odpovídala starostka čtenářům v minulém čísle, 
ale v některých dopisních schránkách Jižního Města 
se objevily další letáky, zpochybňující pravdivost
informací zveřejněných v Klíči č. 3/2004.
Jak to tedy je s okruhem JVD, ptáme se znovu.

Sama jsem dostala do schránky podobný leták. Obrátila
jsem se opět na odbor dopravy magistrátu a otázku Praž-
ského silničního okruhu (JVD) jsem s nimi podrobně kon-
zultovala. V současné době jsou již v provozu dva úseky,
a sice úsek Horní Počernice - Dolní Počernice a úsek Sli-
venec - Ruzyně. Dosud nerealizovaná část Pražského (sil-
ničního) okruhu JVD v naší lokalitě je rozdělena do čtyř
staveb:

■ Stavba č. 511 (úsek Běchovice - dálnice D1)
Pro tento úsek stavby je projednána dokumentace

z hlediska vlivu na životní prostředí a rozpracována doku-
mentace pro územní řízení. Trasa okruhu je navržena od
Běchovic směrem k D1, prochází územím východně od
Uhříněvsi a u Kolovrat se stáčí na západ k dálnici D1. Při-
pravuje se změna Územního plánu hl. m. Prahy, která by
umožnila stavbu dokončit místo »po roce 2010« v časo-
vém horizontu »do roku 2010«.

■ Stavba č. 512 (úsek dálnice D1 - Vestec)
Trasa okruhu v tomto úseku povede mimopražským

územím. Pro tento úsek silničního okruhu je projednána
dokumentace hodnotící vliv stavby na životní prostředí
EIA a je zpracována dokumentace pro územní řízení.

■ Stavba č. 513 (úsek Lahovice - Vestec)
Na tento úsek okruhu v současné době probíhá územní

řízení. Trasa vede jižně od letiště Točná, u Komořan má
tunelové úseky a zahrnuje most přes Vltavu.

■ Stavba č. 514 (úsek Slivenec - Lahovice)
Na předmětný úsek silničního okruhu je vydáno územ-

ní rozhodnutí. Trasa vede kolem Lahovic, Radotína
a Lochkova, u Slivence se napojuje na již zprovozněný
úsek. V údolí Berounky a Vltavy povede po dlouhé mostní
estakádě, dále zahrnuje tunelový úsek u Radotína a nároč-
ný mostní objekt u Lochkova.

Na mapce, kterou mi rovněž poskytl odbor dopravy
magistrátu, jsou všechny čtyři úseky výstavby Pražského
silničního okruhu (JVD) zakresleny a názorně potvrzují
informace, které jsem čtenářům již poskytla, na projedná-
vání trasy JVD se urychleně pracuje.

■ Paní starostko, co je pravdy na tom, že na Jižním Městě
vyroste koncertní areál pro padesát tisíc diváků?

Zeptala se 24. února čtenářka J. K. z Jižního Města II.
Od 20. února 2004, kdy se poprvé objevily

v tisku informace o budování open air kon-
certní arény pro padesát tisíc diváků v lokalitě
Prahy 11, už jsem snad odpověděla na stovky
telefonátů a e-mailů, týkajících se právě vý-
stavby koncertní arény. Většina tazatelů je
proti výstavbě, ale objevují se požadavky na
umožnění konání koncertů. Myšlenku vybu-
dování přírodní arény v prostoru mezi dálnicí
D1 a ulicemi Na Jelenách a Roztylskou před-
stavila veřejnosti agentura Interkoncerts, aniž
předem požádala městskou část, respektive
příslušné odbory úřadu městské části, o povo-
lení provozování podobné arény, byť z větší
části na soukromém pozemku. Hned po zve-
řejnění v tisku jsme se sešli s občany ve staré
Chodovské škole. O týden později daly najevo
nesouhlas s výstavbou desítky přítomných i na
setkání, které jsme měli už v nové jídelně ZŠ
Chodov. V té době byly už známy i výsledky
bleskové petice proti výstavbě, za dva dny ji
podepsalo přes 1200 lidí. Aktuální informace,
které má městská část k dispozici, zpochybňu-
jí výběr místa pro tak obrovskou akci. Nega-
tivní je stanovisko hygienika hl. města Prahy,
nelze zaručit dodržení norem pro hladinu
hluku. Podle dopravního odboru nelze zajistit

ani dopravní obslužnost areálu. Pro výstavbu areálu chtěl
investor použít i protihlukový val, na kterém již byla při
přípravných stavebních pracech zničena vysázená zeleň, to
zase šetří odbor životního prostředí Se záměrem agentury
Interkoncerts na výstavbu koncertní arény nesouhlasí Rada
městské části, ani Zastupitelstvo MČ Praha 11. S agenturou
jsme jednali seriózně, jako s každým zájemcem o investice
na území naší městské části. Já osobně i jednotlivé odbory
jsme od zástupců agentury Interkoncerts požadovali píse-
mné materiály o záměru, které jsou pro tuto aktivitu po-
třebné, tj. reálné řešení dopravy, dopad na životní prostře-
dí, hlukovou studii. Jejich návrhy řešení a zabezpečení akcí
jsou nedostatečné, a to jsme jim sdělili.

Proti koncertům jako takovým nic nenamítáme. Máme
námitky proti neserioznímu postupu, který agentura Inter-
koncerts zvolila. Domníváme se, že je třeba najít vhodnější
místo, které by splňovalo požadavky kladené na koncertní
arénu pod širým nebem pro osmdesát tisíc diváků.

Děkuji za vaše dotazy, na některé už jsem přímo nebo
prostřednictvím odborů úřadu odpověděla osobně. Na ty
obecnější opět odpovím v Klíči.

A těším se na vaše další otázky a náměty.
Marta Šorfová, starostka MČ

Zeptali jste se
STAROSTKY
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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 pro-
gram

▼ Pro soutěžící i diváky je připraveno 
bohaté občerstvení

▼ Další informace, včetně přihlášek ob-
držíte 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

Příjemná vůně naplnila sál Kultur-
ního domu Opatov a každý kdo

vešel, ji, třeba jen na vteřinku, zacítil.
Chvíli byla silná a za pár okamžiků
téměř zmizela, aby se vzápětí vrátila
ještě intenzivnější. Podle toho jak
Turek, z jehož vodní dýmky vychá-
zela, kroužil se svojí svůdnou man-
želkou po parketu a jak mocně bafal.
Co je to za vůni, ptali se všichni, ne-
byla nepříjemná a voněla i nekuřá-
kům. Co je to za tabák…? Každo-
pádně budil pozornost stejně jako
vodník, který si ze slušnosti před
vstupem vyždímal šosy, aby nezmá-
čel taneční parket, nebo pár klaunů
bavících každého na potkání. Líbila
se i půvabná Sněhurka s trpaslíkem,
kartářka, květinářka, tulák a spousta
dalších nádherných masek, které de-
filovaly před zcela zaplněným sálem
při jarním maškarním setkání senio-
rů Jižního Města.

Bylo přetěžké najít nejlepší
masku, protože letos byly nejlepší
a nejvýpravnější ze všech uplynu-
lých ročníků. Nakonec jen těsně zví-
tězil „manželský pár z Turecka“, je-
jich vodní dýmka a omamná vůně,
která zůstala i po odmaskování
a přispívala k pohodě celého odpo-
ledne. Některé vůně to umějí.

Na své si tentokrát přišli milovní-
ci tance, zpěvu a hudby. Na taneč-
ním parketu, který většinu odpoled-
ne praskal ve švech, se na chvíli ob-
jevila i starostka Jižního Města
Marta Šorfová, její zástupce Ivan
Škoda a ředitelka CSS Boženka Ol-
merová. A šlo jim to moc dobře,
jenže pracovní povinnosti je brzy
vrátily do reality. Nedá se nic dělat
musejí ještě počkat, každý nemůže
být seniorem.

Text a foto Jan Meixner

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Praha Jižní Město
připravuje pro své klienty VELIKONOČNÍ POSEZENÍ

Uskuteční se 3. dubna 2004 od 11 hodin v Klubu seniorů a jídelně
Křejpského 1502. Vstupné 50 Kč.

Podávat se bude velikonoční nádivka s bramborovým salátem,
káva + velikonoční beránek. K tanci a poslechu hraje seniorská kape-
la. Součástí velikonočního posezení bude druhý ročník soutěže o veli-
konočního beránka 

Beránek 2004
Soutěžní beránky je nutné odevzdat dne 3. dubna 2004 mezi 9. a 10.
hodinou k posouzení odborné porotě do klubu seniorů Křejpského
1502.

Účastníci soutěže mají vstup zdarma
Informace získáte u paní Pelikánové, CSS Šalounova 2025,

tel. 267 990 158

Pro letošní ročník sportovních
her seniorů připravili organizá-

toři několik změn. Tou největší je
posunutí zahájení na 10. hodinu
dopolední. Od této změny si slibu-
jeme, že přinese klid sportovcům,
kteří budou mít víc času na své vý-
kony a také příjemnější klima,
neboť podle slunce bude v tu dobu
9 hodin a většina disciplín proběh-
ne před polednem, kdy ještě není
takové horko. Zároveň tím získáme
více času pro vyhlášení výsledků
a medailisté si budou moci více užít
slastných pocitů na stupních vítězů.

Další změnou je návrat stolního
tenisu mezi soutěžní disciplíny. Je
to reakce na četná přání soutěžících
a věříme, že jim udělá radost.

Od tohoto ročníku rušíme dis-
ciplínu kop na branku a nahradíme
ji hodem na koš, který bude upra-
ven pro možnosti seniorů. Zvolili
jsme tzv. lehkou variantu.

Vzhledem k získanému času zvy-
šujeme také počet disciplín, kterých
se může soutěžící zúčastnit, ze tří
na čtyři + kuželky, jako soutěž tří-
členných družstev.

Samozřejmě budeme pamatovat
na to, že soutěžící i diváci stráví na
hřišti více než osm hodin a rozšíříme
zázemí pro oddech a občerstvení
včetně větší nabídky jídel a nápojů.

O případných dalších změnách
vás budeme včas informovat.

Za organizační tým Jan Meixner

VŮNĚ karnevalu

NOVINKY 6. ročníku Sportovních her
seniorů Jižního Města
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 9. 3. 2004

SCHVALUJE
▼ žádost o změnu ÚPn firem IBC Realinvest Delta s.r.o. a PEP s.r.o.
▼ vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci brodu a lávky přes

Botič
▼ částku 15 000 Kč jako dar občanskému sdružení OPTIM-EKO

NESOUHLASÍ
▼ s umístěním reklamního zařízení na pozemku parc. 

č. 213/2

UKLÁDÁ STAROSTOVI
▼ dopracovat žádost za městskou část o úpravu trasování 2 x 110

kV a 400 kV
▼ vypracovat návrh na změnu územního plánu nového využití po-

zemků podél trasy vysokého napětí

AUTOBUSOVÁ LINKA 
číslo 227 nebude posílena!

V minulých týdnech požádala městská část Do-
pravní podnik hl. m. Prahy o posílení autobuso-

vého spoje číslo 227. 

Stalo se tak na základě mnoha žádostí obyvatel,
kteří se letos začali stěhovat do nového sídliště v Ka-
teřinkách. 

Dopravní podnik provedl přepravní výzkum, z kte-
rého vyplývá, že průměrné obsazení autobusu nepře-
kročilo standardy kvality MHD (standardem kvality
MHD se rozumí, že průměrné obsazení autobusu
v nejzatíženějším úseku a hodině nemá přesáhnout
59 osob).

Dopravní podnik uvedl, že požadavek na posílení
provozu linky č. 227 není odůvodněný.

HARMONOGRAM stavebních prací 
kanalizace a plynofikace v Újezdě
Stavební společnost Rekomont

předložila harmonogram prací na
stavbě kanalizace a plynofikace
v Újezdě.  Sdělujeme Vám předběžné

termíny stavebních prací v jednotli-
vých ulicích. Předpokládaný termín
dokončení obou staveb je konec červ-
na 2004.

KONTEJNERY
Kontejnery na nadměrný komu-

nální odpad budou přistaveny
v termínu od pátku      2. dubna
2004 do neděle 4. dubna 2004  na
obvyklá místa: 

Kateřinky – ulice  U Močálu,
Vodnická – Na Křtině, Proutěná
(stánek PNS), Formanská 223,  Re-
mízková - Pastevců. 

Újezd – ulice Formanská 63,
Formanská u Návesního rybníka.

Kontejnery jsou určeny pouze
pro velkoobjemový odpad z domác-
ností, nikoli pro odpad vznikající
při podnikatelské činnosti.

ČIŠTĚNÍ
místních
komunikací
Ve dnech 11. 5. 2004, 24. 6. 2004

a 26. 8. 2004  dojde k blokové-
mu čištění místních komunikací ve
správě Technické správy komuni-
kací hl. m. Prahy. V naší městské
části se jedná o čištění ulic: Vodnic-
ká, Krajanská, Proutěná, U Prame-
ne, Na Křtině (úsek Vodnická –
Milíčovská), Milíčovská (úsek Na
Křtině – začátek zástavby).

Žádáme vás o dodržování dočas-
ného dopravního značení zákazu
zastavení v uvedených termínech
a ulicích. Umožníte tím bezproblé-
mové vyčištění komunikace. 

Plynovod
datum místo

15. 3. – 16. 4. Formanská ul. od ã. p. 63 k ã. p. 42      
1. 3. – 12. 4. ulice Nad Statkem       

10. 5. – 25. 5. pole Ing. Kobelky (34 RD)      
26. 4. – 13. 5. ul. J. Bíbrdlíka       
17. 5. – 11. 6. ul. K Motelu, K Mostu, Nad Náhonem       
14. 6. – 28. 6. ul. K Sukovu,  Nad V˘pustí       
14. 6. – 28. 6. ul. Ve Vilkách
12. 4. – 29. 4. Formanská k ã. p. 3       

Kanalizace
datum místo

12. 4. –   7. 5. kfiiÏovatka ul. Ke Ml˘nu a Formanská pfied ã. p. 36 aÏ k ã. p. 35      
12. 4. –   7. 5. kfiiÏovatka ul. J. Bíbrdlíka s Formanskou aÏ pfied ã. p. 33
8. 3. –   9. 4. kfiiÏovatka ul. J. Bíbrdlíka s Formanskou po ul. J. Bíbrdlíka 

za areál velkoobchodu, k odboãení  pro 34 RD
15. 1.– 31. 3. od odboãení pro 34 RD z ul. J. Bíbrdlíka v celé trase 

nové komunikace na konec zástavby tûchto domÛ
12. 4. – 14. 5. kfiiÏovatka ul. Formanská – K Motelu aÏ po ã. p. 67
10. 5. – 11. 6. kfiiÏovatka ul. Formanská – K Sukovu (pfied restaurací U SrbÛ) 

aÏ pfied ã. p. 105
17. 5. – 30. 6. kfiiÏovatka ulic K Sukovu – Nad V˘pustí aÏ k ã. p. 111
17. 5. – 30. 6. kfiiÏovatka ulic Formanská a Ve Vilkách aÏ k ã. p. 86
31. 5. – 30. 6. zbytek ul. Ve Vilkách, od ã. p. 116 k ã. p. 127
14. 6. – 30. 6. pfieãerpávací stanice v ul. Ve Vilkách pfied ã. p. 116
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Odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 11 oznamuje, že velkoobje-

mové kontejnery (dále jen VOK) na
občanský odpad budou ve 2. čtvrtletí
2004 přistaveny na Jižním Městě v níže
uvedených termínech.

Zároveň vás odbor životního pro-
středí upozorňuje, že velkoobjemové
kontejnery jsou podle zákona č.
185/2001 Sb.,o odpadech, určeny
pouze pro velkoobjemový odpad z do-
mácností, který nelze ukládat do běž-
ných kontejnerů, nikoliv pro odpad
vznikající při podnikatelské činnosti.

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

Umístění velkoobjemových
kontejnerů na odpad 
ve II. čtvrtletí 2004
Přistavení VOK po 13,00 hod., odvoz
VOK do 13,00 hod. ( v případě přepl-
něnosti bude odvoz uskutečněn dříve).

JIŽNÍ MĚSTO I

ANEŽKY MALÉ

19.–21. 4., 17.–19. 5., 21.–23. 6.

BACHOVA (NA KONCI U TS)
28.–30. 4., 23.–25. 6.

BLAŽIMSKÁ X KLAPÁLKOVA

21.–23. 4., 19.–21. 5., 16.–18. 6.

BRANDLOVA (ZA STARTEM)
7.–9. 4., 21.–23. 4., 5.–7. 5., 19.–21. 5.,
2.–4. 6., 16.–18. 6.

BRODSKÉHO (VEDLE Č.P.1671)
19.–21. 5.

DOUBRAVICKÁ

19.–21. 4., 17.–19. 5., 21.–23. 6.

HLAVATÉHO

19.–21. 4., 17.–19. 5., 21.–23. 6.

CHOMUTOVICKÁ

19.–21. 4., 17.–19. 5., 21.–23. 6.

KONSTANTINOVA

12.– 14. 4., 26.–28. 4., 10.–12. 5.,
24.–26. 5., 28.–30. 6.

KRYŠTOFOVA

26.–28. 4., 28.–30. 6.

KŘEJPSKÉHO

12.– 14. 4., 26.–28. 4., 10.–12. 5.,
24.–26. 5., 28.–30. 6.

LEDVINOVA

7.–9. 4., 5.–7. 5., 2.–4. 6.

MAJERSKÉHO X SAMOHELOVA

28.–30. 4., 26.–28. 5., 23.–25. 6.

MATÚŠKOVA (U BLANKYTU)
14.–16. 4., 28.–30. 4., 12.–14. 5.,
26.–28. 5., 9.–11. 6., 23.–25. 6.

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

MNICHOVICKÁ

12.– 14. 4., 10.–12. 5., 24.–26. 5.,
14.–16. 6., 28.–30. 6.

MODLETICKÁ

26.–28. 4., 24.–26. 5., 28.–30. 6.

MOKRÁ X ZIMÁKOVA

21.–23. 4., 19.–21. 5., 16.–18. 6.

PLICKOVA

19.–21. 4., 17.–19. 5., 21.–23. 6.

