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Je neděle, 12. září, začíná čtvr-
tá hodina ranní a naši hokeji-

sté právě dostali v prodloužení
smolný gól, který ukončil jejich
účinkování ve Světovém pohá-
ru. Venku začíná pršet a já bych
měl za pár hodin sednout do
sedla svého bicyklu a postavit se
na start prvního ročníku akce
nazvané Město na kolech a šla-
pat. Bože, vždyť jsem na tom
kole letos ještě neseděl. Ale prý
to není závod, jen projížďka,
prý i pro nesportovce. Jen aby.
Jdu spát.

Je půl osmá hodina ranní
a venku lije jako z konve.
V tomhle počasí se přece nedá
jezdit na kole. Psa by nevyhnal,
natož cyklistu. Nemůžu spát.
Slíbil jsem, že pojedu... Stále
prší, sakra kde mám pláštěnku.
Ta mi ale na kole moc nepomů-
že. Déšť ustává. Pojedu.

Je půl deváté a stojím ve
stanu prezentace. Dostal jsem
itinerář závodu, tatranku a trič-
ko s logem generálního partnera
akce firmy T Mobile, logem
Prahy 11 a logem akce. Právě po
dvacáté přestalo pršet, aby za
pár minut po jednadvacáté zase
začalo. Mám, co jsem chtěl. Za-
číná hrát hudba a moderátor
v přestávkách vítá první účastní-
ky. Už zase prší, ale najednou
mi to přestává vadit. Moderátor

právě upozorňuje účastníky, aby
nezapomněli opalovací krém
a sluneční brýle. Tenhle humor
mám rád. Je tu hezky.

Několik minut po deváté se
s první skupinou se vydávám na
trať projížďky. Začali zvolna,
snad to vážně nebude závod.
Překvapeně zírám, co všechno
lze ráno po dešti vidět ze sedla
jízdního kola. Také cítit, v lese se
po dešti báječně dýchá. Ve stou-
pání mě předjely tři slečny, jen
počkejte, až to bude z kopce, a já
z něj pustím ten svůj metrák.
Klesání přišlo za chvilku a já na-
sadil k trháku. Následující kopec
ale byl zase jejich a já zjistil, že
závodím, a že se mi to líbí.

V cíli bylo úplně jedno kdo
kdy přijel a rozdíl mezi sportov-
ci a nesportovci spočíval v tom,
že ti druzí zjišťovali, co všechno
je bolí. U mě nejhůř dopadl
zadek, a tak soudím, že je-li to
nejslabší část mého těla, nejsem
na tom ještě tak zle. Je mi fajn.

Ještě bych rád poděkoval
všem, kteří se podíleli na výbor-
né organizaci a báječné atmo-
sféře této akce, především spo-
lečnosti T-Mobile a radnici
Prahy 11. Už se těším na příští
ročník. Pojedu i kdyby padaly
trakaře.

Jan Meixner
Fota: Romax

PROJÍŽĎKA
mezi kapkami deště

To jsem já, Jan Meixner a moje kolo.
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Rada MČ Praha 11 dne 26. srpna 2004
na své 23. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ náplň pracovní skupiny »Nová rad-

nice«; konkrétní úkoly: • zpracování
podkladů pro rozhodnutí o způsobu
nabytí prostor včetně přípravy fi-
nanční rozvahy a analýzy možností
rozpočtu MČ a jeho i jiných zdrojů •
kontrola podkladů potřebných pro
jednání s eventuálním partnerem •
příprava podkladů pro výběr partne-
ra dle rozhodnutí o variantě získání
prostor • posuzování návrhů na pro-
storové uspořádání nové budovy

▼ rozpočtové opatření č. 58/04 – pře-
sun finančních prostředků ve výda-
jích rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2004 ve výši 180 000 Kč jako mi-
mořádný finanční příspěvek na do-
pravu a ubytování školy v přírodě
pro ZŠ Donovalská, kterou je ZŠ
nucena realizovat z důvodu rekon-
strukce objektu školy

▼ uzavření nájemní smlouvy se Střed-
ní odbornou školou, s. r. o., Stříbr-
ského 2139, Praha 4, na nebytové
prostory, služební byt a pozemek na
dobu nájmu určitou od 1. 9. 2004
do 31. 8. 2005 pro provoz Střední
odborné školy

▼ záměr pronájmu níže uvedených bytů
formou výběrového řízení za smluvní
nájemné a odkoupení pohledávky:
byt č. 90, 2+1, v 10. patře domu ve
Valentově ulici 1744 v Praze 4; byt č.
3, 3+1, v 1. patře domu v Láskově ul.
1810 v Praze 4; zájemci o výběrové
řízení musí doručit přihlášku do 29.
9. 2004 do 17.30 hod. do podatelny
úřadu. Další informace poskytne buď
informační kancelář úřadu nebo byto-
vé oddělení OSM ÚMČ Praha 11, na-
jdete je i na www.praha11.cz–radni-
ce–úřad–odbory úřadu–tiskopisy od-
borů–správy majetku.

▼ interní podmínky pro vzetí žádosti
o nájem bytu v domě MČ Praha 11
do evidence, viz příloha usn. 
č. 610/23/R/2004

▼ přijetí finančních darů od A.M.0.S.
– Otava, a. s., a to: 400 000 Kč na
vzdělávací a kulturní akce a 800
tisíc Kč na výkup garáží 

VZALA NA VĚDOMÍ:
1. potřebu odstraňovat deficit par-

kovacích míst v lokalitě Jižního
Města

2. možnost výstavby vícepodlažních
nadzemních parkovacích stání na
parkovacích plochách v lokali-
tách vytipovaných studiemi Bul-
vár a Regenerace Jižního Města:
1.1. Štichova–Opatovská; 1.2.
Plickova; 1.3 Zdiměřická–Opa-
tovská; 1.4. Matúškova; 1.5. Mí-
rového hnutí – Majerského; 1.6.
Gregorova; 1.7. Metodějova; 1.8.
Doubravická; 1.9. Blatenská;
v této souvislosti uložila zástupci
starostky Bc. Janu Vašíčkovi za-
hájit jednání s hlavním městem
Prahou a Technickou správou ko-
munikací

▼ zánik mandátu člena Zastupitelstva
MČ Praha 11 Ing. Josefa Sedláčka
z důvodu úmrtí dne 22. 6. 2004
a prohlásila další náhradnici JUDr.
Kamilu Steinbachovou, Ph.D., člen-
kou Zastupitelstva MČ Praha 11 na
uprázděný mandát volební strany
Demokraté Jana Kasla ve volebním
obvodu č. 2 – Opatov