RUJANSKÁ X DONOVALSKÁ (U TS)
21.–23. 4., 19.–21. 5., 16.–18. 6.

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

STACHOVA

26.–28. 4., 28.–30. 6.

ŠTICHOVA

12.– 14. 4., 10.–12. 5., 24.–26. 5.,
14.–16. 6., 28.–30. 6.

VALENTOVA

(PARKOVIŠTĚ PROTI ČP. 1737)
14.–16. 4., 12.–14. 5., 9.–11. 6.

ŽENÍŠKOVA X KVĚT. VÍTĚZSTVÍ

28.–30. 4., 26.–28. 5., 23.–25. 6.

JIŽNÍ MĚSTO II + STARÝ CHODOV

DĚDINOVA X FILIPOVA

12.– 14. 4., 10.–12. 5., 14.–16. 6.

GREGOROVA X HRUDIČKOVA

12.– 14. 4., 10.–12. 5., 14.–16. 6.

HRÁSKÉHO X ŠUSTOVA

5.–7. 4., 3.–5. 5., 7.–9. 6.

HRDLIČKOVA X KLOBOUKOVA

19.–21. 4.,3.–5. 5., 17.–19. 5.,7.–9. 6.,
21.–23. 6.

K DUBU

5.–7. 4., 3.–5. 5., 17.–19. 5., 7.–9. 6.,
21.–23. 6.

KREJNICKÁ ZA OC CHRPA (CHODNÍK)
12.– 14. 4., 10.–12. 5., 14.–16. 6.

LÁSKOVA X MALENICKÁ

5.–7. 4., 3.–5. 5., 7.–9. 6.

LAŽANSKÉHO

5.–7. 4., 3.–5. 5., 17.–19. 5., 7.–9. 6.,
21.–23. 6.

NECHVÍLOVA 1826–29
5.–7. 4., 3.–5. 5., 7.–9. 6.

PETÝRKOVA 1953
12.– 14. 4., 10.–12. 5., 14.–16. 6.

POD VODOJEMEM

5.–7. 4., 3.–5. 5., 17.–19. 5., 7.–9. 6.,
21.–23. 6.

U NOVÉ DÁLNICE

19.–21. 4.

VOJTÍŠKOVA ZA OC MEINL (CHODNÍK)
5.–7. 4., 3.–5. 5., 7.–9. 6.

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

Petr Doubravský,
odbor životního prostředí 

ÚMČ Praha 11
Foto: autor

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY pro 2. čtvrtletí 2004

OČKOVÁNÍ proti vzteklině 
Jižní Město I
v úterý 11. května 2004
9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.
Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ
Praha 11

Jižní Město II
v úterý 18. května 2004
9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.
objekt Hráského ul. 1902 (jednopat-
rová budova proti řadě panelových
domů čp. 1908 a 1909), doprava

Metro C, stanice Chodov, 1 stanice
bus č. 154 a 118 směrem k vysoko-
školským kolejím

Upozornění:
▼ ochranné očkování proti vzteklině

je na území ČR povinné pro psy
starší 6 měsíců, provádí se
1x ročně a je hrazeno chovatelem

▼ možnost očkování i proti dalším
infekčním chorobám (kombinova-
ná vakcína)

▼ pokud majitel psa nevyužije této
hromadné akce, má možnost ne-
chat očkovat zvíře u kteréhokoliv
veterinárního lékaře

▼ při očkování budou vydávány
ekologické sáčky na psí exkre-
menty

▼ bližší informace podá odbor život-
ního prostředí, Ing. Helga Pečená,
tel. 267 902 331.
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KONCERTNÍ ARÉNA na Jižním Městě
■ vývoj a dokumenty

VYJÁDŘENÍ vzhledem k územnímu plánu
Městská část Praha 11 nesouhlasí s pronájmem pozemků v místě uvažovaného

koncertního areálu, neboť zamýšlená výstavba neodpovídá Územnímu plánu
hl. m. Prahy, podle něhož má část těchto pozemků sloužit pro služby a nerušící vý-
robu. Další část je vyhrazena pro izolační zeleň, tedy pro výsadbu dřevin a trvalé
travní porosty.

Vážený pane primátore, jsme zastupi-
teli městské části Praha 11, kteří

jsou velmi znepokojeni záměrem společ-
nosti Interkoncerts vybudovat na území
Jižního Města arénu pro pořádání mega-
koncertů. Kdyby se měl tento projekt
uskutečnit, byla by to pro naši městskou
část katastrofa. 

Nejde jen o hluk, který by obtěžoval
tisíce obyvatel Chodova, Opatova, Jižní-
ho Města II, Šeberova a Kateřinek, byd-
lící v bezprostřední blízkosti, ale i dese-
titísíce dalších, kteří bydlí o pár stovek
metrů dál v sousedství Jižního Města.
Jedná se také o tisíce aut a autobusů,
které budou přivážet část návštěvníků,
a o desetitisíce dalších, kteří budou cho-
dit ze stanic metra Chodov a Opatov
1300 metrů pěšky. Je známo, že mnozí
návštěvníci takových koncertů, přijíždějí
o několik dní dříve  a táboří v okolí.
Myslíme si, že obava o devastaci našeho
domova je oprávněná. A to je třeba ještě
připočítat nebezpečí drog, které takové-
to akce provázejí ve značném množství.
Stačí se zeptat ve městech, která už
něco podobného zažila – třeba v Čes-
kém Brodě. 

Vážený pane primátore, obracíme se
na vás se žádostí, abyste se vahou své
osobnosti zasadil o překažení záměru
společnosti Interkoncerts pořádat tyto
koncerty na území naší městské části. Ne-
jsme nepřáteli dobré hudby. Uznáváme,
že Praha by měla mít důstojný prostor pro
pořádání takových akcí, ale nesmí to
přece být uprostřed husté zástavby.

Závěrem už jen připomínáme, že
místo, vybrané společností Interkon-
certs, je pro výstavbu koncertního areá-
lu nepoužitelné i z hlediska územního
plánu. Věříme, že zdravý rozum a dodr-
žování zákonných norem zvítězí nad
mocí peněz. Děkujeme za pochopení

Jménem 1200 obyvatel Chodova,
Opatova, Roztyl, Šeberova, Kateřinek
a dalších ohrožených lokalit, kteří v prů-
běhu 48 hodin podepsali petici proti vý-
stavbě koncertního areálu vedle ulice Na
Jelenách, ale i mnoha dalších, kteří svůj
nesouhlas vyjadřují jinými způsoby 

Ing. Jiří Štyler, 
člen Zastupitelstva MČ Praha 11, 

zvolený za OS Chodov, Zakouřilova 82

Ing. Petr Jirava, člen Zastupitelstva
MČ Praha 11, Zastupitelstva hl.m. Prahy

a předseda krajské rady SNK 
sdružení nezávislých, Blažimská 10

Jan Meixner, člen Zastupitelstva MČ
Praha 11 za ODS, Medkova 44

Svůj podpis připojují 
Jiří Janeček, 1. místopředseda oblasti
ODS Praha 11 a člen regionální rady
ODS Praha

Mgr. Dana Nálevková, 
člen ZMČ P-11, člen OR ODS P-11

a členové OS Chodov: :
Ing. Jan Frey
Josef Nahodil 
Pavel Vodrážka 
Petr Čermák  

Vladimír Nosek, OS Roztyly JM II, 
předseda MS ODS JM II, člen OR ODS P-11

Marek Fajfr, starosta Šeberova

Josef Novák, starosta Újezda

Na vědomí :
Marta Šorfová, starostka MČ Praha 11
členové Zastupitelstva MČ Praha 11
členové Rady hl.m. Prahy

ČTK
Večerník Praha, Lidové noviny, 
Hospodářské noviny, MF Dnes, Blesk
Český rozhlas – Regina Praha
Česká televize, TV Nova, TV Prima

Příloha :
Kopie petičních archů 
s podpisy 1241 obyvatel

Rada městské části Praha 11
přijala na své schůzi dne 11.

března stanovisko k plánované
výstavbě koncertního areálu spo-
lečnosti Interkoncerts v lokalitě
JM II při dálnici D1 a ul. Na Je-
lenách. Níže vám přinášíme
přesné znění usnesení a další vy-
jádření k této problematice.
Usnesení má číslo 0164/04.

Záporné stanovisko přijalo
téměř jednomyslně zastupi-

telstvo Městské části Praha 11
dne 18. 3. 2004.

Městská část 
Praha 11
Zastupitelstvo MČ
Usnesení
11. zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 11 ze dne 18. 3. 2004

číslo 02/11/Z/04

Koncertní areál 
na Jižním Městě

Zastupitelstvo MČ Praha 11

I. KONSTATUJE
že ze strany společnosti Inter-
koncerts Europe, s. r.o., IČ
25646362 došlo a dochází k zá-
sadnímu přehlížení obecných
postupů nutných pro zřízení
koncertního areálu a k nerespek-
tování městské části Praha 11
jako orgánu odpovědného svým
voličům

II. NESOUHLASÍ
na základě dostupných podkladů
s vybudováním ani provozová-
ním koncertního areálu v prosto-
ru ohraničeném dálnicí D1, ulicí
Na Jelenách a Roztylskou

III. UKLÁDÁ
1. radě městské části
1. podniknout veškeré právní

kroky proti zřízení a provozo-
vání koncertního areálu

2. informovat o stanovisku ZMČ
ve zpravodaji Prahy 11 Klíč

2. Martě Šorfové, starostce MČ
1. informovat o stanovisku ZMČ

Praha 11 primátora HMP
a požádat HMP, aby pozemky
v jeho vlastnictví, parc. č.
2105/74, /75, /79, /80, /82
a /83 v katastrálním území
Chodov nepronajal na výše
uvedené účely

Starostka MČ Marta Šorfová

DOPIS primátorovi hlavního města Prahy
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Z VYJÁDŘENÍ 
odboru dopravy ÚMČ Praha 11
Odbor dopravy dosud neobdržel oficiální podklady, ke

kterým by se mohl vyjádřit, toto stanovisko tudíž nelze
považovat za stanovisko orgánu státní správy.

Předložená neoficiální studie „Dopravní opatření“ pro
kulturní akce konané oblasti ulice Na Jelenách, Praha 4,
jsou dle našeho názoru povrchní účelovou studií, která je
dle našeho názoru tendenční s ohledem na umožnění koná-
ní megakoncertů. 

Předložená studie řeší vjezd do areálu pouze vstupem z ul.
Na Jelenách, kde je možný příjezd od kruhového objezdu
u dálnice D1a opačný směr (od ul. Na Jelenách, Roztylská)
by musel být veden objezdem přes kruhovou křižovatku
K Hrnčířům, D1, která již dnes je na hranici průjezdnosti.
Neuvažuje se s příchodem návštěvníků z Opatova (JM I), což
je nedostatkem, neboť pořadatel nikdy nezabrání přístupu
pěších z této strany. Tento přístup není zabezpečen pěšími
tahy (chodníky), a není navrženo žádné dopravně inženýrské
opatření. Docházelo by tak k ohrožení bezpečnosti celého
dopravního provozu při nájezdu na dálnici a na dvou důleži-
tých a exponovaných křižovatkách Opatovská – Chilská –
D1 a u kruhového objezdu u dálnice D1 – K Hrnčířům.

Chybí nejzákladnější část, tj. výpočet dopravy v klidu dle
vyhl.č. 26/99 Sb. Obecně je ve studii uváděno, že parkovací
plochy P1 až P3 mají celkovou kapacitu 1 550 parkovacích
míst. Provedli jsme si vlastní orientační výpočet, dle kterého
je pro pořádání akce do 80 tis. diváků zapotřebí 120 parko-
vacích míst dle odpovídající plochy na konání zábavy a 6
700 míst pro 80 tis. diváků, tj, celkem 6 820 míst. Při nároku
na 1 parkovací plochu pro 1 auto 12 m2 to představuje cel-
kem potřebnou plochu uvnitř areálu 81 800 m2. Uvažovaná
plocha parkoviště přibližně spočítaná z předloženého návr-
hu je přitom cca 27 000 m2. Chybějí jakékoliv parkovací
plochy pro autobusy, ve studii je navržená plocha bez určení
velikosti a předběžného souhlasu vlastníků parkoviště urče-
na buď na Strahově nebo ve Vysočanech.

Plocha hlediště (tribuna) je cca 17 000 m2 (změněno dle
předložené studie), čemuž odpovídá dle našeho propočtu
max. 17 000 diváků. Pro tento odhad je uvažováno 1,5 m2 /
sedadlo a 0,5 m2 /stojící osobu, což je v průměru 1 m2 / 1
osobu při obsazení 50% sedících a 50% stojících.

Závěr:
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska příslušného sil-

ničního správního úřadu nemůže být k těmto akcím bez zá-
sadních úprav předloženého návrhu vydán souhlas. O ne-
vhodnosti umístění hlavně s ohledem na pěší trasy svědčí
i ta skutečnost, že i pro akce do 3 tis. návštěvníků je pro
bezpečný přístup pěších nutno uzavřít část hlavní ulice Roz-
tylské včetně otočky autobusů MHD.

Při akcích do 30 tis. návštěvníků by přístup i při plném
využití kapacity uzavřeného jízdního pruhu trval 2,5 hodiny,
při návštěvnosti 80 tis. návštěvníků a uzavření obou jízdních
pruhů při plném využití kapacity (25 tis. chodců) by přístup
trval přes 3 hodiny.

Minimálně stejné časové lhůty by byly i při odchodu ná-
vštěvníků, které je nutno opět MHD odvést (pravděpodobně
náhradními autobusy MHD, asi se zastávkami v Roztylské
ul., neboť metro po půlnoci nejezdí).

Takové zatížení dopravy se pro hustě zabydlenou oblast
JM II jeví nevhodné.

Ing. Petr Koudelka, vedoucí odboru dopravy
V Praze dne 8. 3. 2004

ZE STANOVISKA
Hygienické stanice hlavního
města Prahy

„ … Z výše uvedeného vyplývá, že vypočítaný útlum
zvuku směrem k obytným objektům je zcela nereálný a na
neprofesionální přístup ukazuje i ta skutečnost, že je zde
opomenut, nebo zaměňován rozdíl mezi ekvivalentní hladi-
nou hluku a maximálně dosahovanou hladinou hluku. Při-
tom ekvivalentní hladinu hluku nelze určit bez znalosti frek-
vence výskytu jednotlivých hladin v čase. Lze se však přiklo-
nit k situaci, s ohledem na charakter předpokládané hudby,
že se bude jednat o téměř nepřetržitý výskyt maximálních
hladin. Z našich zkušeností a měření v podobných situacích
vyplývá, že ve vzdálenosti uváděných 300 m by se hladiny
akustického tlaku pohybovaly v hodnotách minimálně nad
75 dB v LAeq při předpokládaném charakteru koncertu, což
je odvozeno z reálného měření ve vzdálenosti 250 m od
pódia (v těchto případech klesá zvuk o 3 dB při zdvojnáso-
bení vzdálenosti) při koncertech, pořádaných předmětnou
agenturou (Rolling Stones) na Letné.

Pokud se týká závěrů ve studii uvedených možností řeše-
ní orgány ochrany veřejného zdraví, jde také o mylnou inter-
pretaci, když je předpokládáno použití ustanovení

§ 12 odst. 6 – použití ochrany před hlukem na objektech
samotných, protože v tomto případě se nejedná o případ vy-
čerpání všech technických možností. Technické možnosti
spočívají minimálně ve značném snížení intenzity zdroje
hluku a zejména pak ve výběru jiné lokality, resp. použití
masivních, zvuk stínících opatření (které by však v tomto
případě pravděpodobně potřebné snížení hluku nemohly do-
sáhnout.)

Závěrem je nutné konstatovat, že předložená akustická
studie nedokládá možnost provozování zamýšleného kultur-
ního zařízení v daném místě.“

PROTESTNÍ DOPIS
MČ Praha-Šeberov

Stanovisko odboru životního prostředí na str. 18

Úplné znění textů najdete na www.praha11.cz
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STANOVISKO 
odboru životního prostředí
k výstavbě koncerního areálu
Vten den, kdy OŽP získal informace z tisku o již započaté

výstavbě koncertního areálu T– Mobile Park, vyslal do
dané lokality pracovníka, který v terénu pořídil fotodoku-
mentaci, ze které byly zjištěny informace nasvědčující tomu,
že v prostoru valu a na ploše a pod ním došlo bez povolení
OŽP k rozsáhlému kácení dřevin rostoucích mimo les,
a proto bylo bez prodlení dne 23.2.04 zahájeno správní říze-
ní o pokutě se všemi v tu dobu známými účastníky řízení
podle § 87 odst. 3 písm. d) resp. § 88 odst. 1 písm. c) zák. č.
114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj-
ších předpisů. V řízení se pokračuje.

V této souvislosti je vhodné poznamenat, že OŽP ÚMČ
Praha 11 byl jedním z vlastníků, prostřednictvím jím pověře-
ného právního zástupce, písemně požádán o souhlas s od-
straněních suchých dřevin, které se na jeho pozemcích vy-
skytovaly. Suché dřeviny pocházely z převážně neujatých vý-
sadeb, které v prostoru valu v rámci jeho dostavby vysadila
na své náklady obec, hl. m. Praha. OŽP souhlasil s odstraně-
ním těchto suchých dřevin, kterými byly suché školkařské
výpěstky.

Stanovisko OŽP v této věci ze dne 30.10.2003 je zaměře-
no pouze na uschlé dřeviny rostoucí na valu, v souladu
s právními předpisy. Stanovisko má pouze informativní cha-
raktera není povolením ve smyslu ustanovení § 8 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, což při jednání
potvrdila a do výše uvedeného protokolu zapsala i ČIŽP OI
Praha. Na jeho základě nelze kácet dřeviny rostoucí mimo
les. Zjištěné kácení dřevin (na ploše přes cca 10 000 m2),
které byly navíc doložitelně zdravé a zdárně rostoucí, nebylo
prováděno za účelem obnovy porostů či výchovné probírky
porostů, avšak dle dostupných informací z důvodu umístění
tribun připravovaného areálu T–Mobile Parku.

Kácení pokračovalo i v době místního šetření dne 27. 2.
04, za účasti zaměstnanců OŽP ÚMČ Praha 11 a České in-
spekce životního prostředí, a proto byla zaměstnanci OŽP
přivolána Městská policie a požádána o zjištění totožnosti
osob, které kácení provádějí a o zaslání výsledku svého zá-
sahu zdejšímu odboru.

Dále bylo dne 22.2.04 v předmětné lokalitě zjištěno
a zdokumentováno navážení stavební sutě a zeminy s přímě-
sí sutě, a to na pozemky parc. č. 2105/33, 71, 72, 73, 74, 75,
79, 80, 82, 83, 84 a 85

v k.ú. Chodov, ke zpevnění a vyrovnávání stávajícího te-
rénu. Z dalšího místního ohledání následujícího dne a z fo-
todokumentace bylo zřejmé, že práce na výstavbě areálu po-

kračují. OŽP proto rozeslal vlastníkům dotčených pozemků
žádost o zaslání kopie správního rozhodnutí, dle kterého je
možné na výše uvedené pozemky ukládat stavební suť,
neboť povinnost obstarat si toto rozhodnutí ukládá § 14
odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozděj-
ších předpisů a orgánem příslušným k vydání souhlasu
k ukládání odpadu je OŽP MHMP. OŽP ÚMČ Praha 11 do-
posud nebyla od oslovených doručena odpověď.

Na základě podezření, že na pozemcích vzniká černá
skládka, OŽP zaslal dne 24.2.04 na OŽP MHMP žádost
o posouzení v pochybnostech, zda materiál navážený na po-
zemky je odpadem ve smyslu ustanovení § 78 zák. č.
185/2001 Sb, o odpadech, nebo stavebním materiálem
k úpravě terénu.

OŽP rovněž prověřil pozemky z hlediska ochrany země-
dělského půdního fondu (ZPF)

a konstatoval, že k porušení zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF nedošlo, neboť žádný z pozemků není dle
výpisů z katastru nemovitostí součástí ZPF.

Jak již bylo řečeno, dne 27.2.04 proběhlo v místech uva-
žovaného areálu, za účasti zaměstnanců OŽP ÚMČ Praha
11 a České inspekce životního prostředí, Oblastního inspek-
torátu Praha, místní ohledání. Protokol z tohoto šetření se
závěry, ke kterým dospěl OŽP a ČIŽP OI Praha byl v odpo-
ledních hodinách zaslán e–mailem OV ÚMČ Praha 11
a dalším zúčastněným osobám, které byly na místní ohledání
pozvány ČIŽP OI Praha. V písemné podobě byl protokol
výše uvedeným zaslán dne 1.3.04.

OŽP dále požádal o stanovisko, k záměru zřízení a pro-
vozu T–Mobile Parku, z hlediska dopadu hluku na faunu ži-
jící v přírodních památkách Hrnčířské louky, Údolí Kunra-
tického potoka a ve významném krajinném prvku Kunratic-
ký a Michelský les. Žádost o stanovisko obdržela Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, OŽP MHMP, Česká inspekce
životního prostředí a Česká společnost ornitologická.

Dále zdejší odbor požádal, MHMP o stanovisko k mož-
nému ovlivnění vodních poměrů navážkou.

Závěr:
Za stávající situace a s ohledem na skutečnosti nasvědču-

jící tomu, že došlo k porušení zákona ČNR č. 114/1992
Sb.o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
a podezření na porušení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů, jakož i nesouladu s využitím
lokality s platným územním plánem (protihlukový val má
funkční využití jako IZ – izolační zeleň, nikoliv kulturní
a sportovní zařízení, rovněž zbylá plocha není jednoznačně
v souladu s územním plánem) a bez posouzení dokumenta-
ce záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.(EIA) OŽP ÚMČ
Praha 11 s realizací záměru zásadně nesouhlasí.

Ing. Yvona Hájková, vedoucí odboru životního prostředí 

I letos se uskuteční sportovně–spole-
čenské Jarní slavnosti Jižního Města

II., a to v sobotu 22. května 2004 a již
tradičně v areálu ZŠ Pošepného ná-
městí 2002. Jestliže minulý ročník byl
velice zdařilý a dodnes na něj vzpomí-
náme, pak přípravy letošního, už 
5. ročníku, naznačují, že bude ještě lepší. 

Neprozradím snad příliš, když na-
značím, na co se můžeme těšit. Jarní
slavnosti zahájí turnaj v malé kopané,
po něm přijde novinka – turnaj v plá-
žovém volejbalu – a potom tradiční

in–line závody. Odpolední program
začne dětskou olympiádou a pak už
bude následovat jedno vystoupení za
druhým – od mažoretek, dobrovol-
ných hasičů a psovodů po skupinu
historického šermu. To vše bude dopl-
ňovat živá produkce hudebních sku-
pin různých žánrů a mnoho dětských
atrakcí, jako je nafukovací hrad, kolo-
toče a jiné. Program bude samozřejmě
mnohem bohatší, než jsem zde uvedl,
plánujeme i několik novinek a pře-
kvapení. Jedno je však jisté, Jarní slav-

nosti budou tradičně zakončeny oh-
ňostrojem, letos však ještě velkolepěj-
ším než v minulosti.

Podrobnější informace o Jarních
slavnostech bychom rádi přinesli
v Klíči č. 5. Vše podstatné bude od
března uvedeno na webové stránce
www.volny.cz/osroztyly. Budete–li
mít zájem zúčastnit se turnaje v malé
kopané nebov plážovém volejbalu či
in–line závodů, prosím, kontaktujte
nás na telefonních číslech 777 313
791 nebo 604 244 095.

Na setkání s vámi se jménem OS
Roztyly–JM II těší

Luděk Zítka, předseda

JARNÍ SLAVNOSTI se blíží
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Policie České republiky
Obvodní fieditelství v Praze IV.
U Plynárny 2

informuje ainformuje a pátrápátrá

Policie České republiky Obvodní ředitelství Praha IV nám
poskytla informace o trestné činnosti na území Jižního

Města za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 (v závorce za
číslem jsou uvedeny pro srovnání údaje za rok 2002 a u JM
ještě údaje za rok 2001). Na celém území Prahy 4 bylo za
výše uvedené období hlášeno celkem 20 503 (21 862) přípa-
dů trestné činnosti, z toho bylo objasněno 2 822 (3 904) pří-
padů. Ve sledovaném období bylo na území Jižního Města
nahlášeno 4767 (5 004/5 182) případů trestné činnosti,
z toho objasněno 681 (977/1 283) případů, tj. 14,28 % (19,92
%/ 24,75 %). Z uvedených čísel vyplývá, že i v loňském roce
pokračoval trend v poklesu počtu evidovaných trestných
činů, bohužel klesá i procento objasněnosti trestné činnosti.

Největší měrou se na uvedených číslech podílela majetko-
vá trestná činnost, v níž stále dominují krádeže a trestná čin-
nost týkající se vozidel. Celkový počet majetkových trest-

ných činů byl 4 092 (4 451 v roce 2002). Krádeží vozidel
bylo nahlášeno 730 (744), vloupání do vozidel 1 726 (1
809), vloupání do bytů 170 (179) a vloupání do rodinných
domků 41 (49). Násilných trestných činů bylo na našem
území zaznamenáno o 30 méně než v roce 2002, celkem
bylo v loňském roce evidováno 196 (mezi násilné trestné
činů jsou počítány vraždy, loupeže, úmyslné ublížení na
zdraví a vydírání). Mravnostních trestných činů bylo evido-
váno 13 (21 v roce 2002).

Na území městské části Praha 11 bylo v roce 2003 zazna-
menáno 1 461 dopravních nehod, při nich byly 4 osoby us-
mrceny, těžce zraněno bylo 20 a lehce zraněno bylo 183
osob. Mezi hlavní příčiny patří nesprávný způsob jízdy –
933, nepřiměřená rychlost – 83 a nedání přednosti v jízdě –
403, 8 dopravních nehod bylo zaviněno chodci a u 45 účast-
níků dopravní nehody byl zjištěn alkohol.

V letošním prvním Klíči jsme vás informovali o reorgani-
zaci Policie ČR na území hl. m. Prahy, kdy nově vzniklé Ob-
vodní ředitelství PČR Praha IV bylo vytvořeno z bývalých
OŘ PČR Praha 4 a Praha 10. V těchto dnech by mělo dojít
k jednomu z hlavních cílů výše zmíněné reorganizace, a to
je k fyzickému naplnění nového útvaru – oddělení hlídkové
služby, které by mělo vrátit na ulici hlídkující policisty.

Martin Klimakovský
vedoucí oddělení krizového řízení

OŘ MP Praha 11 informuje
V minulém Klíči jsme veřejnost Prahy 11 seznámili s vý-

sledky činnosti strážníků našeho obvodního ředitelství
za uplynulý rok. V tomto čísle vás chceme informovat
o změnách, které připravujeme, a které by měly přispět
k zlepšení bezpečnostní situace v Praze 11 i k větší spokoje-
nosti občanů.

První změnou bylo přemístění okrsku sídlícího v MČ
Praha – Újezd, K motelu 7 do nového sídla úřadu MČ
Praha – Újezd na Kateřinském náměstí 465. Na této adre-
se občané zastihnou strážníky v úředních hodinách každé
úterý od 15 – 18 hodin osobně nebo na telefonním čísle
267 912 348.

Další změnou bude v nejbližší době ( ještě po menších
úpravách) otevření okrsku v Bajkonurské čp. 736 a zatím
poslední změnou bude přemístění všech okrskářů na služeb-
nu v okrsku Láskova 1815 k 1. 4. 2004. Tímto krokem by se
měla výrazněji posílit činnost městské policie v této části
Prahy 11. Úřední hodiny a telefonní čísla budou stejná, přijít
za okrskáři můžete každou středu odpoledne od 15 do 18
hodin a volat na telefonní číslo 271 911 430.

Bc. Miroslav Růžička, ředitel OŘ MP Praha 11

POZVÁNKA
pro členy Klubu vojenských
důchodců Prahy 11
Plán činnosti klubu na rok 2004 jsme schválili na setkání

členů Klubu vojenských důchodců (dále KVD) dne 18.
února 2004.

Zveme vás na shromáždění členů dne 21. dubna 2004 ve
14.00 hodin v Klubu seniorů Prahy 11, Křejpského 1503.
Účastní se ho náčelník Územního vojenského velitelství
Praha Jih, který vám poskytne informace o činnosti armády
České republiky. Na shromáždění bude členům KVD předá-
na průkazka. Připravili jsme pro vás zájezd na zámky
v Chlumci nad Cidlinou a v Hrádku u Nechanic. Zájezd se
uskuteční dne 29. dubna 2004, odjíždíme od stanice metra
Háje v 7.00 hod. Navštívíme i výstavu o vzniku výsadkových
vojsk v ČSR v Chrudimi. Zatím se předběžně přihlásilo asi
dvacet členů, přihlásit se ještě můžete přímo na shromáždě-
ní dne 21. dubna 2004. Cena zájezdu nepřesáhne 100 Kč.

Do jarních prací hodně zdraví za organizátory přeje
Ing. Jan Baše

Zakladatel kondičního běhu Jaroslav
Skála, přední odborník na léčbu

závislosti na alkoholu říká: Své pracov-
ní úkoly jsem promýšlel při běhu na
trati a nejlepší myšlenky přicházely na
sedmém kilometru. To, co mi osobně
prospělo, jsem využil při práci na od-
dělení protialkoholické léčebny.

Skálův běh se letos již podruhé
koná v Praze na Jižním Městě, kam se
přestěhoval z blízkosti léčebny žen
v Lojovicích u Popovic u Prahy. Pořa-
datelem je opět Pražská vysoká škola

psychosociálních studií. Organizátoři
jsou přesvědčeni o významu kondiční-
ho běhu, který patří k zdravému život-
nímu stylu a životním hodnotám.
Každý si může na přijatelné trati ověřit
svou fyzickou a duševní kondici, běh
celé rodiny nabízí ne právě tradiční
způsob rodinného setkávání a může
inspirovat k trávení společného času.

Skálův lesní běh se uskuteční
v sobotu 1. května 2003, bude zahá-
jen v areálu PVŠPS v Hekrově 805,
každý účastník bude zapsán do star-

tovní listiny, obdrží startovní číslo
a instrukce. Trasa je opět vytýčena
hostivařským lesoparkem a je určena
podle kategorií.

Hlavní závod mužů a žen bude
odstartován v 10 hodin, děti a mlá-
dež vyběhnou v 10.30 hod. Délka
trati je určena tak, že muži běží 7
km, ženy 5 km, celá rodina 3 km,
děti 500 m a mládež do 15 let 1 km.

Přijďte si zaběhat a podpořit novou
tradici prvomájového rekreačního
a kondičního běhu na Jižním Městě!

29. ROČNÍK Skálova lesního běhu a jogingu
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Vdnešní době se snad všechny zá-
kladní školy snaží své žáky co nejví-

ce zaujmout, motivovat, přimět k aktiv-
nímu přístupu k získávání vědomostí.
Všichni učitelé a mnozí rodiče potvrdí,
že to není jednoduché, ale přesto jsme
našli několik způsobů, které se nám
osvědčily jako velmi úspěšné. Jeden
z nich by se dal jednoduše označit jako
»škola hrou«. Děti si ve většině případů
rády hrají, baví je předstírat, že jsou
někdo jiný, tak proč této vlastnosti ne-
využít i při vyučování? Prkna, která
znamenají svět, působí svým magickým
kouzlem i na dnešní počítačovou gene-
raci. Společná práce na přípravě her
a představení vyžaduje zodpovědnost,
pochopení, souhru v kolektivu, děti se
navzájem lépe poznávají, mnozí získají
větší sebevědomí, dovedou se lépe vy-
jadřovat, uvědomují si, že i svým vystu-
pováním v běžném životě vlastně
»mluví« s ostatními. Zejména tzv. rolo-
vé hry ( žák hraje zvolenou historickou
nebo literární postavu) nutí děti infor-
mace vyhledávat třídit, posuzovat z hle-
diska důležitosti. Některá vystoupení
mají podobu televizních pořadů – děti si
například připravily předpověď počasí,
pořad o českých básnících, besedy »od-
borníků« u kulatého stolu. Sledování
nahrávek, které pořizujeme ze všech vy-
stoupení, je nejen zdrojem zábavy, ale
i poučení. Děti vidí své zlepšování, od-
straňují nedostatky, jejich radost z úspě-
chu je velká a zcela oprávněná. Když
rodiče sledují své ratolesti, které pře-
svědčivě předstírají, že jsou na dvoře
Karla IV. nebo že tančí na vlasteneckém
plese v době národního obrození, jsou
na ně pyšní, chválí jejich výkony, nešetří
potleskem. Často ani nevěří tomu, co
všechno děti dovedou. Učitelé mohou
být také spokojeni, protože bezprostřed-
ně vidí výsledky své práce.

Líbilo by se vám, kdyby se vaše dítě
zúčastnilo podobného vyučování?
Chcete pro něj spíše tvůrčí atmosféru
než biflování a memorování? Nabízíme
žákům letošních pátých tříd (budoucím
šesťákům) třídu s rozšířenou výukou za-
měřenou na informatiku s povinným
druhým cizím jazykem.

Čím vás ještě chceme zaujmout?
• úroveň výuky je srovnatelná s vícele-

tým gymnáziem
• je u nás přátelské prostředí, jsou zde

zkušení pedagogové
• žáci využívají dobře vybavené počíta-

čové učebny
• máme rozsáhlou sportovní činnost,

kroužky, dobře vybavenou knihovnu,
školní klub s přístupem na internet
zdarma

• pořádáme i další mimoškolní akce –
návštěvy divadel, výstav, muzeí, pozná-
vací zájezdy.

Podmínky přijetí:
1. dobrý prospěch v matematice a čes-

kém jazyce ve 4. třídě a v 1. pololetí
5. třídy, který uvedete v přihlášce
(jsme si vědomi, že klasifikace na růz-
ných základních školách může být
odlišná)

2. úspěšné vykonání vstupního testu
(matematika + všeobecné studijní
předpoklady).
Přijímací test se uskuteční ve středu

5. 5. 2004 od osmi hodin. S sebou jsou
nutné běžné pomůcky na matematiku.
Náhradní termín může být po dohodě
stanoven individuálně. Veškeré další in-
formace najdete na www.campanus.cz,
dotazy ochotně zodpovíme i telefonicky
na čísle 271 913 695, paní Kejzlarová,
zástupkyně pro 2. stupeň ZŠ.

Těšíme se všechny šikovné děti!
Vedení a učitelé ZŠ Campanus

PRVNÍ volejbalové
třídy na Jižním
Městě a na Libuši?
Volejbalová škola Praha, která se

dosud zaměřovala téměř výhrad-
ně na děti netalentované a v pohybo-
vých aktivitách nikde nezapojené, se
chystá udělat svůj první krok směrem
k dětem pohybově mimořádně zdat-
ným, s mentálními a fyzickými před-
poklady pro výkonnostní volejbal. Ve
spolupráci se ZŠ Smolkova na Libuši
a ZŠ Pošepného náměstí na Chodově
připravuje otevření po jedné čtvrté
a jedné páté třídě pro chlapce.

Náplní šesti hodin tělesné výchovy
týdně bude převážně všestranný po-
hybový rozvoj, směřující k následné-
mu zvládnutí základních herních čin-
ností volejbalu. Zájemci musí uspět
v náročných vstupních testech pohy-
bové všestrannosti, musí splňovat so-
matické předpoklady, nesmí mít
žádné problémy s chováním v kolek-
tivu a jejich poslední školní prospěch
nesmí překročit průněr 1,5. Hodiny
tělesné výchovy povedou odborníci
s vysokoškolskou kvalifikací.

Výběrové řízení se uskuteční v tré-
ninkovém centru Volejbalové školy
Praha nejpozději do konce školního
roku, vybraní žáci se zúčastní společ-
ného tréninkového tábora v červenci
v ČR a v září dalšího tábora u moře
v Itálii. Všichni vybraní žáci se auto-
maticky stanou žáky Volejbalové
školy Praha a jejího sportovního
klubu.

Zájemci z celé Prahy i mimopraž-
ští se mohou ihned informovat na
tel. čísle 272 937 756 u pana Josef
Farmačky, zřizovatele Volejbalové
školy Praha.