JMENOVALA:
▼ Mgr. Radka Pištoru do funkce ve-

doucího právního odboru Úřadu
MČ Praha 11, s účinností od 1. 9.
2004

Rada MČ Praha 11 dne 9. 9. 2004 
na své 24. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
▼ s návrhem obecně závazné vyhláš-

ky, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 55/2000 Sb., hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hl.
m. Prahy, ve znění pozdějších před-
pisů, v oblasti válečných hrobů, pi-
etních míst, a změny zákona o po-
hřebnictví bez připomínek

▼ se záměrem výstavby dle studie Ob-
chodná centrum Háje – lokalita B,
zpracované v červenci 2004 společ-
ností RHM, s. r. o., za podmínky
odclonění parkoviště od silnice
stromovou výsadbou

SCHVÁLILA:

▼ přijetí finančního daru od společ-
nosti AQ OKNA a DVEŘE, s. r. o.,
a to: 35 000 Kč jako příspěvek na
nákup věcných cen a zabezpečení
10. ročníku CrossCupu 2004, 25
000 Kč jako příspěvek na cyklistic-
ký závod a 40 000 Kč na dovybave-
ní domu s pečovatelskou službou

▼ rozpočtové opatření č. 70/04 – pře-
sun finančních prostředků v kapitá-
lových výdajích rozpočtu MČ Praha
11 na rok 2004 ve výši 600 000 Kč,
a to v rámci oddílu 37 – ochrana ži-
votního prostředí, z položky Cent-
rální park na položku sadovnické
úpravy a úpravy herních ploch

▼ rozpočtové opatření č. 72/04 – pře-
sun finančních prostředků ve výda-
jích rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2004 ve výši 385 000 Kč v rámci
oddílu 34 – tělovýchova a zájmová
činnost – na úpravu atletického
hřiště ZŠ Campanus

▼ záměr pronájmu bytu formou výbě-
rového řízení pro zájemce z řad
mladých rodin a svobodných obča-
nů do 35 let za nájemné dle platné-
ho usnesení RMČ Praha 11 a od-
koupení pohledávky na byt č. 68,
1+kk, v 7. patře v Bachově ulici
1566; zájemci si mohou přihlášku
vyzvednout buď v informační kan-
celáři nebo v bytovém oddělení od-
boru správy majetku ÚMČ Praha
11, Ocelíkova 672 nebo na interne-
tu: www.praha11.cz – radnice –
úřad – odbory úřadu MČ Praha 11
– tiskopisy odborů – správy majet-
ku; přihlášku lze podat do podatel-
ny ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672,
149 41 Praha 415, do 11. 10. 2004.
Další informace lze získat na tel.
267 902 288, 267 902 255, 267 902
256 a 267 902 257.

▼ uzavření mandátní smlouvy se spo-
lečností Naděje na pronájem objek-
tu Tesko Stříbrského pro charitativ-
ní činnost a sociální program za
podmínek: na dobu určitou 2 roky,
5 místností bude vyčleněno pro po-
třeby MČ Praha 11, média a služby
hradí mandatář, mandatáři přísluší
odměma ve výši 990 000 Kč ročně
s měsíční platbou 82 500 Kč

O čem jednala 
rada MČ

PODROBNùJ·Í INFORMACE ZÍSKÁTE
v informaãní kanceláfii v Ocelíkovû 672, 

tel. 267 902 207, 267 902 209, v informaãní
kanceláfii v SZZ JM II v ·ustovû 1930, 

tel./fax: 271 913 422, nebo na webové stránce
Mâ Praha 11 http://www.praha11.cz

Individuální setkání obãanÛ se starostkou 
a jejími zástupci se koná 

6. fiíjna 2004 od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkovû ulici

Vefiejné setkání starostky a jejích zástupcÛ s obãany 
se koná 13. fiíjna 2004 od 18.00 hod. ve Speciální ‰kole, Kupeckého ul.

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
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Zabezpečuje s. r. o. SIRÉNA®
pro občany Prahy 11 bezplatně, 

vždy do konce kalendářního měsíce.
Distribuci lze urgovat na

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

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

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

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

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

Mgr. Daniela Jungmannová

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

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

Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav Svěcený

Zlatou svatbu oslavili
manželé Jaroslava a Mi-

roslav Vejmelkovi dne 7.
sprna 2004. Gratulaci starost-
ky městské části paní Marty
Šorfové a dárkový koš od
městské části k padesátému
výročí společného života pře-
daly v předvečer, 6. srpna,
v místě bydliště manželům
Vejmelkovým pracovnice od-
boru kancelář starostky. Při-
daly kytičku pro paní domu
a popřály hodně zdraví, lásky,
vzájemného pochopení, ne-
zbytné tolerance a spokoje-
nosti do dalších let.

Zamračená deštivá obloha v neděli
12. září rozhodně nelákala k vyjížď-

ce na kole či jiném dopravním prostřed-
ku, přesto se v Centrálním parku sešly
skoro dvě stovky odvážlivců, aby se
účastnily první společné projížďky na
kolech. Pořádala ji naše městská část
spolu se společností T-Mobile CZ
a celou akci připravila agentura
ROMAX CZ. Nejmladší účastnici, která
absolvovala trasu s maminkou v sedačce
nebyl ještě rok, nejstaršímu bylo šedesát
pět, ale hádali byste mu rozhodně méně,
na dvojkole trasu absolvoval táta s nevi-
domou dcerou a jako spolucestující se
svezl a byl odměněn spolu s paničkou
malý pes.

Snad příští ročník ukáže, že na kole
umí jezdit na Jižním Městě víc lidí, a že
bavit se umíme, i když prší.

První září je každoročně vel-
kým svátkem především pro

malé holčičky a kluky, kteří popr-
vé vezmou svou zbrusu novou
školní aktovku a za ruku pevně
mámu, tátu nebo babičku či starší-
ho sourozence, a odhodlaně vstou-
pí do budovy školy. Letos do 22
prvních tříd v devíti státních ško-
lách Jižního Města přišlo poprvé
524 malých školáků. Nejvíc – se-
dmdesát osm – jich přivítala paní
starostka s ředitelem Zdeňkem
Stříhavkou ve třech prvních tří-
dách ZŠ Campanus, jen o osm

méně pak s paní ředitelkou Blan-
kou Janečkovou v ZŠ Ke Kateřin-
kám, kde byly otevřeny dokonce
čtyři první třídy.

Šedesát děvčat a chlapců na-
stoupilo do prvních tříd pobočky
Gymnázia Budějovická, která sídlí
od 1. září v ZŠ Pošepného.

Ať už se malé i větší děti do školy
těšily nebo se jí obávaly, dnes už
mají za sebou první měsíc školního
života a my jim spolu s vámi přeje-
me, ať se jim ve škole líbí, ať do ní
chodí rádi a hodně se toho naučí. 