Josef Farmačka

ŠKOLA HROU v ZŠ Campanus

DUB se vrátil
Duby bývaly kdysi typické pro lesní porost našeho regio-

nu. Dnes jich přežívá jen hrstka v Kunratickém a v Mi-
chelském lese. Už ani v chodovské ulici K Dubu nerostl
žádný. Ten, ke kterému ulice mířila, oddělila před léty dálni-
ce. Občanské sdružení Chodov za předsednictví Ing. Jiřího
Štylera na podzim minulého roku prosadilo zasazení symbo-
lického dubu na nároží této ulice a ulice Starochodovské.
Firma Heleny Šubrtové „Parky a zahrady“ pečlivě vybrala
téměř desetiletý dub letní který JUDr. Iveta Aubrechtová
v říjnu 2003 jménem sdružení zasadila. Není to strom ledaja-
ký. Odrostl v okolí Kostelce nad Černými lesy, ale pochází
po předcích z pražské Stromovky, kdysi upravené na oboru
pro císaře Rudolfa II. Mateřský dub nedávno zanikl, ale jeho
potomek má svou budoucnost u nás. Připomínáme si to na
prahu měsíce, nazvaného podle těchto stromů, jak svědčí
i malba J. Mánesa na staroměstském orloji. Duby jsou stromy
v dospělosti mohutné a ve stáří malebné. Přejme na prahu
jara 2004 i našemu mladíkovi, aby se jednou takto zaskvěl.

Jiří Bartoň, foto: autor
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ZÁPIS 
do mateřských škol
Vdubnu 2004 se bude v Praze 11

konat zápis do patnácti mateř-
ských škol, jejichž přehled přináší-
me v přiložené tabulce. Dvanáct
školek je vcelku rovnoměrně roz-
místěno na Jižním Městě I a zbývají-
cí tři na Jižním Městě II. Rodiče
mají možnost vybírat z velmi široké
nabídky zaměření a zájmových čin-
ností, které jednotlivé školky posky-
tují. Ve většině případů však rozho-
duje vzdálenost od místa bydliště.

V nejmenší mateřince ve Stacho-
vě ulici lze využít nočního internát-
ního provozu. Na noc mohou rodi-
če do této školky umístit podle po-
třeby nejen dítě, které je zde zapsá-
no k pravidelné docházce, ale i dítě
z jiné školky nebo dítě, které do
žádné školky nechodí.

Zápis do mateřských škol se
v letošním roce uskuteční od 5. do
30. dubna. V době od 5. do 7.
dubna si rodiče ve zvolené školce
vyzvednou přihlášku a v týdnu od
26. do 30. dubna 2004 ji odevzdají.
Poté budou vyrozuměni o přijetí či
nepřijetí dítěte. Kapacita mateř-
ských škol na Jižním Městě je dosta-
čující, takže lze zpravidla umístit
všechny přihlášené děti. V určitém
místě však může někdy vzniknout
zvýšený zájem o konkrétní školku,
a ta pak nemusí být schopna při-
jmout všechny přihlášené. V tako-
vém případě se děti přijímají podle
předem schválených pravidel. Pro-
tože městská část zřizuje mateřské
školy především pro své občany,
jsou přednostně přijímány děti byd-
lící v Praze 11 a z nich pak děti za-
městnaných matek. Pokud je to
nutné, dále se upřednostňují ty,
které mají ve školce sourozence
a také děti s odkladem povinné
školní docházky. (S kritérii pro při-
jímání dětí se mohou zájemci sezná-
mit na internetových stránkách
nebo na odboru školství a kultury
Úřadu MČ Praha 11.) Děti, které
nejsou přijaty, obvykle najdou bez
problémů místo v jiné školce
v okolí. Upozorňujeme, že do ma-
teřské školy lze zapsat děti, kterým
letos budou tři roky, a děti starší.

Rodiče se často dotazují, kolik se
za školku platí. Podle vyhlášky
hlavního města Prahy rodiče přispí-
vají na částečnou úhradu neinves-
tičních nákladů částkou 300 Kč za
měsíc při celodenní docházce dítěte
nebo 200 Kč měsíčně při jeho polo-
denní docházce. Dále se hradí strav-
né – pro jednotlivé školky je cena
uvedena v tabulce, ceny jsou pro šk.
rok 2004/2005 orientační.

Vážení rodiče, věříme že se vám
podaří vybrat školku, s níž budete
vy i vaše dítě spokojeni.

Ivana Malínská, odbor 
školství a kultury ÚMČ Praha 11

M
ateřské školy m

ěstské části Praha 11

Poãet tfiíd

Vûkovû sm
í‰ené

Poãet dûtí

∅
poã. docház. dûtí

Specialní vybavení

Zam
ûfiení ‰koly

Aktivity kulturní

Aktivity sportovní

V˘uka cizích jazykÛ

Hudební nástroj

Integr. zdrav. postiÏ.

Cena celoden. strany

Strava obohacena

Dny otevfien˘ch dvefií

3ano

7717

zahrada, 
m

initûlocviãna, 
terapeutick˘ bazén

estetická v˘chova,
ekologie, intenzivní 
logopedická péãe

v˘stavy, divadla,
koncerty, kulturní
program

y pro dûti

plavání, 
·vP

angliãtina

flétna

ne

24 Kã

Pitn˘ reÏim
, Juwík

31. 3.
2004

8ano

240

17

zahrada, keram
ická

pec, 2 bazény 
na zahradû

keram
ika, intenzivní

log. péãe, sbor Sr-
díãko

divadla, koncerty,
v˘stavy, kulturní

program
y pro dûti

plavání, hory,
·vP

angliãtina

flétna

bezlepková dieta

24 Kã

Pitn˘ reÏim

5. – 8. 4
2004

5ano

132

18

zahrada, 
ãistiãky vzduchu Bi-

onaire

logop. péãe, hudeb.,
estet. av˘tv. v˘ch.,

keram
ika

divadla, 
akce srodiãi, 

v˘chov. koncerty

plavání, balet,
·vP

angliãtina

flétna

ano

23 Kã

Pitn˘ reÏim

29. a
30. 3. 2004

7–13 a
15–17 hod.

7ano

196

18

zahrada,  
ãistiãky vzduchu,
keram

ická pec

logoped. péãe,  HV,
VV, ekologie, 

keram
ika

divadla, koncerty,
akce pro rodiãe

a
dûti

plavání, jóga,
·vP

angliãtina

flétna

ne

24 Kã

Pitn˘ reÏim

Pfied a
vdobû 

zápisu

3 + 1 integrovaná

ano

99

16/8

ãistiãky vzduchu,
bazén na zahradû,

keram
. dílna

estetická v˘chova,
intenzivní 

logopedická péãe

divadla, 
v˘tvarn˘ 
krouÏek

plavání, hudeb.-
-pohyb. kr., ·vP

angliãtina

flétna

ano, rÛzné diety

23 Kã

Pitn˘ reÏim

V
dobû 

zápisu

4

2 sm
í‰., 2 tfi. 5-6 l.

116

20

zahrada, 
ãistiãky vzduchu

Rainbow

estetická v˘chova,
Ïivotní prostfiedí,

spec. poruchy uãení

divadla,
koncerty,

akce srodiãi

plavání, hud.-
pohyb. kr., ·vP

angliãtina

flétna

ne

24 Kã

Pitn˘ reÏim

V
dobû zápisu

a
1. 4. 2004

2 a
2 integrované

ano

82

20/8

zahrada, 
ãistiãky vzduchu

poãítaãe

logopedická péãe,
M

ensa, 
poãítaãe

divadla, 
koncerty, v˘stavy,

v˘lety

balet a
ÚPV, plavá-

ní, VV, ·vP

angliãtina

flétna

ano, inevidom
í

23 Kã

Zv˘‰en˘ pitn˘ reÏim

Kdykoli
po dom

luvû

4ano

120

19

zahrada, bazén na
zahradû, 
poãítaãe

estet. v˘ch., logo-
pedická péãe, 

keram
ika,

divadla, v˘tvarn˘ 
krouÏek, koncerty,

v˘lety, v˘stavy

plavání, hudeb.-
-pohyb. kr., ·vP

angliãtina

flétna

ano, rÛzné diety

24 Kã

Pitn˘ reÏim

Kdykoli
po dom

luvû

6

4 + 2 t. vûk. sm
í‰.

160

17

zahrada, 
m

lhovi‰tû, 
ker. pec a

kruh

ekologie, 
logopedie, 
keram

ika

divadla, 
akce srodiãi

v˘lety, taneãní kr.

plavání, hudeb.-
-pohyb. kr., ·vP 

angliãtina

flétna

ano dietní strava

23 Kã

Pitn˘ reÏim

Dennû, 
po dohodû

4ano

113

18

sauna, 
keram

ická 
pec

logopedická péãe,
v˘tvarná v˘chova,
pracovní v˘chova

divadla, v˘stavy,
v˘lety, 

akce pro rodiãe

saunování, pobyt
u

m
ofie, ·vP

angliãtina

flétna

ne

24 Kã

Pitn˘ reÏim

V
dobû 

zápisu

4ne

120

18

sauna, dopravní 
hfii‰tû, zahradní dfie-

vûn˘ program

estetická v˘chova,
keram

ika, taneãní
skupina JeÏci

divadla, koncerty,
tém

atické v˘lety, 
taneãní v˘uka

plavání, jóga, 
zdravotní cv., ·vP

angliãtina

-ne

25 Kã

Pitn˘ reÏim

V
dobû 

zápisu

2

1 + 1 logopedická

40

20/7

noãní provoz, 
tûlocviãné vybavení,

ãistiãky vzduchu

logopedická tfiída,
v˘tva. a

hudeb. 
v˘chova, keram

ika

divadla, 
‰koly vpfiírodû, 
akce pro rodiãe

pohyb. kr., pobyt
u

m
ofie, ·vP

angliãtina

flétna

ano

23 Kã

Pitn˘ reÏim

V
dobû 

zápisu

2 + 4 integr.

ano

104

17/8

ãistiãky vzduchu,
hrnãífisk˘ kruh, 
keram

ická pec

integrace, intenzivní
logopedická péãe,

keram
ika

divadla, v˘stavy,
v˘lety, 

akce pro rodiãe

plavání, pohybov˘
krouÏek, ·vP

angliãtina

flétna

ano

23 Kã

Pitn˘ reÏim

6. 4. 2004
a

vdobû zápisu

6ano

143

13

sauna, 
bazén na zahradû

logopedická péãe,
keram

ika, 
v˘tvarná v˘chova

divadla, 
besídky, 

nauãné pofiady

plavání, sauna,
hud.-poh. kr., ·vP

angliãtina

flétna

ne

25 Kã

Pitn˘ reÏim

2xroãnû

4ano

110

17

ãistiãky vzduchu,
dopravní hfii‰tû, 

m
lhovi‰tû

logopedická péãe,
v˘tvarná v˘chova,
hudební v˘chova

divadla, v˘stavy,
v˘lety, 

akce pro rodiãe

plavání, turistika,
tanec, ·vP

angliãtina

flétna

ne

22 Kã

Pitn˘ reÏim

4xroãnû

M· Blatenská 2145
tel.: 272 933 137, 272 934 622

Emilie Petrá‰ová
msblatenska@volny.cz

Sweb.cz/blatenska.ms/MS_Blatenska.html

M· A. Drabíkové 536
tel.: 272 916 641, 272 919 913

Jitka Schulzová
ms_drabikove@volny.cz

www.sweb.cz/msdrabikove

M·

M· Hrabákova 2000, tel.: 272 934 237, 
272 932 161; deta‰. prac. Hrudiãkova 2107,

tel.: 272 934 279, Alena Sazmová
mshrabakova@mybox.cz

www.mybox.cz/mshrabakova

M· Hroncova 1882, tel.: 271 911 870
Marie Rákosníková

mshroncova@volny.cz

M· Janouchova 671
tel.: 272 912 122

Katefiina Koãerová
msjanouchova@seznam.cz

M· JaÏlovická 2119
tel.: 272 916 869
Zlata Svobodová

ms_jazlovicka@mybox.cz
www.volweb.cz/ms_jazlovicka

M· Konstantinova 1480
tel.: 272 914 670
Vlasta Votrubová

mskonstantinova@seznam.cz
www.sweb.cz/ms.konstantinova

M· Kfiejpského 1503
tel.: 272 951 873

Vûra Bokrová
mskrejpskeho@mybox.cz

M· Marku‰ova 1556, tel.: 272 926 452, 
272 931 214; deta‰. prac. 

Dubnova 806, tel.: 272 914 935
Mgr. Eva Bartáková

ms.markusova@worldonline.cz

M· Madolinka, Modletická 1402
tel.: 272 910 313
Mgr. Jitka Kalná

msmodleticka@mybox.cz

M· Mírového hnutí 1680
tel.: 272 918 603

Mgr. Hana Zimová
ms.mh@mybox.cz

www.volny.cz/ms.mh

Internátní M· Stachova 518
tel.: 272 916 816

BoÏena Havlíková
msstachova@mybox.cz

www.sweb.cz/msstachova

M· Sulanského 693
tel.: 272 916 486

Mgr. Olga BroÏová
mssulanskeho@mybox.cz

www.acein.cz/mssulanskeho

M· Vejvanovského 1610
tel.: 272 916 080

Helena Kaplanová
ms.vejvanovskeho@worldonline.cz

www.acein.cz/msvejvanovskeho

M· Chodov, V Benátkách 1751, 
tel.: 267 914 819; det. praco. Kvût. vít. 1738,

tel.: 272 923 510, Mgr. Irena Michalcová
mskvitezstvi@mybox.cz
www.mschodov.wz.cz

P
ozn.: ·

vP
 – ‰koly v pfiírodû
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Vyznání
V prvním ročníku gymnázia se mne
spolužák zeptal, z které části Prahy
jsem. Já mu bez váhání odpověděla,
že z Chodova, navíc tónem, za který
by na mě mohl být hrdý každý cho-
dovský vlastenec. Onen kamarád,
mimochodem z Hostivaře,  však
nebyl o velkoleposti mého bydliště
přesvědčen.

A tak jsme během podzimních ve-

čerů začali podnikat procházky po
obou městských částech a dohadovali
se, která má víc obyvatel, polí obcho-
dů, ulic a bůhví, čeho ještě...

O krásách Chodova jsem ho nako-
nec nepřesvědčila, ale považte sami –
komu se poštěstí bydlet v poklidné
části Prahy, odkud se, když zatoužíte
po civilizaci, během čtvrt hodinky do-
stanete do centra? Kdo se pak při ve-
černím návratu domů může pokochat
pohledem na krásnou Chodovskou

vodní tvrz, případně na barevně ozá-
řenou budovu archivu? A komu se
poštěstí sednout si odpoledne do
parku – na mysli mám Husovo ná-
městí – a kroutit hlavou nad místní
mládeží, která, stěhujíc se z jedné
strany parku na druhou, vyměnila
zmrzlinu za pivo z přilehlé hospůdky?
Správně, i Hostivařští pochopili - jedi-
ně obyvatelům starého Chodova!!

Michaela Slivkaničová

Proč nezkusit TENIS?
Hledáte pro své děti nějakou odpolední aktivitu? Vaše

děti mohou s tímto atraktivním sportem začít třeba již
dnes. Místo neustálého sledování televize nebo nekonečné-
ho hraní počítačových her využijí svou energii na tenisovém
kurtu, a to dokonce v blízkosti vašeho bydliště (ve vašem
okolí máte na výběr ze čtyř tréninkových středisek).

Tenisová škola Tallent nabízí kurzy tenisu pro děti a mlá-
dež od 5 do 15 let při základních školách v celém pražském
regionu.

Děti mohou rozvíjet svou tenisovou techniku a nadání
dvakrát do týdne po celý školní rok pod vedením trenérů
s licencí Českého tenisového svazu a Fakulty tělesné výcho-
vy a sportu. Ti pokročilejší mohou trénovat v našem teniso-
vém oddíle TCTŠT a hrát závodně. Třeba se stanete ligovými
hráči jako naši starší žáci.

Nové tréninkové čtvrtletí začíná 19. dubna 2004.
Nábor do kurzů probíhá právě v těchto dnech.

Vedle kurzů se můžete zúčastnit desítek campů, soustře-
dění, táborů a turnajů, ať už v Čechách nebo u moře v Chor-
vatsku.

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

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

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

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

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

Akce na jaře 2004

Duben:
▼ 3. 4. Beroun - Beroun
Odchod od sousoší Kosmonautů v 7.40, odjezd vlaku
z Hl. nádraží v 8.20 hod. Asi 20 km.
▼ 17. 4. Lužná (RA) - Nové Strašecí
Odchod od sousoší Kosmonautů v 5.55, odjezd vlaku
z Hl. nádraží v 6.36 hod. Asi 22 km

Květen:
▼ 1. 5. Soběšín - Zbraslavice
Odchod od sochy Kosmonautů v 6.55 hod., odjezd
z nádraží v Měcholupech v 7.40 hod. Asi 25 km.
▼ 22. 5. Kosova Hora (Sedlčany) - Ješetice
Odchod od sochy Kosmonautů v 5.40 hod., odjezd z Hl.
nádraží v 6.17 hod. Asi 25 km.

Červen:
▼ 12. 6. Příbram - Stará Huť
Odchod od sochy Kosmautů v 7.00 hod., odjezd autobu-
su ze Smíchova-Anděl. Asi 31 km.

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

PŘIJĎTE do nové herny!
Oddíl stolního tenisu TTC Elizza Praha rozvíjí v nových

prostorách herny v Mikulově ulici další aktivity. Veřej-
ná herna stolního tenisu kromě dosavadní otevírací doby
(sobota 10–13, neděle 15–22 hod.) je od 15. 3. 2004 k dis-
popzici též každý všední den od 15.00 do 20.00 hod. Rovněž
firmy a organizace z Jižního Města a okolí začínají využívat
výborně vybavené herny a jejího zázemí (včetně občerstvení)
k firemním turnajům ve stolním tenisu.

Zveme všechny zájemce o podobné aktivity k návštěvě
herny. Stačí se domluvit se správcem areálu Bohumilem Vo-
žickým, tel. 732 599 993 nebo organizačním pracovníkem
oddílu Ing. Jiřím Braňkou, tel. 724 030 874 a můžete začít se
stolním tenisem i vy!