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

Zájemce z Prahy 11 zve Regionální klub SPHV v sobotu 16. fiíjna na pod-
zimní vycházku na hradi‰tû ·ance nad Botiãem. Sraz v 9 hod. na koneãné
autobusu MHD ã. 213 JiÏní Mûsto. Vede Jifií BartoÀ

Prvňáčci v ZŠ Campanus

Gymnazisté v ZŠ Pošepného
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UZAVÍRKA PODCHODU
pod ulicí Mírového hnutí
Do 20. listopadu 2004 bude zcela uzavřen podchod pro

chodce pod ulicí Mírového hnutí při Benkově ulici
vzhledem k jeho celkové opravě. Chodci budou moci použít
úrovňový přechod pro pěší u zastávky autobusu. Současně
dojde k omezení provozu na komunikaci ul. Mírového hnutí.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy upozorňuje
občany na úplnou uzavírku uvedeného podchodu pro chod-
ce. Práce byly zahájeny 10. září a mají být ukončeny do 20.
listopadu 2004. Jako náhradní pěší tah bude na úrovni ko-
munikace vyznačen přechod pro chodce. Současně dojde
k částečné uzavírce komunikace Mírového hnutí v prostoru
nad podchodem, a to zúžením do jednoho jízdního pruhu.
V době prací bude na přilehlém parkovišti umístěna stavební
buňka jako zázemí pro pracovníky. Investorem oprav je
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Štefánikova 23,
Praha 5 a opravu bude provádět Všeobecná stavební společ-
nost, Na Cihlářce 8, Praha 5.

Žádáme řidiče i chodce, aby respektovali tato dočasná
omezení.

Informace byla zpracována dle podkladů poskytnutých
TSK hl. m. Prahy a na základě rozhodnutí odboru dopravy
Magistrátu hl. m. Prahy, který příslušným silničním správ-
ním úřadem ke komunikaci ul. Mírového hnutí. O záboru
pro umístění buňky rozhodl náš odbor. Chodcům i motoris-
tům se omlouváme za dočasné omezení dopravy a prosíme
je o trpělivost.

Eva Stříbrná, odbor dopravy ÚMČ Praha 11
tel. 267 902 336, e-mail:stribrnae@P11.mepnet.cz

OČKOVÁNÍ proti vzteklině
Jižní Město I
v úterý 19. října 2004 9 – 12 a 13 – 17 hod.
Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Praha 11

Jižní Město II
v úterý 26. října 2004 13 – 17 hod.
objekt Hráského ul. 1902 (jednopatrová budova naproti
řadě panelových domů – čp. 1908 a 1909)
doprava metro »C« stanice Chodov, první stanice bus č.
154 nebo 118 ve směru k vysokoškolským kolejím

Upozornění:
■ Ochranné očkování proti vzteklině je na území ČR po-
vinné pro psy starší 6 měsíců dle ustanovení zák. 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Provádí se 1x ročně
a je hrazeno chovatelem ■ Možnost očkování i proti dal-
ším infekčním chorobám (kombinovaná vakcína). 
■ Pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce, má
možnost nechat si naočkovat zvíře u kteréhokoliv veteri-
nárního lékaře. ■ Při očkování budou vydávány ekolo-
gické sáčky na psí exkrementy. ■ Bližší informace podá
Odbor životního prostředí na tel. č. 267 902 331.

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 10. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění:
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:
– VŠ stavebního směru
požadované znalosti:
– vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sta-

vebního řízení
– orientace v problematice a znalost příslušných právních

předpisů výhodou
další dovednosti, schopnosti:
– znalost práce na PC
– velmi dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjad-

řovací schopnosti v písemném i mluveném slovu)
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost, přesnost
- psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení,
titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalé-
ho pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povole-
ní 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, v platném znění, nutno připojit strukturo-
vaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a do-
vednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vyda-
ný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 15. 10. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: »Výběrové řízení – pozice referent
v oddělení stavebního řízení rodinné výstavby odboru výstavby«
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne: 20. 9. 2004
Ing. Simona Klimakovská

tajemnice Úřadu městské části Praha 11

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11
vyhlašuje dne 20. 9. 2004 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
REFERENTA V ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ RODINNÉ VÝSTAVBY ODBORU VÝSTAVBY

DOMOV DŮCHODCŮ Praha 4–Háje přijme:
SANITÁRKU NA TŘÍSMĚNNÝ PROVOZ,
SANITÁRSKÝ KURS PODMÍNKOU.
Nástup možný ihned, nebo dle dohody.

Informace na tel.: 271 198 505
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VOLBY do Senátu Parlamentu ČR
Jak jsme vás informovali v minulém

čísle, řádné volby do jedné třetiny Se-
nátu Parlamentu ČR, se konají v pátek
5. listopadu a v sobotu 6. listopadu
2004. Náš volební obvod číslo 19 za-
hrnuje území městských částí Praha 11,
Praha 15, Praha 22, Praha - Benice,
Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Ko-
lovraty, Praha - Královice, Praha -
Křeslice, Praha - Nedvězí a Praha -
Petrovice.

SEZNAMY VOLIČŮ
Voliči s trvalým pobytem na území naší
městské části jsou zapsáni ve stálém se-
znamu voličů, který vede Úřad městské
části Praha 11. Doporučujeme, aby si
voliči v případě pochybností, svůj zápis
ve stálém seznamu voličů ověřili.

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

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR
se vedou také zvláštní seznamy voličů.
Do tohoto seznamu se zapisují pouze
voliči přihlášení k trvalému pobytu ve
volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny

volby, popřípadě voliči zapsaní do
zvláštních seznamů vedených zastupi-
telskými úřady.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličský průkaz pro volby do Senátu
se vydává pouze voličům ve volebním
obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

Voliči, kteří v době konání voleb ne-
budou moci hlasovat ve svém stálém vo-
lebním okrsku, mohou požádat o vydání
voličského průkazu. Na voličský průkaz
lze hlasovat v libovolném volebním okr-
sku volebního obvodu podle místa trva-
lého pobytu. Voliči naší městské části
mohou na voličský průkaz volit pouze
ve volebním obvodu č. 19.

O vydání voličského průkazu lze
požádat způsobem:
■ písemnou žádostí opatřenou úředně
ověřeným podpisem oprávněného ob-
čana, která bude doručena nejpozději 
7 dnů přede dnem konání voleb, tj. do
29. října 2004 na adresu:

Úřad MČ Praha 11, 
odbor vnitřních věcí
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415,
s uvedením adresy, kam chce občan
voličský průkaz doručit

■ osobně do okamžiku uzavření stálé-
ho seznamu, tj. do 3. listopadu 2004

do 16.00 hod., v oddělení evidence
obyvatel a osobních dokladů Úřadu
MČ Praha 11, Vidimova 1324, Praha
4 (bílá budova), paní Henychová, tel:
267 902 391.

Výdej volebních průkazů začíná na
výše uvedené adrese 15 dnů před koná-
ním voleb, tj. od 21. října a končí 3. li-
stopadu 2004 v 16.00 hodin.

Občan si může voličský průkaz vy-
zvednout osobně nebo k jeho vyzved-
nutí udělí jiné osobě úředně ověřenou
plnou moc.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky společně s informací
o termínu konání voleb, čísle volební-
ho okrsku a adrese volební místnosti,
budou voličům dodány nejpozději do 2.
listopadu 2004 do schránky. Prosíme
o řádné označení vašich poštovních
schránek.

PŘIPOMENUTÍ
Znovu připomínáme voličům povin-
nost ve volební místnosti prokázat svou
totožnost a státní občanství České re-
publiky. Proto vám doporučujeme,
vzhledem ke lhůtám k vydání nového
občanského průkazu, zkontrolovat si
jeho platnost již v této době.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ Praha 11

Do prvních tříd Základní školy Ke
Kateřinkám prolezli obručí před-

školáci a »s úsměvem« byli mečem
pasováni na školáky. Jak se to dělá,
při krásných a veselých písničkách
s tancem

a spoustou legrace, nám v úterý od-
poledne na školním hřišti předvedla
Inka Rybářová se svým dovádivým
klaunem. Moc jim to slušelo. Dětem
a rodičům, kteří také účinkovali
a soutěžili, se líbili tak, že jsme se již

domluvili na další spolupráci. Školní
družina se v loňském roce na jaře zú-
častnila jejich vystoupení v Parku
Hostivař, které se velice vydařilo. Po-
zvali jsme v úterý 14. září na travna-
tou část školního hřiště všechny děti
z prvních tříd a jejich paní učitelky,
družinové děti, vedení školy a rodiče,
kteří přinesli dobroty pro děti i dospě-
lé. Družina zajistila kávu a ovocné
šťávy. Pozvání přijali i hosté z vedení
městských částí Praha 11 a Újezda.
Roztančené děti, které určitě zapo-
mněly na všechny první povinnosti
a starosti související se vstupem do
školy, idylka na dekách pro ty ne-
jmenší sourozence a rodiče, pěkné
počasí, úsměvy a rozzářené oči, od-
měny od Inky a razítka »smajlíků« na
tvářích a na čele prvňáčků, to byla ra-
dostná atmosféra naší slavnosti. Bylo
to přece odpoledne úsměvů, příleži-
tosti seznámit se a pohovořit s rodiči.
Rádi jsme slyšeli od rodičů a dětí, že
jsou ve škole spokojené a mají moc
hodné paní učitelky. Děkujeme, Inko,
budeme se těšit na další setkání.

Zdenka Černá, 
vedoucí vychovatelka školní družiny

ZŠ Ke Kateřinkám
Fota: Tomáš Machala 
a Monika Žebráková

ŠKOLÁKEM s úsměvem
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... jsme si povídali po delší době
s Ing. Ivanem Škodou, zástup-

cem starostky, kterému náleží péče
o školství, kulturu, sociální oblast,
zdravotnictví, ale i tělovýchovu Jižní-
ho Města.

■ Naše čtenáře, podobně jako
návštěvníky diskusního fóra, zajímá, jak
je připravena městská část na zahájení
školního roku.

Osobně jsem se účastnil zahájení
nového školního roku v několika zá-
kladních školách, v první třídě jsem
přivítal malé holčičky a kluky,
a v nové pobočce gymnasia Budějo-
vická také gymnasisty. A 13. září ve
13.13 hodin byla slavnostně otevřena
další střední škola na Jižním Městě -
Soukromá vyšší odborná škola
umění a reklamy. Obě instituce sídlí
v budově ZŠ Pošepného a rozšířily
nabídku dalšího vzdělávání pro školáky Jižního Města.

Dokončují se rekonstrukce dvou základních škol, u té
první, ZŠ z rozšířenou výukou jazyků K Milíčovu, se jedná
už o druhou etapu, proinvestováno bude deset milionů
korun a opraven další pavilon včetně výměny oken a sociál-
ního zařízení.

Problematičtější je postup prací při rekonstrukci ZŠ Do-
novalská, tady budou stavební práce pokračovat i v říjnu.
Objevily se problémy s elektroinstalací, bude se muset kom-
pletně rekonstruovat sociální zařízení, vyměněny budou
podlahové krytiny. Jen vnitřní stavební práce budou stát
sedm milionů korun.

V návrhu rozpočtu na rok 2005 se počítá s rekonstrukcí
zbývajícího pavilonu ZŠ K Milíčovu a s druhou etapou
oprav ZŠ Donovalská.

A byla zadána studie, která má prověřit stav školních ku-
chyní a jídelen z hlediska norem Evropské unie. Minimálně
varna a jídelna v ZŠ Mikulova a v ZŠ Donovalská už nutně
potřebují kompletní rekonstrukci.

■ V létě proběhla velice zajímavá kulturní akce v Chodovské tvrzi,
jak jste byl s hudebním festivalem spokojen?

S nápadem pořádat hudební festival Tóny Chodovské
tvrze přišel houslový virtuos Jaroslav Svěcený a myšlenka se
nám velice zalíbila. Festival se konal na nádvoří Chodovské
tvrze a o koncerty byl velký zájem, všechny byly vyprodané.
Vzhledem k úspěchu hudebního festivalu předpokládáme,
že jej budeme pořádat i v příštím roce. A uvažujeme i o mo-
bilním zastřešení nádvoří tak, aby konstrukce nerušila hu-
debníky ani návštěvníky. Poděkování patří nejen pracovní-

kům Chodovské tvrze, ale především
houslistovi panu Jaroslavovi Svěce-
nému, který chce i další léto věnovat
Jižnímu Městu.

Asi bychom měli čtenářům říci, že
Chodovská tvrz bude - kromě výstav-
ních prostor - v měsíci říjnu uzavřena
pro veřejnost, nebudou se zde konat
ani svatby, ani vítání občánků. Ko-
nečně dojde k dlouho plánované re-
konstrukci sociálního zázemí tvrze,
a to za milion šest set tisíc korun,
a ke zlepšení prostředí pro návštěvní-
ky jak koncertů, tak jiných kultur-
ních a společenských akcí.

■ Čtenáře, především z řad seniorů,
bude zajímat postup stavebních prací
u další velké stavby - rekonstrukce jeslí
a jídelny v Křejpského ulici.

Pravidelně se účastním se pravi-
delně kontrolních dnů, a všechno na-

svědčuje tomu, že plánovaný termín slavnostního otevření
zrekonstruovaného objektu - 29. září 2004 - bude dodržen.
Nové budou nejen prostory pro naše jediné městské jesle,
ale vzniknou i dvě nové jídelny pro seniory a velký spole-
čenský sál minimálně pro dvě stovky návštěvníků, kam se
konečně vejdou snad všichni zájemci o populární posvícení
a jiná tradiční seniorská setkání. Však taky slavnostně zahá-
jíme právě podzimním setkáním seniorů Jižního Města 
27. října od 14 hodin v nové jídelně Křejpského 1502. Srdeč-
ně všechny seniory zvu, k tanci a poslechu bude hrát Brdská
pětka.