TTC Elizza Praha

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
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LÉTO s koňmi
Již tradičně nabízí občanské sdružení

SRAZ – Společně za radostí a zdra-
vím na zemědělské usedlosti Vápno
v Českém ráji ozdravné a rekondiční
»Léto v sedlech huculských koní«.

Pro děti od 12 let jsou připraveny
dva termíny táborů »Na koních po sto-
pách Marca Pola«. Kromě celotáboro-
vé hry a každodenního ježdění na ko-
ních na děti čeká řada soutěží, dílniček
a poznávacích her.

Myslíme i na rodiny s menšími
dětmi. Právě jim je určen ozdravný
pobyt se zajímavým programem. Nejen
jízda na koních, ale také dílničky, diva-
delní představení, nechybí různé hry

a soutěže. Z prázdninových programů
nejsou vyloučeni ani dospělí. Pro ně je
připraven desetidenní pobyt s výukou
jízdy na koni, přednáškami o výživě
a zdravém životním stylu a mnoha ru-
kodělnými činnostmi.

Naší specialitou je domácí kuchyně,
v případě zájmu zajišťujeme i vegetari-
ánskou stravu. Na celé léto máme ob-
jednané počasí.

Termíny:
dětské tábory: 
I. 30. 7. – 8. 8. 2004
II. 13. 8. – 22. 8. 2004

pobyt pro rodiny s dětmi: 
16. 7.– 25. 7. 2004

dospělí: 2. 7. – 11. 7. 2004

Informace a přihlášky :
Sdružení SRAZ, Toulcův dvůr, Kubáto-
va 1, 102 00 PRAHA 10
tel.: 604 219 987, www.hucul–sraz.cz,
e–mail:sdruzenisraz@centrum.cz

Teď má šanci! TJ JM Chodov,
jeden z nejlepších florbalových

oddílu v České republice doplňuje
svá mládežnická družstva včetně ne-
dávno nově založeného družstva
elévů!!!

Přijďte se podívat! Přijďte se ukázat!
Budeme přijímat kluky narozené
v letech:

▼ 1993-1995 (elévové)
▼ 1991-1992 (mladší žáci)
▼ 1989-1990 (starší žáci)
Nábor se koná v naší hale v Cho-

dově (ul. Mírového hnutí 2137)
v pátek 23. dubna v 17.00 hodin!

Neváhejte s přijďte to zkusit!
FLORBAL - SPORT 3. tisíciletí!
Florbal - sport daleko levnější 

než hokej!
Pravidelné tréninky 
pak od září 2004!

Mužstva vedou zkušení trenéři 
a naši prvoligoví hráči!
Více informací o oddíle 

na www.florbalchodov.cz

Chce hrát váš syn/vnuk FLORBAL?
Hraje florbal ve škole a baví ho?

NÁBOR DÍVEK 
do oddílu házené
pořádá HC TJ Háje Jižní Město Praha

Jedno z největších a nejúspěšnějších
středisek mládežnického sportu

v celé České republice přijímá do druž-
stev minižákyň dívky narozené v letech
1995 až 1998.

Nábor hráček se uskuteční v termínech:
Úterý 20. 4. 2004 17.00–18.00
Čtvrtek 22. 4. 2004 17.30–18.30
Středa 28. 4. 2004 17.00–18.00

V areálu TJ Háje nad Hostivařskou
přehradou (přímo pod konečnou auto-
busů 165, 170, 213, 212, 203), v ulici
K Jezeru. Sportovní oblečení a obuv si
přineste s sebou.

Těšíme se na setkání 
a budoucí spolupráci s Vámi.

Jan Kašpárek, místopředseda oddílu

FC Háje
Fotbalový klub FC Háje hledá
chlapce ročník 1992 a 1994 pro do-
plnění současných mužstev.
Pro informaci volejte pana Semoráda,
tel. 608 710 979 nebo pana Horníka,

tel. 777 634 394.

Dětský letní tábor RAMPUŠÁK 2004
Letos už podeváté nabízí dětem z Jižního Města od 6 do 15 let

dětský tábor Rampušák patnáctidenní pobyt ve Všechlapech
u Divišova v krásné přírodě Podblanicka. Začínáme hned po skon-
čení školy od pátku 2. července do pátku 16. července 2004 - cel-
kem 15 dní. Doprava do tábora a zpět vlastními autobusy, pobyt ve
čtyřlůžkových dřevěných chatách, teplá a studená voda, WC. Tábor
je na slunné stráni, záplavy nehrozí.

Bohatý táborový program, dobrodružství, hry, turistika, fotbal
i sport - vlastní solární bazén. Jídlo 5 x denně s pitným režimem.

Cena pobytu 3 900 Kč.
Miloš Peer, provozovatel tábora Rampušák

Kontakt: volejte provozovatele tábora od 17 do 20 hod. 
na tel. 272 932 995.

POZOR 
Nábor chlapců
Fotbalový oddíl ČAFC Praha
pořádáve svém areálu u Hamer-
ského 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
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Skauting je plný netradičních zážit-
ků a dobrodružství, které lze pro-

žít uprostřed skal a lesů stejně tak
jako v městských ulicích a zákoutích.
Rozvíjí tvořivost i sportovního ducha,
je ostrovem pohody a kamarádství.
Sbližuje lidi, vede je k nezištnosti
a odvaze.

Hledáte nové kamarády 
a chcete zažít dobrodružství?

Rádi přivítáme do skautského od-
dílu JEDNAOSMDESÁTKA holky
a kluky, nejlépe ve věku 8 – 14 let.

Ale že nevíte, co vás ve skautském
oddíle čeká?

Pravidelné úterní schůzky od 16.30
– 18.30 hod. s nevšední činností – od-
dílové hry a zkoušky, stolní hry, tajná
písma, kreslení, v období sucha
a tepla softbalové tréninky a zápasy
(obdoba baseballu) a další sporty, ja-
kými jsou vybíjená, fotbal a frisbee.

Víkendové jednodenní či vícedenní
akce 1 – 2 x v měsíci.

Letos připravujeme nejen letní sta-
nový tábor v termínu 24. 7. – 7. 8.
2004, ale také spoustu jiných aktivit –
divadelní představení, vodáckou a ho-
rolezeckou výpravu.

Kde nás najdete? V klubovně ve Sta-
chově ulici č. 187 (cca 5 minut od metra
Háje) a to každé úterý v 16:30 hod.

Akce »Kdo si hraje, nezlobí«
Na dopoledne 17. dubna 2004 od

10 hod. oddíl naplánoval program pro
děti v klubovně ve Stachově ulici, kde
se bude možné seznámit a vyzkoušet
nejen tradiční a netradiční stolní hry
(např. Aktivity, Zlatohrad, Scrable,
Osadníci z Katanu), ale také žonglér-
ství. Odpoledne proběhne softbalový
zápas v blízkém lesoparku.

Kontakt: 
Šárka Maredová, tel. 732 857 180

Skautská JEDNAOSMDESÁTKA

Cykloturistický oddíl UFO
pořádá nábor nových členů do oddílu:
Mladších UFOunů – cykloturistika (chlapci a dívky ze 4.

a 5. tříd ZŠ)
Nábor proběhne ve středu 7., 14., 21. a 28. dubna 2004
vždy v 16 hodin před Gymnasiem Jižní Město v Terero-
vě ulici 2135, Praha 4.

Oddíl se pravidelně schází každou středu v místě ná-
boru před GJM, mladší mají schůzku od 16.00 do 18.00.
Na jaře a na podzim podnikáme cyklistické vyjížďky do
okolí, hrajeme hry v přírodě a sportujeme. V zimě chodí-
me do tělocvičny nebo máme schůzku v klubovně. Dále
pořádáme jedno i vícedenní víkendové výlety a letní sta-
nový tábor. Na nábor přijďte již rovnou s kolem a může-
te s námi vyrazit na oddílovou vyjížďku.

Ke členství je třeba mít jízdní kolo (nejlépe horské)
a přilbu, členské příspěvky činí 400 Kč na pololetí.

Bližší informace na oddílových stránách: 
www.oddil-ufo.wz.cz.

Zájemci o členství se mohou přihlásit nejlépe osobně při
vyjížďce každou středu, případně telefonicky u Jiřího Kukač-
ky – tel. 728 163 082 nebo e-mailem: oddil.ufo@seznam.cz

POJEĎTE S NÁMI 
na letní tábor s horským kolem

Termín 7. – 22. srpna 2004 v táborové základně na
louce uprostřed lesa u Bílkovic nedaleko Benešova.

Cena tábora je 2550 Kč, ubytování ve stanech s podsa-
dou.
Program tábora: výlety na kole, spousta her na louce
i v lese, sportování, koupání, celotáborová hra.
Věk dětí: 10 až 12 let (4. a 5. třída ZŠ).
Bližší informace: Jiří Kukačka, 728 163 082
e–mail oddílu: oddíl.ufo@seznam.cz
Podrobné informace o táboře naleznete na internetových

stránkách oddílu UFO: www.oddil–ufo.wz.cz

LETNÍ TÁBOR 
Volejbalové školy Praha
Největší protidrogový projekt České republiky, patrono-

vaný Národní protidrogovou centrálou Policie ČR, na-
bízí dětem z Jižního Města profesionálně vedený letní tábor,
zaměřený na pohybový rozvoj. Místem pobytu je Horní Bra-
dlo (Železné hory - vých. Čechy).

Turnusy:
▼ od 1. do 10. července
▼ od 11. do 20.července.

Určen zájemcům od 6 do 15 let.
Tábor je v ozdravném prostředí a je plně vybaven pro ná-

ročný pohybový program, včetně bazénu. S dětmi pracují pe-
dagogové, každý turnus má lékaře. Cena 3000 Kč zahrnuje
dopravu, ubytování v budovách, stravování, tréninkový pro-
gram, sportoviště, lékařskou péči.

Zájemci nemusejí být žáky Volejbalové školy a mohou
přihlásit i své sourozence a kamarády, nesmí být kuřáky,
uživateli návykových látek a nesmí mít problémy s chová-
ním v kolektivu.

Informace na tel. 272 937 756 u pana Josefa Farmačky
Volejbalová škola Praha

MASARYKŮV TÁBOR 
YMCA na Soběšíně
Tábor je u řeky Sázavy, ubytování v chatkách, bohaté

sportovní a jiné možnosti (cyklistika, sjezd Sázavy,
míčové hry, výlety, kreativní programy - podle vlastního
výběru účastníků).
Věk: 9 - 14 let
Termín: 21. 8. - 31. 8. 2004
Cena: 2 890 členové/ 2 990 nečlenové

Bližší informace o táborech: YMCA Praha
Tel. 602 834 923, 224 872 128, praha@ymca.cz

YMCA Praha, občanské sdružení
Na Poříčí 12, Praha 1



KULTURNÍ PŘEHLED ■ duben 2004 Klíč

V sobotu 3. a v neděli 4. dub-
na bude v prostorách dvo-

rany Kulturního centra Zahrada
probíhat Velikonoční jarmark
s bohatým doprovodným progra-
mem. Náš jarmark je pojatý jako
prodejní výstavka lidových umě-
leckých řemesel a velikonočních
výrobků. Nebudou zde chybět
ručně malované kraslice, zdobe-
ní a dekorace technikou drátko-
vání a paličkování, výrobky ze
šustí, dřevěné a textilní hračky
a mnoho dalších ukázek tradič-
ních velikonočních zvyků a ře-
mesel. Věříme, že vám Veliko-
noční jarmark Zahrady zpříjemní
blížící se svátky jara.
Kdy: sobota 3. 4. 

10.00–18.00 hod.
neděle 4. 4.
10.00–17.00 hod.

Kde: KC Zahrada, 
Malenická 1784, Praha 4

Mgr. Milena Balá

VELIKONOČNÍ JARMARK 

V ZAHRADĚ

První dubnové sobotní dopoledne (3. 4.) dětem
zpestří Tvůrčí, hravé a úsměvné dopoledne. Již

název »Velikonoční zajíc! Najdeš ho?« napovídá,
že půjde o dobrodružné hledání zajíčka. A nejen to,
kdo si přinese vejce uvařené natvrdo, vymaluje si
ho. I pro všechny ostatní budou připraveny rozma-
nité výtvarné a literárně-dramatické hrátky. V sobo-
tu odpoledne, tradičně od 15 hodin, se roztáhne di-
vadelní opona. Malé divadélko Praha přiveze po-
hádku »Zahrada«. Na motivy knihy Jiřího Trnky
napsala Iva Peřinová příběh o dvou chlapcích, kteří
vlezou do tajuplné zahrady, kde prožívají svá do-
brodružství s trpaslíkem, zlomyslným kocourem,
hodnými slony, moudrou velrybou a protivnou psí
dámou. Nechybí živá hudba (kytara, zobcová flét-

na, zvonkohra), loutky - řezané marionety a spous-
ta nepředvídané legrace.

V neděli 4.4. od 15 hodin divadelní společnost
Ikem dětem představí svou novou činoherní pohád-
ku »Jak šel Radáš hledat krále«.

Velikonoční prázdniny pak mohou děti strávit
v »Zahradním kině«, od 10 hodin dopoledne se
promítají filmy »Císařův slavík« (8. 4.) a »Stvoření
světa« (9. 4.). V sobotu 10. dubna uvede maňásko-
vé divadélko Romaneto pohádku »Jak pan Slepička
a paní Kohoutková malovali vajíčka«. A v pondělí
12. 4. v 15 hodin se dětem nabízí nová DVD pro-
jekce pohádkového příběhu »Franklin a Zelený ry-
tíř« o tom, jak se zvířátka vydají hledat jaro.

MgA. Hana Kožová

NAJDEŠ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA?
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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 DUBNU 2004

Koncerty

stfieda ❑ 14. ❑ 19.00
Sestry Havelkovy – Anna Vávrová, Olga
Bímová, Petra Kohoutová, Dana ·imíã-
ková. Písnû pfieváÏnû o lásce, jazzové
a populární písnû z doby meziváleãné,
nûkteré písnû z rann˘ch let ãtyfiicát˘ch.
Tentokrát bez svého orchestru, s klavírním
doprovodem Jury Gilíka.

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 19.00
PraÏské klarinetové trio. J. Brabec – kla-
rinet, I. Paterson – violoncello, E. Spáãil
– klavír. Na programu: W. A. Mozart – Trio
Es dur, dále skladby M. Kreuze, K. A. Hue-
bera, E. Böttchera a A. Zemlinského.

stfieda ❑ 21. ❑ 19.00
Sylvia Georgieva – cembalo. Koncert v˘-
znamné interpretky, pÛvodem z Bulharska,
dnes koncertující a nahrávající po celém
svûtû. Uvede v˘bûr sonát J. A. Bendy.

pondûlí ❑ 26. ❑

Jedinû Tereza. ·ansonová tváfi muziká-
lové hvûzdy Terezy Duchkové. Dal‰í
z cyklu pofiadÛ sdruÏení »·anson, vûc ve-
fiejná«. Spolu s ní vystoupí Rudolf Pellar,
Jan Petránek, Milan Jíra a Filip Sychra.

Studenstké koncerty

pondûlí ❑ 19. ❑ 19.00
Eli‰ka Achatziová, Karel Vrti‰ka. Kon-
cert mlad˘ch klavíristÛ, studentÛ HAMU
a Hudebního gymnázia Jana Nerudy, vítû-
zÛ a laureátÛ domácích i mezinárodních
soutûÏí. Na programu: W. A. Mozart,
F. Liszt, F. Chopin, B. Smetana.

úter˘ ❑ 20. ❑ 19.00
Hana Zemenová. Klavírní recitál studentky
Konzervatofie Jaroslava JeÏka ze tfiídy
prof. Iriny Kondratûnko. Na programu: 
F. Chopin, R. Schumann, S. Rachmani-
nov. Host: Bohumír Stehlík.

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 19.00
Libu‰e Zatloukalová – klavír. Recitál po-
sluchaãe Konzervatofie Jaroslava JeÏka
ze tfiídy prof.Iriny Kondratûnko. 
Na programu: P. I. âajkovskij, J. S. Bach,
G. F. Telemann. Host: Bohumír Stehlík.

úter˘ ❑ 27. ❑ 19.00
Petr Nouzovsk˘ – violoncello, Yukie Is-
chimura – klavírní doprovod. Recitál
mladého, ale jiÏ velmi úspû‰ného interpre-
ta, vítûze a laureáta hudebních soutûÏí,
absoloventa mistrovsk˘ch kurzÛ, nyní stu-
dujícího u prof. J. Páleníãka. Na progra-
mu: A. Dvofiák, J. Suk, B. MartinÛ, 
J. Brahms, A. Piazzolla.

ãtvrtek ❑ 29. ❑ 19.00
Klavírní koncert posluchaãÛ HAMU.
Úãinkují: Jana Klinderová, Martin Levic-
k˘, Jan Barto‰ a Stanislav Gallin. Pro-
gram: L. van Beethoven, W. A. Mozart, 
B. Smetana, F. Chopin, L. Janáãek, F.
Liszt.

Klubové pofiady:

pondûlí ❑ 5. ❑ 13.30
ManÏelé Jaroslav a Edita Markovi, ka-
nad‰tí seniofii, vyprávûjí ãesky o Ïivotû
v Kanadû. ProloÏeno ãesk˘mi písniãkami.
Zadáno pro Centrum sociálních sluÏeb,
zbylé vstupenky v pokladnû Tvrze.

pondûlí ❑ 5. ❑ 16.00
Jak ãlenit a pojmenovávat na‰i mûst-
skou ãást? Setkání Regionálního klubu
obyvatel Prahy 11. 
Vede PhDr. Jifií BartoÀ.

pátek ❑ 16. ❑ 19.00
Co Ïivot dal a vzal. Druh˘ z cyklu kon-
taktních pofiadÛ, ve kterém se tentokrát
pfiedstaví textafi, básník, spisovatel, fe-
jetonista a písniãkáfi Josef Fousek.