■ Ještě bychom se možná mohli zastavit u plánované
rekonstrukce dalších školních hřišť.

Považuji za velkých úspěch, že se budou rekonstruovat
obě školní hřiště - hřiště u ZŠ Pošepného a běžecká dráha
ve sportovním areálu u ZŠ Campanus na Jírovcově náměstí.
U ZŠ Pošepného vznikne velké fotbalové hřiště, a to by-
chom rádi v odpoledních hodinách pronajali tělovýchovné
jednotě, která zvítězí ve výběrovém řízení a bude se o pro-
voz fotbalového hřiště starat. Také plánujeme umělé osvětle-
ní, aby se mohlo hrát ve večerních hodinách a areál tak byl
náležitě využit pro sportování. Běžecký ovál u ZŠ Campanus
rovněž získá umělý povrch, rekonstrukce bude přibližně za
tři a půl milionu korun. A při seniorských hrách v květnu
příštího roku se seniorům na novém oválu poběží přímo bá-
ječně...

Děkuji vám za rozhovor.

Daniela Jungmannová

O ŠKOLSTVÍ, ale nejen o něm...

Po úspěchu knihy »Babiččiny recep-
ty nejen pro dědečky« bychom rádi

připravili další publikaci, která by se
tentokrát věnovala vašim návodům na
řešení nejrůznějších problémů. Napří-
klad jak vyčistit nežádoucí skvrny, jak
vrátit původní lesk nebo vzhled léta
používaným věcem, jak prodloužit ži-
votnost toho či onoho, nebo jak se

ráno zaručeně zbavit následků buja-
rých oslav. Chtěli bychom dát dohro-
mady vaše zkušenosti, zkušenosti va-
šich babiček a jejich babiček, protože
tyto generacemi prověřené recepty bý-
vají nejúčinnější a jedinou jejich vadou
je, že časem upadají v zapomnění.
Naše kniha je učiní nesmrtelnými a po-
může dalším generacím.

Určitě si vzpomínáte, jak vaše ma-
minky a tatínkové, nebo babičky a dě-
dečkové měli zaručené »fígle« na
všechno a se vším si věděli rady. Poděl-
te se s námi o ně.

Vaše příspěvky posílejte na adresu:
Centrum sociálních služeb, Šalounova
2025 Praha 4 a obálku označte heslem
»Rady«. Na stejnou adresu je můžete
také osobně donést, nebo zatelefonovat
vrchní sestře Evě Meixnerové, tel.: 
267 990 164, nebo 723 807 596.

Eva Meixnerová, 
Centrum sociálních služeb Praha-JM

NAPIŠTE S NÁMI DALŠÍ KNIHU
»Rady našich babiček a dědečků«

Ing. Ivan Škoda v první třídě ZŠ Pošepného
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■ Paní starostko, v denním tisku se objevil seriál článků
věnovaný Azylovému domu pro matky a děti u nás na Jižním
Městě. Čtenáře asi bude zajímat, jak takový azylový dům
funguje.

Azylový dům pro matky s dětmi je jedním ze zařízení,
které v Praze 11 provozuje příspěvková organizace Cent-
rum sociálních služeb Praha – Jižní Město. Moderní ob-
jekt, patřící městu, byl předloni rekonstruován nákladem
čtyř a půl milionu korun, dalších sedm set padesát tisíc
korun stálo nové zařízení. Matky s dětmi zde užívají cel-
kem šest vybavených pokojů s kuchyňkami a sociálním
zařízením. V azylovém domě lze poskytnout dočasné uby-
tování v jedno– až třílůžkových pokojích i osamělým
ženám, které se octnou v tíživé životní situaci. Obyvatelky
domu jsou v péči odborníků, k dispozici mají právní a so-
ciální poradnu i zdravotnickou pomoc, o jejich bezpečí se
stará bezpečnostní služba. Příležitostně pro ně Centrum
sociálních služeb pořádá i různé kulturní a společenské
programy, velice vydařená byla například oslava Dne dětí,
Klíč o ní myslím psal, dárky přispěla i naše městská část.

Jedná se o ojedinělé zařízení svého druhu v Praze
a jeho dosavadní provoz potvrzuje, že rozhodnutí zřídit je
správné. Organizace sociálních služeb funguje na vysoké
úrovni a s plnou odpovědností všech, kteří se na této čin-
nosti podílejí.

■ Některé z ubytovaných matek si měly stěžovat na »ponižující
zacházení a zastrašování« ze strany ředitelky Centra, dokonce na
»nedůstojné podmínky ubytování a porušování soukromí«.

V azylovém domě se opakovaně provádějí kontroly, po-
slední byla docela nedávno. Jednali jsme s obyvatelkami
domu, vyžádali jsme si i odborné posudky. Mohu konsta-
tovat, že vedení městské části neshledalo žádná pochybení
ani v činnosti správce – Centra sociálních služeb Praha –

Jižní Město, ani jeho ředitelky paní Boženy Olmerové. Na-
opak, ředitelka centra má i nadále plnou důvěru představi-
telů městské části Praha 11. Nicméně jsme se domluvili, že
provozní řád Azylového domu bude upřesněn tak, aby
v něm byla základní práva a povinnosti obyvatelek domu
lépe vysvětlena, a větší pozornost bude věnována také
ochraně jejich soukromí. Rada naší městské části bude do
budoucna rozhodovat o umístění klientek i prodloužení
jejich přechodného pobytu vždy na základě vyjádření spe-
ciální pracovní skupiny pro domy s pečovatelskou služ-
bou, zřízené při městské části Praha 11. Městská část je
touto uměle vyvolanou mediální aférou hluboce dotčena,
cítí se poškozena a zvažujeme obranu soudní cestou.

■ Na zářijovém setkání s občany v Kulturním centru Zahrada
jste slíbila podrobnější informace k nové výstavbě na Jižním
Městě.

Jsem ráda, když se obyvatelé zajímají o novou výstavbu
v sousedství jejich paneláků, a chápu, že někteří se jí i tro-
chu obávají. Proto v příštím Klíči bude zveřejněna podrob-
nější studie k bytové výstavbě podél Milíčovského vrchu
a detailně představíme i další dvě studie, které počítají
s výstavbou supermarketu a administrativně obchodního
komplexu na volném prostranství mezi Steinerovou
a Opatovskou ulicí. V rámci této výstavby bude řešena
i dopravní situace, vznikne buď komunikace se světelnou
křižovatkou, nebo kruhový objezd.

■ A jak postupují práce na velice sledované stavbě Centra
Chodov– Jih?