Pohádky

nedûle ❑ 4. ❑ 15.00
Ostrov pokladÛ – hraná pohádka 
Divadla ãasu. 

nedûle ❑ 18. ❑ 15.00
Kocour v botách – hraná pohádka 
Divadla 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: Jindfiich Bílek – obrazy. Milan Exner – keramika
Spoleãná v˘stava klatovského malífie, kter˘ pfied absolvováním v˘tvarné katedry

Pedagogické fakulty vystudoval violoncello na praÏské státní konzervatofii a pfiedstavitele
keramické rodinné dynastie, kter˘ vystavuje svou velmi známou robustní uÏitou keramiku.

Od 10. bfiezna do 4. dubna 2004
VELKÁ GALERIE: Jan Dungel – obrazy

V˘razná malífiská osobnost moravského regionu poprvé vystavuje v Chodovské tvrzi.

Od 7. dubna do 2. kvûtna 2004

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

Od 10. bfiezna do 4. dubna 2004

MALÁ GALERIE: Vlasta Kahovcová – obrázky z podzámãí
PÛvodnû vokalistka Karla Gotta v orchestru L. ·taidla se jiÏ mnoho let vûnuje profesionálnû
v˘tvarnému umûní. Pracuje staromistrovskou technikou a specializuje se na klasická záti‰í.

Od 7. dubna do 2. kvûtna 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

PROGRAMY V DUBNU 2004

Koncerty:

ãtvrtek ❑ 1. ❑ 20.00
Theatre&Morava. Live koncert.

stfieda ❑ 7. ❑ 20.00
NefieÏ s programem k novému albu.
Folk koncert.

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 20.00
SK Band, P. R. D. I. Folk koncert.

pátek ❑ 16 ❑ 20.00
Judas Priest Revival, Uriah Heap Revi-
val. Rock koncert.

stfieda ❑ 21. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

pátek ❑ 23. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles revival party.

sobota ❑ 24. ❑ 19.00
âerstvû natfieno. Vystoupí 
TenSing Praha, 3Q a mnoho dal‰ích...
Kapely, které zkou‰í v Ymkáriu.

úter˘ ❑ 27. ❑ 20.00
Steamboat Stompers. Hosté: Jarka ·il-
havá a Antonín ·ilhav˘.
Dixieland koncert nejen k poslechu.

pátek ❑ 30. ❑ 20.00
Bon Jovi Revival. Rock koncert.

Ostatní pofiady:

Nedûle ❑ 4., 11., 18. a 24. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne
s velk˘m dechov˘m orchestrem BlaÏeje
Zemana

Pofiady pro seniory:

stfieda ❑ 7., 14., 21., 28. ❑ 10.00
Akademie tfietího vûku

pátek ❑ 2. ❑ 20.00
Ples Z· Ke Katefiinkám

pondûlí ❑ 26. ❑ 17.00
Akademie Z· Chodov

Pfiijímáme pfiihlá‰ky do taneãních kurzÛ
na sezónu 2004/2005. 
V˘uka standardních a latinsko–americk˘ch
tancÛ pro mládeÏ i dospûlé pro vedením

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

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

PAŠIJE PODLE JANA

KD Opatov, 
sobota 3.dubna 2004 

od 16,00 hodin

Multimediální pofiad na hudbu
J.S.Bacha s
▼ pohybovou improvizací
▼ projekcí textu v nûmeckém origi-

nále a ãeském pfiekladu
▼ promítáním diapozitivÛ tématic-

k˘ch v˘tvarn˘ch prací dûtí

Nastudoval ing. J. Ol‰ansk˘ 
s dûtmi z fiímskokatolické farnosti 
sv. Franti‰ka z Assisi v Praze 11
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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 DUBNU 2004?

sobota–nedûle ❑ 3.–4. ❑ 9.00–17.00
Dvoudenní keramick˘ kurz v DDM ·a-
lounova. Doglazování
probûhne 17.4. 2004. Kurz je urãen pro
v‰echny od 12 let. Nutno se pfiedem pfii-
hlásit, kapacita míst je omezena. Cena
kurzu je 400 Kã. Informace a pfiihlá‰ky
v DDM JM u V. Bele‰ové.

sobota ❑ 3. ❑ 9.30–11.30
Den s pohádkou. Akce probûhne v DDM
·alounova. S sebou pfiezutí, pohádkovou
masku, svaãinu a pití. Vstupné 20 Kã.

sobota ❑ 3. ❑ 9.30–11.30
Velikonoce u nás. Otevfiená v˘tvarná díl-
na pro dûti od 4 do 12 let v poboãce DDM
Janouchova. S sebou pfiezutí, pracovní
odûv, vyfouknutá vajíãka. Vstupné 15 Kã.

sobota ❑ 3. ❑ 14.00
Odpoledne pro mû. Cviãení pro Ïeny
a dívky v poboãce DDM Janouchova.

sobota ❑ 3. ❑ 14.00–16.30
Dílna pro ‰ikovné ruce. Program pro vol-
nû pfiíchozí v poboãce DDM Janouchova.
Téma: Batikování. Vstupné 50 Kã. S se-
bou pfiezutí, pracovní odûv, triãko.

sobota ❑ 3. ❑ 14.00–15.30
Rostliny u nás doma. V poboãce DDM Ja-
nouchova se koná kurz pro v‰echny zaãína-
jící pûstitele pokojov˘ch kvûtin. Téma: Hno-
jení, fiízkování, mnoÏení rostlin. S sebou
pfiezutí, pracovní odûv. Vede M. Mathesová.

sobota ❑ 3. ❑ 14.00–16.30
Hlavolámání. Netradiãní deskové hry. Ak-
ce se koná v poboãce DDM Janouchova.
Pfiezutí s sebou.

sobota ❑ 3. ❑ 9.30–11.30
Velikonoãní pastelka. Otevfiená v˘tvarná
dílna pro dûti od 5 do 15 let. Koná se
v DDM ·alounova. Vstupné 30 Kã. S se-
bou pfiezutí, pracovní odûv, vyfouknutá va-
jíãka, 8 krátk˘ch proutkÛ asi 30 cm. Vede
M. Glaserová.

sobota ❑ 3. ❑ 13.00–15.00

Pojìme si hrát. Otevfiená v˘tvarná dílna
pro zájemce od 10 let. Koná se v DDM
·alounova. Téma: Zdobení kraslic. S se-
bou pfiezutí, pracovní odûv, vyfouknutá va-
jíãka. Vstupné 20 Kã. Vede M. Glaserová.

nedûle ❑ 4. ❑ 14.00

VOSA. Otevfien˘ volejbalov˘ turnaj pro
mládeÏ. Koná se od 14,00 hod. v Z· Ke
Katefiinkám. Vybírá se poplatek za tûloc-
viãnu 30 Kã. Vede M. Glaserová.

pondûlí–úter˘ ❑ 5.–6.

PraÏská snítka. Obvodní kolo soutûÏe
v sólovém zpûvu dûtí a mládeÏe Z·.

sobota ❑ 17. ❑ 13.00

Den Zemû. Zábavné odpoledne na zahra-
dû DDM ·alounova od 13,00 hod. pro dûti
a rodiãe. Akce se koná ve spolupráci s ha-
siãi, zdravotníky, mûstskou policií. âeká
vás plno soutûÏí a vyzkou‰íte si v˘robu
ruãního papíru.

sobota ❑ 17. ❑ 9.30–11.00

Buì fit. Kombinovaná lekce aerobiku
s posilováním se koná v DDM
·alounova. Vstupné 40 Kã.

stfieda ❑ 21.

Obvodní kolo biologické 
olympiády kategorie C

pátek–sobota ❑ 23.–24.

Papírové jaro – Praha 2004. DDM JM
a KCPM 05 Golden Apollo, CPM o.s., re-
dakce ãasopisu ABC vás zvou na 7. roã-
ník Setkání papírov˘ch modeláfiÛ Praha
2004. Akce se koná v prostorách DDM
·alounova 2024.
Program: 23. 4. 2004 od 16.00 do 21.00
hod. pfiejímka soutûÏních modelÛ, od
21.00 hod. hodnocení soutûÏních modelÛ.
SoutûÏ je vypsána pro v‰echny standardní
oborové kategorie papír. modelÛ a v‰ech-
ny vûkové kategorie. Nad rámec soutûÏe
pofiadatel vypisuje kategorii dûtské tvorby
do 9 let a kategorii dioráma. Organizace
soutûÏe a hodnocení modelÛ podle stan-
dardÛ CPM. Startovné: Ïáci 10 Kã, juniofii
20 Kã, seniofii 30 Kã/model. Do soutûÏe je
moÏné pfiihlásit maximálnû 3 modely (po
jednom v dané kategorii).
Program: 24. 4. 2004 od 9.00 do 15.00
hod. pfiejímka modelÛ na v˘stavu od 8.00
do 12.00 hod., program pro vefiejnost od
9.00 hod.

DoplÀkové akce:
»Vesniãko má papírová« – megadioráma
s námûtem zemûdûlské architektury, ze-
mûdûlské a stavební techniky. Modeláfisk˘
bazar a burza.
Hrátky s papírem. Vefiejná prezentace
a soutûÏ pro nové, málo známé ãi zaãínající
Autory papírov˘ch modelÛ. Divácké hod-
nocení v‰ech prezentovan˘ch modelÛ.
Vstupné: 30 Kã na osobu, rodinné vstup-
né 50 Kã vstup zdarma pro ãleny CPM,
osoby do 130 cm v˘‰ky a v‰echny, ktefií
pfiispûjí modelem do v˘stavy.
Informace na:www.cpm.cz, e–mail:monca-
mess@seznam.cz nebo
vjancata@volny.cz

sobota ❑ 24.
JiÏní vlna. NesoutûÏní taneãní pfiehlídka
pro dûti od 4 do 15 let, která je urãena
v‰em taneãním kolektivÛm z Prahy a okolí.
Informace v DDM ·alounova u Z. Mácho-
vé. Pfiihlá‰ky odevzdejte do 7. 4. 2004.

sobota ❑ 24. ❑ 9.30–11.30
Kurz grafick˘ch technik. Akce se koná
v poboãce DDM Janouchova.
Urãeno pro zájemce ve vûku od 8 let.
Vstupné 10 Kã.

ãtvrtek ❑ 29.
Obvodní kolo biologické olympiády ka-
tegorie D. 

BĚHEM MĚSÍCE DUBNA 

PROBĚHNOU SPORTOVNÍ 

TURNAJE PRO ZŠ.

KaÏdou stfiedu je od 14.30 do 16.00 hod.
otevfiená v˘tvarná dílna Pastelka. Vstupné
20 Kã.

PŘIPRAVUJEME 

NA MĚSÍC KVĚTEN 2004:

sobota ❑ 1.
Chodovské Beru‰ky – soutûÏ v aerobiku
kolektivÛ pro dûti od 4 do 15 let. SoutûÏ je
urãena v‰em kolektivÛm zab˘vající se ae-
robikem z Prahy a okolí. Informace v DDM
·alounova u Z. Máchové. Pfiihlá‰ky je nut-
no odevzdat do 16. 4. 2004.

sobota ❑ 1.
Skateboardové a bruslafiské amatérské
závody – akce se koná na zahradû DDM
·alounova. Podrobné informace budou
uvedeny na plakátech a v DDM.

sobota ❑ 1. ❑ 9.30
Na kole okolo – cyklistické závody pro
v‰echny od 3 do 99 let. Prezentace od
9.30 hod. na Milíãovsk˘ch haldách.
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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.

Pozor zmûna otevírací doby!
Úter˘ 17.00–19.30 volné hraní
Stfieda 14.00–15.30 ‰achov˘ krouÏek

dr. Zvolánka
Tel.: 257 921 197

PROGRAM NA DUBEN:

Úter˘ ❑ 6. ❑ 17–19.30
Osadníci z Katanu

Úter˘ ❑ 13. ❑ 17–19.30
Carcassone

Úter˘ ❑ 20. ❑ 17.00–19.30
Manhattan

Úter˘ ❑ 27. ❑ 17.00–19.30
Evoluce

Informace na tel.: 603 216 581

sobota ❑ 8.
Jízda parním vlakem smûrem Praha –
Lhotka. V cíli je zaji‰tûn bohat˘ program
pro dûti i dospûlé. Informace na v˘‰e uve-
den˘ch tel. ãíslech, osobnû v DDM ·alou-
nova nebo na

ZVEME VÁS DO KLUBU 

PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ BEROUN

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

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

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

❑ 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 K. Nováková

❑ 17. 7. – 31. 7. 2004
Stanov˘ tábor v Ho‰tce u Tachova
vûk 7–14 let: turistika, sport, hry v pfiírodû
cena 1430 Kã vedoucí T. Rezek

❑ 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

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

❑ 11. 7. – 18. 7. 2004
Dolní DvÛr
vûk 4 – 12 let: v˘tvarná v˘chova, hry v pfií-
rodû, sport
cena 2390 Kã vedoucí V. Bele‰ová

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

❑ 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
Termíny: 14. 6. – 27. 6. 2004

25. 6. –   8. 7. 2004
6. 7. – 19. 7. 2004

17. 7. – 30. 7. 2004
28. 7. – 10. 8. 2004
8. 8. – 21. 8. 2004

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

Poboãka DDM Janouchova 671 
tel. 272 911 520

e-mail: ddm-janouchova@iol.cz

BRABENEC
chovatelsko-zoologický kroužek

Propolis, o.s.
Mikulova 1573, Praha 11, 149 00

Nov˘ pfiírodovûdn˘ krouÏek pro dûti
otevfielo obãanské sdruÏení Propolis.
KrouÏek je urãen pro Ïáky 4. – 9. tfiíd,
ktefií mají zájem o pfiírodu a chtûjí ji po-
znávat prostfiednictvím her, v˘letÛ
a pozorování v terénu i umûl˘ch pod-
mínkách (akvaristika, teraristika). Sna-
Ïí se zábavnou formou seznámit dûti
se v‰emi radostmi a starostmi, které
jsou spojeny s chovem exotick˘ch zví-
fiat, ale dûti se dozvûdí také nûco o Ïi-
voãi‰né fií‰i zvífiat v na‰em bezpro-
stfiedním okolí. Nauãí se základÛm pé-
ãe o zvífiata, zkusí postavit vlastní
akvárium (terárium), seznámí se s rÛz-
n˘mi druhy zvífiat a jejich zvlá‰tnostmi.
V pfiípadû zajmu pfiipravujeme tématic-
ké v˘lety do pfiírody.
Kdy? kaÏdé pondûlí 16 - 18 hod.
Kde? Sraz je vÏdy v 16.00 

pfied vchodem do Z· Mikulova
Info: Josef ·vejda, tel: 604 124 533,

e-mail:xSvejdaJ@seznam.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.

DUBEN 2004

APRÍLOVÝ MĚSÍC PÍSNIČKÁŘŮ

VELIKONOâNÍ JARMARK V ZAHRADù

sobota 3. ❑ 10.00–18.00
a nedûle 4. ❑ 10.00 – 17.00 
Velikonoãní jarmark – prodejní v˘stavka
umûleck˘ch fiemesel – kraslice, drátková-
ní, paliãkování...

Koncerty

ãtvrtek ❑ 1. ❑ 19.00
Pod âern˘ vrch – smyãcová rocková ka-
pela– mix âechomoru, Apocalyptiky, folk-
lóru, folku i undergroundu

ãtvrtek ❑ 8. ❑ 19.00
Pepa Nos – jedineãn˘ recitál hudebníka,
herce a uãitele jógy

úter˘ ❑ 13. ❑ 19.00
Fortuna Kvartet (·v˘carsko)– nejen irská
a jihoamerická hudba– harfa, kontrabas,
panova flétna, kytara, zpûv

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 19.00
Ivo Cicvárek a Oko – akustické písniãkáfi-
ství z Brna s prvky folku, jazzu i ‰ansonu +
host Petr Sedláãek

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 19.00
Vítûzn˘ Únor Jana Buriana – hudební
pofiad o ãase »dvou druhÛ jogurtÛ a vlády
jedné politické strany«

stfieda ❑ 28. ❑ 19.00
Jauvajs, Stra‰livá podívaná a Pût ofií‰-
kÛ pro Popelku – folkov˘ koncert sdruÏe-
ní Folkotoã

Hudební kavárna

úter˘ ❑ 6. ❑ 19.00
JiÏní vítr 2004 – zpívejte a bavte se
v soutûÏi CaféK o pûvecké talenty – bliÏ‰í
informace v recepci Zahrady

úter˘ ❑ 20. ❑ 19.00
Petr Hanzlík Quintet – sólov˘ projekt ve-
doucího jazzové skupiny The Swings

úter˘ ❑ 27. ❑ 19.00
Blues Inside – moderní elektrické blues
Divadlo

pátek ❑ 9. ❑ 19.00
Norman Robbins: Hrobka s vyhlídkou –
ãerná detektivní komedie DS Rachtá mi
blatník, reÏie: Zbynûk Beran

pátek ❑ 23. ❑ 20.00
»PROJEKT PSYCHO« – tragikomedie
Svût AlÏbûty Láskové, Náv‰tûva – divadlo
Lucerna MB, reÏie: V. Ba‰t˘fiová

Film

pátek ❑ 2. ❑ 17.30 a 20.00
Zabijte krále – 1645 – krvavá obãanská
válka jen zvolna konãí..., historické drama
Anglie, Nûmecko 2003

pondûlí ❑ 12. ❑ 17.30 a 20.00
Chicago – Reneé Zellweger, C. Zeta–Jo-
nes a Richard Gere ve filmovém muzikálu
vût‰ím neÏ Ïivot

pátek ❑ 16. ❑ 17.30 a 20.00
KÛÏe andûla – Morgane Moré a Guillau-
me Depardieu v psychologickém dramatu
Vincenta Pereze, Francie 2001. 

Setkávání

pondûlí ❑ 5. ❑ 18.30
Nov˘ Zéland – pfiedná‰ka s projekcí ce-
stovatele a fotografa Martina Slívy

stfieda ❑ 7. ❑ 18.30
Nezákonné únosy fiízené StB – cyklus
pfiedná‰ek Úfiadu pro dokumentaci a vy-
‰etfiování zloãinÛ komunismu

ãtvrtek ❑ 8. ❑ 18.30
Skalisté hory – pfiedná‰ka Doc. Aloise
Hynka, Leony Kovafiíkové a Pavla Sedláã-
ka

stfieda ❑ 14. ❑ 18.30
Expedice Afrika – cestopisná pfiedná‰ka
hudebníka Jakuba ·afra a botanika Víta
Latzela

pondûlí ❑ 19. ❑ 18.30
Úvod do indické filozofie a praxe – Îi-
vot sám je duchovní cestou – cyklus
PhMr. R. Skarnitzla

úter˘ ❑ 20. ❑ 14.30
Kfieslo pro hosta: Emma Srncová – ma-
lífika, uvádí Dr. J. Pixa, improvizace hou-
slov˘ virtuos A. Schönert

stfieda ❑ 21. ❑ 18.30
Územní plánování a zapojení obyvatel
do tohoto procesu – z cyklu pfiedná‰ek
Ekocentra JM

pondûlí ❑ 26. ❑ 18.30
Maltéz‰tí rytífii – KfiiÏácká taÏení do Le-
vanty – pofiad RNDr. Pavla Mrázka

stfieda ❑ 28. ❑ 18.30
Reflexní diagnostika a terapie IV. – cy-
klus pfiedná‰ek J. Kopecké o starobylé
metodû alternativní medicíny

Pofiady pro dûti a mládeÏ

ãtvrtek ❑ 1., 8.,15., 22.,29. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky
pro nováãky i pravidelné hráãe a navíc hry
o skvûlé ceny

sobota ❑ 3. ❑ 10.00–12.00
Velikonoãní zajíc. Najde‰ ho? – TvÛrãí,
hravé a úsmûvné dopoledne plné zábavy.
S sebou vejce natvrdo.

sobota ❑ 3. ❑ 15.00
Zahrada – Malé divadélko Praha uvádí
jarní pohádku s loutkami, herci i Ïiv˘mi pís-
niãkami

nedûle ❑ 4. ❑ 15.00
Jak ‰el Radá‰ hledat krále – v˘pravnou
pohádku s 13 herci uvádí divadelní spoleã-
nosti IKEM

pondûlí ❑ 5. ❑ 16.30 
Slavnostní vyhlá‰ení soutûÏe Internetem
letem svûtem II. – www pavuãinka

ãtvrtek ❑ 8. ❑ 10.00
CísafiÛv slavík – anim. film Jifiího Trnky

pátek ❑ 9. ❑ 10.00
Stvofiení svûta – animovan˘ film nejen
pro dûti

sobota ❑ 10. ❑ 15.00
Jak pan Slepiãka a paní Kohoutková
malovali vajíãka – velikonoãní pfiíbûh –
maÀásci divadélka Romaneto

pondûlí ❑ 12. ❑ 15.00
Franklin a Zelen˘ rytífi – Ïelví hrdina
Franklin s kamarádem ‰nekem hledají jaro
– DVD projekce, animovan˘ film

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 14.00
O Bruncvíkovi aneb Jak se lev do ães-
kého znaku dostal – loutkové Bílkovo
Kratochvilné divadlo
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sobota ❑ 17. ❑ 10.00–12.00
O hloupém Honzovi – tvÛrãí, hravé
a úsmûvné dopoledne s pohádkou. 
S sebou: vodovky, lepidlo, nÛÏky.

sobota ❑ 17. ❑ 15.00
Budulínek – klasická pohádka s písniãka-
mi i Ïivou hudbou, s loutkami i herci. 
Hraje divadlo Martina Brunnera.

úter˘ ❑ 20. ❑ 9.00
Sísa Kyselá a Ti druzí/ Martina Drijvero-
vá – povídání o knihách, autorské ãtení
i autogramiáda

DEN ZEMĚ 
V ZAHRADĚ NEJEN PRO DĚTI

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 9.00
Tancem letem svûtem aneb Taneãní
zemûpis – se souborem Îlut˘ kopec
na cestû kolem svûta

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 14.30 – 16.00
Den Zemû v Zahradû I – Pfiijìte si vy-
robit zemûkouli. Otevfiená eko–dílna
pro dûti od 3 let i rodiãe, eko–hry.

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 14.30 – 16.00
Den Zemû v Zahradû II – Ekocentrum
JM – hrátky pro v‰echny se sluníãkem
i odpady, vyuÏití solární energie.

stfieda ❑ 28. ❑ 9.00
Brouãek – divadlo Serpens, interaktivní
pfiedstavení dle knihy J.Karafiáta. âinohra,
loutky, zpûv, kreslení,...

ãtvrtek ❑ 29. ❑ 10.00
Papa, maman et moi / Táta, máma a já –
loutko–herecké divadlo Bofiivoj, pofiad ne-
jen pro francouz‰tináfie

pátek ❑ 30. ❑ 16.30
Slet âarodûjnic v Zahradû – ãarodûjnic-
ká soutûÏní show! Ma‰karní rej, tanec,
opékání bufitÛ. Ko‰tû i masky s sebou!

V˘stavy

❑ 29. 3.–30. 4.
Mal˘ sál: Petr Hanisch, Michal Krato-
chvíl: Oleje, pastely – pfiipraveno ve spo-
lupráci s AO – vernisáÏ 28. 3. od 17.00

❑ 3. 4.–1. 5.
Galerie: Radovan Vale‰ – Canada Rocky
Mountains, etc. – fotografie Skalist˘ch
hor – vernisáÏ – 8. 4. od 18.00

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

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

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM NA DUBEN 2004

ãtvrtek ❑ 1. ❑ 18.30
Klavírní veãer v sále ZU· Kfitinská.

pondûlí ❑ 5. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· J. RÛÏiãky.

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· Kfitinská.

pondûlí ❑ 19. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert v sále ZU· J. RÛ-
Ïiãky.

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

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

ãtvrtek ❑ 29. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert v sále ZU· Kfitin-
ská.

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

SOUTĚŽ 
JIŽNÍ MĚSTO MUSIC

2004

V sobotu 21.února 2004 probûhl 
v Základní umûlecké ‰kole 
JiÏní Mûsto jiÏ 10.roãník soutûÏe 
JiÏní Mûsto Music 2004 pro mladé
muzikanty – obor komorní hra.

SoutûÏe se zúãastnili dûti z celé
Prahy 4. Se‰lo se 36 komorních
souborÛ, coÏ je rekordních 109
úãastníkÛ .

Porota, sloÏená z pfiedních ães-
k˘ch umûlcÛ / Milan Langer, Dana
Vlachová, Petr HlucháÀ/, hodnotila
pfiísnû ,ale objektivnû. Ocenila v˘-
borné muzikantské v˘kony, souhru
a hudební cítûní hráãÛ. Nejlep‰í sou-
bory dále nominovala do celopraÏ-
ského kola soutûÏe základních umû-
leck˘ch ‰kol. Po loÀském velkém
úspûchu klarinetisty Jana Votavy,
kter˘ se stal absolutním vítûzem
v celostátním kole soutûÏe , by nás
potû‰ilo, kdyby i letos soubory  ZU·
JiÏní Mûsto uspûli na v˘bornou
v dal‰ích soutûÏních kláních.

Radost nám udûlaly starostka
a vedení radnice Prahy 11, ktefií
osobnû nav‰tívily koncert vítûzÛ
a poslechly si zaãínající  nadûjné
muzikanty . Je  pfiíjemné vidût, jaké
má JiÏní Mûsto talenty a kam se je-
jich cesta ubírá, jsou-li vedeny do-
br˘m pedagogem.

Dûkujeme mûstské ãásti Praha 11
za finanãní podporu soutûÏe.

KONCERT švýcarského
Fortuna Kvartetu zadarmo?
V úterý 13. 4. se od 19.00 na velkém sále Kulturního centra Zahra-

da představí na mimořádném vystoupení soubor Fortuna Kvar-
tet. Švýcarské těleso vede harfenistka paní Hana Vihan, rodačka
z Prahy. Po studiích na konzervatoři v Luzernu a Paříži se věnuje
vlastní koncertní i pedagogické činnosti. V Zahradě uváděný Fortuna
kvartet dále tvoří kontrabasista, zpěvačka a hráč na panovu flétnu
a kytaru. Na programu budou vedle hudby klasické i písně irské, jiho-
americké či muzikálové melodie. Přijďte si vychutnat krásu nevšední
nástrojů v mistrném podání. Vstupné na vystoupení je dobrovolné.

Mgr. Tomáš Rulf
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Kvûtnového vítûzství 2126, Praha 11,
tel.: 272 930 149, tel./fax: 272 930 023

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

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY

V DUBNU 2004:

pátek ❑ 2. ❑ 17.00
Tradiãní jarní v˘stava dûtsk˘ch prací
z v˘tvarné a keramické dílny v KD Klubka.
VernisáÏ v˘stavy v 17.00 hod.

sobota ❑ 3. ❑ 16.30
Velikonoce... o tom, jak to vlastnû bylo.
Veselé velikonoãní povídání a zpívání
s Ivetou Rálkovou. 

pátek ❑ 16. ❑ 9.00 a 10.30.
O stateãném Jankovi. Pofiad pro Z·
a M· – divadlo MRAK.

sobota ❑ 17 ❑ 16.30
Tfii medvûdi a babka ChÀapka – divadlo
Buchty a loutky.

pondûlí ❑ 19. ❑ 14.00
Jak ‰lo vejce na vandr. Pofiad pro ‰kolní
druÏiny – divadlo KoÀmo*.

pátek ❑ 23. ❑ 9.00 a 10.30
Zlat˘ kolovrat. Pofiad pro Z· – hraje Ate-
liér Abrakadabra*.

sobota ❑ 24. ❑ 16.00
Na sv. Jifií... tradiãní dûtsk˘ karneval
s hudbou, tancem a soutûÏemi.

Pofiady oznaãené* (hvûzdiãkou) 
jsou pfiístupné po zavolání 
na tel. 272 930 149 i vefiejnosti.

POZOR – POZOR – POZOR

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM 

PRO MALÉ ŠKOLÁKY A PŘEDŠKOLÁKY!

Ve ãtvrtek 8. dubna, v den velikonoãních
prázdnin, jsme pro dûti pfiipravili Veliko-
noãní Klubíãko. V otevfiené v˘tvarné díl-
nû si mohou nabarvit kraslici nebo vyrobit
velikonoãní pfiáníãko ãi ozdobiãku. Vyfouk-
nutá vajíãka je tfieba si donést z domova.
Program potrvá od 8.30 do 13.00 hod.
A na dûti bude ãekat v jeho závûru diva-
delní pfiedstavení.

Pro Ïeny a dívky:
Aerobní cviãení – Buìme koãky
sobota ❑ 3. ❑ 9.00–10.30

cviãitelka Katka Pe‰ková
sobota ❑ 17. ❑ 9.00–10.30

cviãitelka Majka Rybová

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 klubov-
nû kulturního domu. Nûkteré maminky jej vy-
uÏívají nárazovû, jen v pfiípadû potfieby pohlí-
dání dítûte. Jiné maminky tento program pro
své dítû vyuÏívají pravidelnû. Buì tak, Ïe dítû
chodí nûkolik dnÛ v t˘dnu nebo chodí pravi-
delnû jen nûkter̆  den na vybran˘ program.
KaÏd˘ den má totiÏ svou specializaci.

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

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

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

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

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

Program probíhá kaÏd˘ den 
od 8.30 do 11.30 hod. 

Cena vstupenky je 75 Kã.

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

co ho bude nejvíce zajímat.

Ve stfiedu dopoledne je moÏné nav‰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.

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.

ANGLIČTINA NA MATEŘSKÉ

Pro maminky na matefiské dovolené jsme
pfiipravili od dubna v˘uku angliãtiny. Pfiijì-
te se nauãit nebo zopakovat angliãtinu

a popovídat si s ostatními maminkami
v pfiíjemném prostfiedí KD Klubka. Pro va-
‰e dítû ve vûku od 6 mûsícÛ jsme bûhem
va‰í v˘uky pfiipravili hlídání se spoustou
her a zábavy. Otvíráme kurz angliãtiny pro
zaãáteãníky (a vûãné zaãáteãníky), mírnû
pokroãilé a stfiednû pokroãilé. Kurz bude
probíhat v malé skupince (5–10 osob)
vÏdy ve ãtvrtek v dopoledních hodinách
a obsahuje 10 lekcí po 60 min. Program
pro dûti bude v cenû kurzovného. 
Zaãínáme jiÏ ve ãtvrtek 22. dubna 2004!
Pfiíhlá‰ky a informace získáte na tel. 604
376 220 nebo na
internetu:www.webpark.cz/hermes.

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

Do nûkter˘ch kurzÛ na ‰kolní rok
2003/2004 je moÏné se zapsat 
i v prÛbûhu roku. Informujte se prosím
na tel. 272 930 149.

KD KLUBKA NABÍZÍ PRONÁJEM
VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se prosím na tel.: 

272 930 023.

VÝROBA 
VELIKONOČNÍCH DEKORACÍ

▼ oplétání vyfouknutého vajíãka drát-
kem s korálky

▼ barvení vajíãek »mramorováním«
▼ nalepování ubrousku s velikonoãním

motivem na vyfouknuté vajíãko, kvûti-
náã, kamínek, papírové pfiáníãko apod.

▼ pletení pomlázky, o‰atky nebo ko‰íã-
ku z pedigu

▼ zdobení vûneãku z proutí
▼ malování velikonoãních motivÛ:

na sklenici, hrnek nebo talífi
na hedvábí a textil
na okno (slupovacími barvami)

▼ tvofiení papírov˘ch kvûtin z »Twistartu«
Datum: stfieda 7. dubna 2004 

17.00–20.00 hod.
sobota 10. dubna 9.00–12.00 hod.
Vstupné: 100 Kã + ãástka za pouÏit˘

materiál (cca 20 Kã)
Zkusit si mÛÏete více v˘tvarn˘ch technik.
Lze si pfiinést vyfouknutá vajíãka, svÛj
kvûtináã, sklenici, bíl˘ hrnek nebo talífi.
Nutno se objednat pfiedem:

Podrobnûj‰í informace: 
Milada Suchopárová, 

tel. 603 992 056
e-mail: milada.suchoparova@quick.cz
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

KNIHOVNA OPATOV - ARTOTÉKA

vás zve na v˘stavu

LUMÍR âMERDA

PASTELY

Od 5. dubna do 30. dubna 2004

Lumír âmerda se narodil v roce 1930.
Roku 1954 absolvoval teologickou fa-

kultu Karlovy Univerzity. Sedm let byl fará-
fiem âeskoslovenské církve husitské na
Ostravsku a v roce 1963 mu komunistick˘
reÏim odÀal souhlas k v˘konu duchoven-
ského povolání.

Je ãlenem tvÛrãí skupiny Kontrast a od
roku 1967 ãlenem âs. svazu v˘tvarn˘ch
umûlcÛ. V letech 1965 - 1993 vytvofiil více
neÏ padesát dfievûn˘ch reliéfÛ pro rÛzné
vefiejné prostory (napfi. reliéf pro svatební
síÀ zámku ve Vla‰imi, kinetick˘ reliéf pro
‰kolu v Rudné u Prahy, reliéfy pro v˘-
zkumné ústavy âSAV v Praze, reliéf pro
obfiadní síÀ zámku v Pfiibyslavi atd.). Zú-
ãastnil se celé fiady v˘stav skupiny Kon-
trast jak doma, tak v zahraniãí.

V souãasné dobû se vûnuje kniÏním
ilustracím, návrhÛm obalÛ hudebních nosi-
ãÛ a volné tvorbû.

Na Opatovû vystaví cyklus krásn˘ch
pastelÛ.

Olga Kuãerová

VELIKONOČNÍ ŤUPÁNÍ
6. a 7. dubna od 13.00 hod.

V dubnu se tradiãní tvÛrãí dílna v dût-
ském oddûlení knihovny Opatov po-

nese v duchu keraminek (keramick˘ch po-
staviãek) paní Hederlínové. Jejich motivy
jsou rÛzné a najdete i takové, které se
vztahují k Velikonocím (vajíãka, zvífiátka
atp.). Tentokrát si, prosím, pfiipravte drob-
né, protoÏe keraminky stojí od 10 do 20

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.

korun. VynaloÏená ãástka je v‰ak vyváÏe-
na nesmírnou radostí, protoÏe »vyÈupat
si« (barva se naná‰í pomocí houbiãky)
svoji keraminku zvládne opravdu kaÏd˘.

P. S. Chcete-li se dozvûdût, 
jak taková keraminka vypadá, 

podívejte se na
http://nostra.ms.mff.cuni.cz/disketa/

rkatalog.html

Tû‰íme se na vás.

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

ãtvrtek (Zelen˘)  ❑ 8.  ❑ 19.00
BohosluÏby vede mládeÏ

pátek (Velk˘)  ❑ 9.  ❑ 19.00
BohosluÏby s Veãefií Pánû

nedûle (Velikonoãní)  ❑ 11.  ❑ 9.30
BohosluÏby s Veãefií Pánû

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

»Místo, kde kaÏd˘ mÛÏe najít 
nov˘ zaãátek.«

Vztahy jsou dobrodruÏství
Jsou tou nejdÛleÏitûj‰í stránkou na‰ich

ÏivotÛ - vztahy s na‰imi pfiáteli, rodiãi,
manÏelem/manÏelkou, dûtmi, atd. Kfies-
Èanství je spí‰ o vztazích, neÏ o pravi-
dlech. Jde spí‰ o ãlovûka, neÏ o filozofii.
A tak v Nov˘ch zaãátcích jde o vztahy.

Poãínaje tím nejdÛleÏitûj‰ím vztahem ze
v‰ech – vztahem s Bohem, kter˘ vás milu-
je.

BÛh chce, abyste ve svém Ïivotû zaãali
nov˘ zaãátek. KfiesÈanské centrum Nové
zaãátky je místem, kde se budete uãit pro-
Ïívat a Ïít tyto vztahy.