Radnice při pravidelných kontrolních dnech klade
důraz na dodržování přijatelné míry hlučnosti a prašnosti.
Pokud se ukáže, že naměřené hodnoty neodpovídají hygie-
nickým normám, budou proti investorovi i dodavateli přís-
né postihy vyvozeny.

Ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a dopravní
policií řeší náš odbor dopravy bezpečnost chodců na ko-
munikaci U Kunratického lesa. Bude tam v nejbližších
dnech instalováno dočasné světelné zařízení, a to do doby,
než bude dokončena úprava této komunikace a umístěno
definitivní signalizační zařízení na přechodech ve dvou
místech – Na Ovčíně a u zastávky autobusu poblíž Petýr-
kovy ulice.

Závěrem bych chtěla čtenáře poprosit, aby byli trpěliví,
ne všechno se podaří vyřešit ihned. Jsem ovšem ráda, když
mě sami obyvatelé na nějaký problém upozorní a nebo do-
konce přijdou už i s jeho řešením.

Marta Šorfová

Zeptali jsme se
STAROSTKY

Ti nejmenší
MALUJÍ
Srdečně vás zveme

na dernisáž výsta-
vy dětských prací
Kulturního domu
Klubka pod názvem
»Ti nejmenší malují«
ve středu 29. září ve
14.30 hod. v prosto-
rách foyeru radnice
MČ Praha 11 v Oce-
líkově ul. 672, Praha
4. Vystoupí děti z KD
Klubka.
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Chodovská tvrz je jedním z vý-
znamných pražských kulturních

středisek. Má historický ráz, její zrekon-
struovaná podoba zachovává původní
tvar románské rotundy. Návštěvníci sem
chodí především na výstavy a na komor-
ní koncerty. Před vstupem do sálu pro-
jdou brankou na kruhové nádvoří.
Mnohé napadne, že nejen v sále, ale za
hezkého počasí i tady, pod širým
nebem, by se hudba velmi dobře poslou-
chala, zvláště když je hezké počasí.

Pořady na nádvoří se v tvrzi skuteč-
ně konají, i když jich zatím nebylo pří-
liš mnoho. Kromě koncertů a pořadů
pro děti tu několikrát úspěšně vystupo-
vala např. skupina historického šermu.
Letošní léto jsme spolu s městskou
částí uspořádali akci, která se svým
rozsahem i dosahem našemu běžnému
provozu vymyká - festival Tóny Cho-
dovské tvrze.

Hlavní postavou festivalu byl hou-
slový virtuos Jaroslav Svěcený. Vystou-
pil na celkem osmi koncertech
s mnoha známými hosty, někdy s do-
provodem kytary či klavíru, jindy s ko-
morním orchestrem.

Naší snahou bylo poskytnout divá-
kům co největší komfort. Zastávali jsme
např. názor, že je vhodné, aby nejen

účinkující, ale i většina diváků byla
chráněna před deštěm, i když pravidel-
ní návštěvníci podobných »open air«
koncertů s možnou nepřízní počasí po-
čítají. Dali jsme proto kruhovou část
nádvoří s podiem provizorně zastřešit
kovovou montovanou konstrukcí
s plachtou. Po prvních koncertech, tře-
baže nám počasí přálo, jsme se rozhodli
ochránit také návštěvníky mimo zastře-
šenou část a nad zbylými místy jsme po-
stavili stany, takže alespoň částečně byli
kryti i diváci v zadních řadách. Toto
uspořádání bylo podrobeno zkoušce při
slavnostním závěrečném koncertu s or-
chestrem, kdy pršelo, ale diváci zůstali
v suchu. Pouze na basistu stojícího na
kraji podia dopadaly kapky mezerou
mezi zdí a střechou, což muzikant vyře-
šil tím, že nad sebou rozevřel deštník.

S pořadatelskými, organizačními
i dalšími pracemi nám pomohli kolego-
vé z KD Opatov, odkud jsme také do-
vezli křesla pro diváky. Při každém
koncertu jsme je pak stavěli, složitější
ale než nošení křesel bylo trojí stěhová-
ní mistrovského piana-křídla, obešlo se
naštěstí bez jeho poškození.

Velkou pozornost jsme věnovali
propagaci festivalu. Mimo jiné byly
umístěny velké plakáty ve dvaceti sta-

nicích metra a na mnoha plakátova-
cích plochách po Praze.

Byli jsme velmi zvědaví, jak festival
zaujme diváky. Šlo o novou, nevyzkou-
šenou akci, nebylo zřejmé, který
z aspektů (prázdninové období, odjez-
dy obyvatel na dovolenou, příjezdy tu-
ristů, nezájem či naopak hlad po kultu-
ře v létě apod.), převáží. Výsledek před-
čil naše očekávání. Už dlouho před za-
čátkem festivalu nám telefonovali četní
zájemci a dotazovali se na podrobnosti.
Koncerty byly téměř vyprodané, často
jsme museli i doplňovat sedadla. Do-
konce se při některých koncertech,
např. s Jablkoní nebo s Martou Kubišo-
vou, diváci na nádvoří vůbec nevešli,
někteří poslouchali za branou. Koncer-
ty měly tu správnou letní atmosféru,
které lze dosáhnout právě jen v exterié-
ru. Kromě již zmíněného závěrečného
představení nám počasí přálo, i to jistě
příznivě ovlivnilo návštěvnost.

Potěšilo nás, že diváci odcházeli na-
dšeni, plni uměleckých zážitků. Jistě
k jejich spokojenosti přispěla i návštěva
výstavy v galerii před koncertem či
o přestávce.

Ing. Vladimír Levický, ředitel KD
Chodovská tvrz

Foto: Jiří Bartoň

Letní hudební festival »Tóny
Chodovské tvrze« mě naplnil

moc krásnými pocity. Osm koncertů
na nádvoří jsem se po dramaturgické
stránce snažil naplnit co nejzajímavěj-
šími projekty a vynikajícími umělci.
Aktivně jsem spolupracoval jak s ce-
loplošnými, tak veřejnoprávními
médii, kterým z celého srdce děkuji za
skvělou pomoc a zájem. Na festival
přicházeli či přijížděli lidé nejen
z Prahy a okolí, ale bez nadsázky
z celé republiky. Zahraniční návštěv-
níci také nechyběli na žádném koncer-
tě. Chodovská tvrz, kterou mám moc
rád, se tak stala věhlasným kulturním
stánkem, o kterém se už leckde ví.
Velká řada posluchačů mi s nadšením
sdělovala, že díky tomuto festivalu
„objevili“ místo, kam se budou rádi
vracet. Když tuto větu slyšíte od Angli-
čana, Francouze, Němce či Američa-
na, řeknete si - ano, má to smysl!

Děkuji vážené a milé paní starostce
i všem zastupitelům Prahy 11 za osví-
cenou podporu, kulturně myslícím
sponzorům za přízeň, pracovníkům
Chodovské tvrze za hezkou spolupráci
a v neposlední řadě mé ženě za báječ-
nou agentážní pomoc.

Těším se na Tóny Chodov-
ské tvrze 2005.

Váš
Jaroslav Svěcený

DOZNĚLY 
poslední tóny festivalu

„

“
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

KŘIŽOVATKA na dálnici D1
Ve čtvrtek 16. 9. 2004 byl do

programu zasedání Zastupi-
telstva hl. m. Prahy zařazen bod
»Návrh změn 04 Územního
plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy«. V rámci projednávání
těchto změn je zařazena změna
Z 0557/04, tj. zrušení podmíně-
nosti stavby křižovatky na dálnici
D1 na území MČ Praha – Újezd.

Městská část Praha – Újezd se
společně s okolními městskými
částmi Praha – Křeslice a Praha
– Petrovice písemně obrátily na
zastupitele hl. m. Prahy se žádo-
stí o neprojednávání této změny
v této etapě, ale o přesunutí na
projednávání změn etapy 06.

Text dopisu přinášíme 
v plném znění:

Vážené dámy, 
vážení pánové,
v rámci projednávání změn
Územního plánu hl. m. Prahy
etapy 04 je zařazena změna č.
Z 0557/04, tj. zrušení podmíně-
nosti stavby křižovatky na dálni-
ci D1 v městské části Praha -
Újezd. Příprava a realizace výše
zmíněné křižovatky je podmíně-
na výstavbou a zprovozněním
dálničního okruhu JVD v úseku
mezi obcemi Jesenice a Lahovi-
ce a zprovozněním na tento
okruh navazující dálnice D3 ve
směru na České Budějovice.

Jako občané MČ Praha- Újezd
u Průhonic důrazně odmítáme
výstavbu této křižovatky.

Máme stále důvodné obavy,
že výstavba této křižovatky
umožní kapacitní propojení
dálnic, a to souběžně s trasou
JVD podél naší obce směrem na
MČ Křeslice a Petrovice a s dal-
ším napojením na tento okruh
v místě Štěrboholské radiály.
Tím by došlo k faktickému pro-
pojení jednotlivých bodů dál-
ničního okruhu kolem Prahy,
čímž by byl dán podnět k využi-
tí této komunikace pro tranzitní
dopravu, podpořenou také tím,
že by se jednalo o úsek bez dál-
ničních poplatků.

Z uvedených důvodů podala
naše městská část spolu s MČ
Křeslice a Petrovice v dubnu
tohoto roku podnět na změnu
územního plánu na vyřazení
komunikace a křižovatky v pů-
vodní trase JVK z územního
plánu hl. m. Prahy se záměrem
řešení dopravy místními komu-
nikacemi.

Vážení zastupitelé,
v naší obci je v následujících le-
tech plánována rozsáhlá obytná
výstavba. Jsou dokončovány in-
ženýrské sítě, připravuje se pro-
jekt místních komunikací a ve
spolupráci s Magistrátem hl.
města Prahy se jedná o další re-
alizaci ochranného valu podél
dálnice D1 s propojením mezi
Kateřinkami a Újezdem. Pod-
něty k další obytné výstavbě
byly již dány v návrhu změn
územního plánu. O další podo-
bě celého území, o jeho do-
pravní obslužnosti intenzivně
jednáme s ostatními sousední-
mi městskými částmi a obcemi
a v řadě bodů jsme již dosáhli
shody či vzájemného kompro-
misu.

Věříme, že dokážeme vytvo-
řit i ve spolupráci s Vámi tako-
vou urbanistickou koncepci ce-
lého sídelního útvaru tak, aby
splňovala nejen požadavky ob-
čanů, kteří zde již žijí a taktéž
vytvořila přijatelné podmínky
pro spoluobčany, kteří se v bu-
doucnu zde žít rozhodnou.

Dovoluji si vás proto požá-
dat nejen jako starosta, ale za
naše celé zastupitelstvo
a všechny občany naší městské
části, aby změna č. Z 0557/04
byla vyjmuta z projednávání
vlny 04 a byla projednána až
současně se žádostí uvedených
tří městských částí o vyřazení
komunikace a křižovatky v pů-
vodní trase JVK z územního
plánu a s návrhem nových
místních komunikací, to je
v etapě změn 06.

Ing. Jiří Hrubý, starosta

PLYNOFIKACE v Újezdě
Pražská plynárenská a. s. podala dne 7. 9.

2004 stavebnímu odboru MČ Prahy 11 žá-
dost o zahájení kolaudačního řízení na akci
»Nový STL plynovod Újezd u Průhonic«.

Jsem velice potěšen, že i přes problémy,
které provázely tuto výstavbu, bude tato akce
dotažena do zdárného konce a obyvatelé Újez-
da si budou moci v letošní topné sezoně zato-
pit zemním plynem. Tímto bych rád jménem
MČ Praha – Újezd poděkoval investorovi ply-
nofikace Pražské plynárenské a. s. a zhotoviteli
firmě Rekomont a. s.

V letácích jsme vás informovali o možnosti
získání příspěvku na přeměnu topného zdroje.
Žádost musí být podána do 21 dnů od uvedení
nového topného zdroje do provozu (od data
uvedení do provozu potvrzeného na stejno-
jmenném protokolu nebo záručním listu), nej-
později však do 31. 10. 2004. Žádost doložená
požadovanými doklady musí být předložena ke
kontrole zaměstnancům Magistrátu hl. m.
Prahy, odboru infrastruktury města (Řásnovka
8, Praha 1).

Václav Drahorád, místostarosta

ŽÁDOST o investiční
dotace na rok 2005
Městská část požádala Magistrát hl. m.

Prahy o finanční investiční dotace na rok
2005 v celkové výši 62 977 tis. Kč. Jednotlivé
akce jsou rozepsány v přiložené tabulce.
Rekonstrukce brodu u Botiãe 200 000 Kã

V˘stavba kanalizace-ul. Pod Napûtím 2 200 000 Kã

Vybudování de‰Èové kanalizace 
ve Formanské ul. 250 000 Kã

Vybudování kanalizace v ul. K Mostu, 
Nad Náhonem 3 000 000 Kã

Pofiízení garáÏového stání 
pro mechanizaci 800 000 Kã

Pofiízení vybavení pro multikáru 200 000 Kã

Vybudování parkov˘ch úprav, 
vãetnû dût. atrakcí 300 000 Kã

Vybudování zpom. prahu ve Vodnické ul. 100 000 Kã

Vybudování kamenné cesty v Újezdû 300 000 Kã

Rekonstrukce – úprava valu v obci Újezd 300 000 Kã

Roz‰ífiení Formanské ul. 500 000 Kã

Komunikace – Pod Napûtím 870 000 Kã

Komunikace – ul. Nad Statkem 1 250 000 Kã

Vybudování pû‰ího chodníku 
– Návesní rybník 1 400 000 Kã

Vybudování cyklostezky 
Katefiinky – Újezd 3 600 000 Kã

Zemní val I. etapa 3 500 000 Kã

Zemní val II. etapa 18 500 000 Kã

Rekonstrukce komunikací Újezd 25 707 000 Kã

Lenka Lorencová, ekonomický odbor
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Již počtvrté je možné navštívit Archiv-
ní areál v Praze na Chodovci, tento-

krát byla zvolena forma »den plný zá-
bavy a poučení pro malé i velké ná-
vštěvníky«.