Jste pfiipraveni zaãít?
RÛst jako rodina

Pomáhat lidem
Poznávat JeÏí‰e

Milovat druhé
Objevovat sebe

Soudobá hudba
DÛleÏitá poselství

Pfiátelská atmosféra
Aktivity pro dûti a mládeÏ

Setkáváme se 
kaÏdou nedûli v 16.00 hod.
v Kulturním centru Zahrada,
Malenická 1784, 
Praha 4 - JiÏní Mûsto

Pro více informací, prosím, 
volejte na‰i kanceláfi: 

tel.: 261 711 426
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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

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. 272 919 803

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 DUBNU 2004

âtvrtek ❏ 1. ❏ 16.00
Chodovsk˘ beránek – pfiedvelikonoãní
akce pro celou rodinu
Klubovny (vchod E)

Pondûlí ❏ 5. ❏ 19.00
KfiesÈanství a liberalismus – pfiedná‰ka
prof. Václava Wolfa. Kaple (vchod A)

Úter˘ ❏ 6. ❏ 19.00
ALFA kurzy. Klub Na dnû (vchod E)

Stfieda ❏ 7. ❏ 19.00
Modlitební setkání »Velká stfieda«
Kaple (vchod A)

Úter˘ ❏ 13. ❏ 19.00
ALFA kurzy. Klub Na dnû (vchod E)

Nedûle ❏ 18. ❏ 18.00
Ekumenická bohosluÏba. 
Kaple (vchod A)

Úter˘ ❏ 20. ❏ 19.00
ALFA kurzy. Klub Na dnû (vchod E)

Sobota ❏ 24. ❏ 19.30
Rocková m‰e. Kaple (vchod A)

Úter˘ ❏ 27. ❏ 19.00
ALFA kurzy. Klub Na dnû (vchod E)

BlíÏe o programech viz webové stránky

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

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

www.kaminek.org

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 

LETNÍHO STANOVÉHO 

DĚTSKÉHO TÁBORA

kter˘ se uskuteãní od 25. 7. do 7. 8.
2004 na tábofii‰ti v Ratibofisk˘ch Ho-
rách. Celotáborová hra, tábofiení
v krásné jihoãeské pfiírodû, tábor vybu-
dovan˘ na zelené louce uprostfied lesÛ
Cena: 2500 Kã (zahrnuje ubytování,

stravu, dopravu, programové
vybavení, odmûny)

Pfiihlá‰ky: písemnû: KAMÍNEK, 
Modletická 1401, 
149 00 Praha 4,
e–mail: 
kaminek@kaminek.org
s uvedením: jména úãastní-
ka, bydli‰tû, telefonního
ãísla, rodného ãísla, 
zdravotní poji‰Èovny

Placení: na bûÏn˘ úãet 
ã. 733 533 09/0800 
u âeské spofiitelny, a.s., 
variabilní symbol 
– rodné ãíslo úãastníka

VELIKONOCE 2004

Den Kostel sv. Franti‰ka Kaple sv. Ludmily

4. Kvûtná nedûle 8.30, 10.30 M‰e svatá 10.00 M‰e svatá
s Ïehnáním ratolestí s Ïehnáním ratolestí
20.00 M‰e sv.

8. Zelen˘ ãtvrtek 18.00 M‰e svatá 7.00 Ranní chvály
s obfiady um˘vání nohou 18.00 M‰e svatá 

9. Velk˘ pátek 15.00 KfiíÏová cesta 7.00 Ranní chvály
18.00 Velkopáteãní obfiady 18.00 Velkopáteãní obfiady

10. Bílá sobota 14.00–18.00 7.00 Ranní chvály
MoÏnost adorace 12.00 Modlitba bûhem dne

18.00 Ne‰pory
20.00 Velikonoãní vigilie 20.00 Velikonoãní vigilie

11. Zmrtv˘chvstání Pánû 8.30, 10.30 M‰e svatá 10.00 M‰e svatá

12. Pondûlí velikonoãní 8.30 M‰e svatá 10.00 M‰e svatá
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je otevfien˘ klub ve stylu ãajovny 
s doprovodn˘m programem.

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

PROGRAM

Pondûlí ❑ 5. ❑ 18.00
Psycho kurz pro mládeÏ »Cesta k sebe-
poznání«

âtvrtek ❑ 15. ❑ 19.00
Koncert kapel Krátká Pfiedehra a Moruse

Pátek ❑ 16. ❑ 19.00
Koncert zpûvaãky Evy Henychové –
vstup Kã 80

Pondûlí ❑ 19. ❑ 18.00
Psycho kurz pro mládeÏ »Cesta k sebe-
poznání«

âtvrtek ❑ 29. ❑ 19.30
Koncert kapel Zlomzas a Hromosvod

www.kamínek.org/nadne

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

tel.: 272 927 239, 603 180 180 

AKCE V DUBNU:

ãtvrtek ❑ 1. ❑ 16.00
Chodovsk˘ beránek – tradiãní veliko-
noãní zábavné odpoledne pro dûti (sou-
tûÏe, v˘tvarné dílny, keramick˘ ateliér,
v˘stava s velikonoãní tématikou) 
probûhne v prostorách KfiesÈanského
centra (vchod E) a v pfiilehlé zahradû.
Vstup voln˘

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 17.00 a 18.00
Keramické odpoledne pro dûti a rodiãe
(rezervace míst na tel. 604 746 563, sl. Ju-
rystová – staãí zaslat SMS), vstupné 50 Kã,
dûti do 3 let zdarma, dûti do 6 let 30 Kã.

Informace a pfiihlá‰ky 
na tel. 272 927 239

nebo 603 180 180 – Karolína âiháková

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.

Zveme v‰echny na koncert 
kapel zkou‰ících v Ymkáriu

ČERSTVĚ NATŘENO

24. dubna (sobota) od 19.00 hod. v KD
Opatov. Vystoupí: TenSing Praha,
3Q a mnoho dal‰ích... 

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

TVŮRČÍ
AKADEMIE 

2004
Kurzy z oblasti filmu, televize
a tvÛrãího psaní v KC Zahrada!
První t˘den v dubnu opût zaãínají
úspû‰né kurzy: produkce, filmová
akademie, reÏie, tvÛrãí psaní, scéná-
ristika, scénick˘ pohyb, hudební po-
fiady, domácí video, tvorba reklam-
ních textÛ, divadelní dramaturgie,
herectví, román a drama.

Na‰i absolventi jiÏ vydávají 
své první knihy, 

uplatnili se v televizích, 
prodali první scénáfie 

a úspû‰nû byli pfiijati na umûlecké
stfiední a vysoké ‰koly.

V˘uka vÏdy od 18 nebo 19 hodin,
vyuãují ãe‰tí reÏiséfii, producenti,
scénáristé a spisovatelé! Urãeno
v‰em od 15 let! Individuální péãe
o vá‰ talent: 5 aÏ 10 posluchaãÛ ve
skupinû!

Ve‰keré informace podáme 
na tel. 241 024 221 

a zdarma za‰leme katalog kurzÛ!
Kurzovné mÛÏete hradit 

i ve splátkách bez nav˘‰ení ceny!
Neváhejte!

I. F. T. A., s. r. o., 
www.scenare.cz, 
email:info@scenare.cz
Vestec 104
252 42 Jesenice u Prahy
tel. 241 024 221

3 BK 1 INICIATIVA 
»MY JSME TADY TAKÉ«

A PROXIMA SOCIALE 
VÁS ZVOU!

Pfiijìte podpofiit Projekt 
rekonstrukce Blokové kotelny

3BK1 na nízkoprahové 
cetrum pro dûti a mládeÏ

Rock Café 
dne 29. 3. 2004 - 18.30

Zahrají: Hait! • Imunita
Jako pfiekvapení populární seskupe-

ní jehoÏ jméno zaãíná na tfii.
Akce je realizována s podporou EU

a Nadace Divoké husy
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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 14. a 28. ❑ 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:

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

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 18. a 25. dubna 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

10.00–12.00 hod
Nabízí pomoc pfii orientaci v rÛzn˘ch for-
mách antikoncepce, nabízí pfiirozenou
a bezpeãnou metodu vyhnutí se tûhoten-
ství, hledání pfiíãin neplodnosti apod. Po-
radnu mohou nav‰tívit Ïeny, dívky, manÏel-
ské ãi snoubenecké páry, pfiijít mÛÏete
i s dûtmi, které si mohou pohrát v hernû.
Poradenství je zdarma. Za profesní kvalitu
poradcÛ ruãí CENAP, Trnitá 8, Brno (ce-
nap@volny.cz). Webové stránky praÏské
poradny jsou na adrese: sweb.cz/Porad-
naPPR.Praha, mailové dotazy mÛÏete posí-
lat na adresu Domeãku. 

PROSBA O POMOC

ProtoÏe nám odcházejí nûkteré maminky
do práce nebo se jim narodí miminko, hle-
dáme maminku, která umí hrát na klavír
nebo kytaru na stfiedu od 10.30 do 11.00
(dûtské písniãky - klavír je k dispozici).
Odmûnou je vstup do Domeãku kter˘koli
den ZDARMA.
V pfiípadû zájmu kontaktujte, 
prosím, Eriku Oberfalcerovou.

Moc dûkujeme!!!

PŘIPRAVUJEME:

Velkou tradiãní Zahradní slavnost 
ke Dni matek, která se bude konat 
v nedûli 9. kvûtna od 14.00 hod.

Informace: 
Erika Oberfalcerová – 

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

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 v úter˘ od 19.00
hod. v klubu Na dnû, Modletická 1401
(vchod E), Praha 4

TÉMATA NA DUBEN:

Úter˘ ❑ 6. ❑ 19.00
Jak si mohu b˘t vírou jist?

Úter˘ ❑ 13. ❑ 19.00
Proã a jak ãíst Bibli?

Úter˘ ❑ 20. ❑ 19.00
Proã a jak se modlit?

Víkend ❑ 30. dubna - 2. kvûtna
Kdo je Duch svat˘

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!

SLET ČARODĚJNIC 
ANEB KOŠŤATA S SEBOU!

Každoročně, již od středo-
věku se čarodějnice sléta-

jí, aby během noci z 30. dub-
na na 1. května ukázaly svou
čarodějnou, magickou moc.
Filipojakubská, nebo také Val-
puržina »noc« se koná
i v Kulturním centru Zahrada! 

Rej čarodějnic začíná v pá-
tek 30. 4. v 16.30. Na progra-
mu jsou soutěže, dětská dis-
kotéka, vyhlášení nejzajíma-
vějších masek, lety na koštěti
i opékání buřtů. 

Parkovacích míst pro košťa-
ta je dostatek! A navíc šance
pro všechny hledače pokladů! 

Právě této noci se totiž
mnohé poklady otevírají. Mo-
deruje Malá Čarodějnice.
Vstupné je 20 Kč.

MgA. Hana Kožová
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Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

âas b˘t spolu – pro rodiãe s dûtmi od 9
mûsícÛ – nabízíme moÏnost setkávat se,
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 DUBNU 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 ❑ 4. ❑ 17.00
Umuãení Krista – proã se to stalo? –
Mark Potma

nedûle ❑ 11. ❑ 17.00
Velikonoãní nedûle – Robert Filip

nedûle ❑ 18. ❑ 17.00
Veãefie Pánû – host

nedûle ❑ 25. ❑ 17.00
Daniel ·rámek

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

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)

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním 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

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˘dnu prostudujeme
novozákonní knihu »List ÎidÛm« a poho-
vofiíme o kontrastu mezi star˘m a nov˘m
zákonem. Diskuse budou probíhat v ang-
lickém jazyce. Lekci v délce 90 minut nabí-
zíme dvakrát: v 17.00 a v 19.00 hod.

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

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 moderní,
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 liturgii,
ale praktické poselství pro dne‰ní spoleã-
nost. Od 16. 3. zaãal jiÏ sedm˘ bûh kur-
zu Alfa ve Stanici JiÏní Mûsto.

úter˘ ❑ 6. ❑ 19.00
Jak si mohu b˘t vírou jist?

úter˘ ❑ 13. ❑ 19.00
Proã a jak ãíst Bibli?

úter˘ ❑ 20. ❑ 19.00
Proã a jak se modlit?

úter˘ ❑ 27. ❑ 19.00
Jak nás BÛh vede?
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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 ❑ 7. ❑ 19.00
Vedení a sluÏba v církvi

stfieda ❑ 14. ❑ 19.00
Obrácení pronásledovatele

stfieda ❑ 21. ❑ 19.00
KfiesÈanství pohanÛm

stfieda ❑ 28. ❑ 19.00
Pronásledování a rÛst církve

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. Nejlep-
‰í moÏnost jak zaÏít spoustu legrace.

Pfiipravujeme letní anglick˘ klub 
pro dûti v termínu 23. – 27. 8. 2004

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 ❑ 1. – KfiesÈan a humor

ãtvrtek ❑ 8. – David Novák 
a jeho Písmo

ãtvrtek ❑ 15. – Veãer chval, 
modliteb a sdílení

ãtvrtek ❑ 22. – Helãina kuchynû

ãtvrtek ❑ 29. – Ruprechtovo 
sladké tajemství

Pfiipravujeme víkedovku 
v âeské Tfiebové a Mladkovû 

– termín 9.–12. 4. 2004

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.

Pfiipravujeme letní tábor 
pro dûti od 9 do 13 let 

v termínu od 8. do 15. 8. 2004

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. – Reunion Párty po E. C.

pátek ❑ 9. – nedûle ❑ 12.
Víkendovka v âeské Tfiebové a Mladkovû

pátek ❑ 16. – Film

pátek ❑ 23. – Pfiedná‰ka

pátek ❑ 30 – Sportovní odpoledne
Info: Petr BydÏovsk˘, 

776 834 664, stk@rozhled.cz

PLACE IN THE WORLD

Letní pobyt s v˘ukou angliãtiny 
pro celou rodinu se bude konat 
ve dnech 11. – 18. ãervence 
v Jansk˘ch Lázních
❑ pro mladé, dospûlé i rodiny s dûtmi
❑ cena 2200 Kã pro dospûlé, 1400 pro dí-

tû do 15 let

❑ v cenû: ubytování s plnou penzí, v˘uka
angliãtiny a materiály.
Nabízíme v˘uku angliãtiny v men‰ích

skupinách podle stupnû znalosti angliãtiny,
anglick˘ zábavn˘ program pro dûti, rÛzné
venkovní aktivity a spoleãné veãerní pro-
gramy s písniãkami, hrami a diskuzí na ak-
tuální témata. Autobusová doprava je za-
ji‰tûna z metra Opatov pfiímo do hotelu.

Pfiihla‰te se on–line: 
www.cb.cz/jiznimesto

Info: Mark Potma, 267 915 485,
potma@email.com

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

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.
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Pondûlí ❑ 5.
Flim klub

Rubriku připravila: 
Daniela Jungmannová

je otevfien˘ prostor pro setkávání,

kam si mÛÏete pfiijít popovídat a posedût,
vypít ‰álek lahodného ãaje v Amundseno-
vû ãajovnû, zahrát si fotbálek (5 Kã), stolní
tenis a kuleãník (2 Kã). MÛÏete se téÏ ob-
ãas v˘tvarnû vyfiádit, vyvolat fotky v místní
fotokomofie, zajamovat si a zatanãit pfii hu-
dební se‰losti nebo se mrknout na v˘sta-
vu. K dispozici je i Anti-akvariát s literatu-
rou pro dlouhé polární podveãery, zku‰eb-
na pro zaãínající 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

KULTURNÍ POŘAD GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ

DUBEN 2004

ãtvrtek ❑ 1. ❑ 18.30
âlovûk a jeho místo ve stvofiení. Pfied-
ná‰ka Ing. Juraje Sitára Pribiny, jasnovid-
ného léãitele z Nitry.

stfieda ❑ 7. ❑ 18.30
Mystérium kosmické v˘Ïivy II. 
Pfiedná‰ka s doc. PhDr. Milu‰í 
Kubíãkovou, CSc.

ãtvrtek ❑ 8. ❑ 19.00
Duchovní hudba na cestû dûjinami. Slo-
vem doprovází ThDr. Odilo I. ·tampach.

nedûle ❑ 12. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají ...Mantry. Mj.
zhudebnûné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Zpívá a na kytaru hraje
Richard Holick˘.

stfieda ❑ 14. ❑ 18.30
Seberealizace podle urãení Ramana
Mahár‰iho. Pfiedná‰í filozof, jogín, autor
ãetn˘ch knih s duchovní tématikou PhMr.
Rudolf Skarnitzl.

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 18.30
Tibetská kniha mrtv˘ch a C. G. Jung.
Pfiedná‰í RNDr. Petr Bob PhD.

stfieda ❑ 21. ❑ 18.30
Nová kniha vzkazÛ lidem a Vesmíru »Po‰-
li to dál II« autorky Vûry Ludíkové, na které
se podílelo více neÏ sto osobností z rÛzn˘ch
oborÛ, bude mnoh˘mi z nich osobnû pfied-
stavena. Uvádí Vûra Ludíková.

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 18.30
Nemoc jako cesta (pfies bolest k poznání
smyslu Ïivota). Pfiedná‰ka pana Petra
Soldána, léãitele z Kostelce na Hané.

ãtvrtek ❑ 29. ❑ 18.30
Perly z bláta. Scénick˘ pofiad poezie fran-
couzského bídníka Jehana Rictuse. Vyprá-
ví o osudech lidí z pfielomu 19. a 20. stole-
tí. Z nadávek tvofií modlitby a z bláta perly.
Úãinkuje hereãka plzeÀského divadla Lud-
mila Bednáfiová.

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 50 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.

Úter˘ ❑ 6.
Porada Bananafest

Stfieda ❑ 7.
V˘tvarná dílna – v˘zdoba

Sobota ❑ 10.
Bananafest

Pondûlí ❑ 12.
Klub zavfien Velikonoce

Úter˘ ❑ 13.
Film klub – Welká Ïranice
nebo Hele Wole kde mám Káru

Stfieda ❑ 14.
Diskutaãní stfieda téma:
Tvrdé drogy

âtvrtek ❑ 15.
Komiks – Petr, Va‰ek

Úter˘ ❑ 20.
Shantiho narozky v reggae rytmu

Stfieda ❑ 21.
V˘tvarná dílna – Ïonglovací míãky

Úter˘ ❑ 27.
Video – Bananafest

Stfieda ❑ 28.
Diskutaãní stfieda téma: 
Bezpeãn˘ sex i du‰evnû

âtvrtek ❑ 29.
Fotbalov˘ turnaj
Setkání v klubu na téma: Drogy obecnû

Pátek ❑ 30.
âáry na Marinû

Pfiipomínáme:
Benefiãní koncert pro 3BK1 v Rock Ca-
fe: ???, Diktát, Hait!

Více na www.3bk1.cz

www.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