Dne 28. září od 10.00 do 18.00
hodin mohou návštěvníci přijít na obě
pracoviště Státního ústředního archivu
v Praze: Archivní 4, Praha 4–Chodo-
vec a Milady Horákové 133, Praha
6–Dejvice, kde je pro ně připraven bo-
hatý program. Odnést si mohou vlast-
noručně vyrobenou pečeť či listinu;
shlédnou projekci historických kine-
matografických filmů z fondů a sbírek
archivu. Formou krátkých seminářů se
dozvědí co je to ar-
chiv, může–li jim být
nějak užitečný, co
všechno se v archivu
»ukrývá«, atd.

Součástí programu
je zahájení výstavy.
Z historie: V roce 2001
využilo možnosti nav-
štívit Archivní areál
28. září téměř patnáct
tisíc lidí, v následují-
cích letech se, v tento
jediný den, počet ná-
vštěvníků pohyboval
od osmi do deseti tisíc.

Letos poprvé bude
moci veřejnost navští-
vit i pracoviště Státní-
ho ústředního archivu
na třídě Milady Horá-
kové, kde jsou uloženy
ve speciálních depozi-
tářích archiválie od počátků českého
státu do roku 1848.

Výstava

Státní ústřední archiv oslaví v roce
2004 jubileum: uplyne padesát let od

počátku jeho existence pod názvem
»Státní ústřední archiv v Praze«. Jeho
historie však spadá hluboko do středo-
věku. Pečuje o archiválie staré stovky
let. Padesátiletí existence je jistě dobrou
příležitostí po ohlédnutí, zhodnocení
dosavadní činnosti a zároveň pro defi-
nování dalších cílů. K tomuto jubileu
připravili pracovníci archivu výstavu
s názvem »Aby na nic a na nikoho ne-
bylo zapomenuto«. Poutavou formou
se archiváři pokusí představit veřejnosti
archiv jako moderní instituci, která
chrání »Paměť národa«. Prostřednic-
tvím unikátních archiválií se návštěvní-
ci seznámí s činnostmi, které jsou v ar-
chivu vykonávány: co je třeba udělat,
aby se dokument stal archiválií; jak je
třeba s touto archiválií dále pracovat,
aby mohla být přístupná pro veřejnost,
která ji pak může využívat pro své
vlastní potřeby – ke svému prospěchu
a užitku (materiálnímu i duchovnímu).

Návštěvníci mohou mimo jiné
shlédnout: medaile a další ocenění

olympijských vítězů Emila a Dany Zá-
topkových (jeden z nejnovějších pří-
růstků archivních fondů a sbírek), stře-
dověké listiny z fondu Archiv České
koruny (především Jiří z Poděbrad
a jeho mírové snahy), knihy privilegií,
desky dvorské, desky zemské, rukopisy,
staré tisky (např. trestní zákoník Marie
Terezie), nejstarší »noviny« z doby tři-
cetileté války, legionářské tisky a celou
řadu dalších archiválií, které v řadě pří-
padů jsou vystaveny poprvé.

Výstava bude zahájena 28. září 2004
ve 14.00 hodin v Archivním areálu
v Praze na Chodovci, Archivní 4, Praha
4 – Chodovec.

Pro veřejnost pak bude otevřena od
1. do 31. října 2004, úterý – neděle od
10.00 do 17.30 hodin.

Vstup zdarma
Z historie: Výstavní tradice Státního
ústředního archivu je dlouhá a spadá
do samých počátků jeho existence,
avšak velké výstavy ve vlastním vý-
stavním sále jsou pořádány od roku
2001, kdy byl do provozu uveden Ar-
chivní areál, nové sídlo archivu. V roce
2001 navštívilo výstavu »Poklady Stát-
ního ústředního archivu« více než 30
000 lidí (trvala pouhých šest týdnů).
Od roku 2002 si na výstavy našlo
cestu dalších více než 50 000 lidí (ko-
nají se nejvýš dvě výstavy ročně, každá
po dobu max. čtyř týdnů).

Doprovodná publikace k výstavě

Při příležitosti 50. výročí připravili ar-
chiváři výpravnou publikaci, která

srozumitelnou formou shrnuje dějiny
archivu a celého českého archivnictví,
jehož současná podoba je výsledkem
reformy z 1. října 1954.

Z úvodu publikace »Aby na nic
a na nikoho nebylo zapomenuto«:

Publikace, pod stejným názvem jako
výstava, má prostřednictvím unikátních
archiválií představit archivářovu práci.

Má zbourat mýty o tom, že archivy jsou
staré zaprášené sýpky, umístěné ve
sklepeních, v nichž archiváři pracují za
trest. Má ukázat, že archivy jsou tu
nejen proto, aby střežily dávné prame-
ny umožňující poznání naší minulosti
a tedy, jak se v poslední době s oblibou
říká, aby střežily a chránily »paměť ná-
roda«, ale jsou tu také proto, aby kaž-
dému občanovi pomohly při řešení nej-
různějších problémů, které mohou na-
stat v jeho osobním životě, aby posky-
tovaly informace úřadům státní správy.
Má představit archiváře jako člověka,
který je schopen dále rozšiřovat kultur-
ní bohatství státu tak, abychom se ne-
stali národem bez minulosti (předar-
chivní péče, spolupráce s původci
a akvizice); jako odborníka, který se
umí orientovat v archivních fondech

a sbírkách, je scho-
pen je náležitým způ-
sobem zpracovat (po-
řádací a zpřístupňo-
vací práce) a posky-
tovat informace
v nich obsažené těm,
kteří je potřebují (na-
hlédací agenda a re-
šerše) ;  zároveň má
dbát na co možná ne-
jdelší uchování archi-
válií (ochrana archi-
válií). Informace má
poskytovat způso-
bem, který odpovídá
současné úrovni roz-
voje společnosti, vě-
deckých systémů
a technických mož-
ností (badatelská
agenda, knihovna,

informační systém). Poznatky získané
při práci s archiváliemi musí umět
zprostředkovat veřejnosti (publikační
činnost) nejen odborné, ale i široké
pokud možno poutavou formou a musí
umět svou práci i archiv náležitě pro-
pagovat (výstavní a propagační čin-
nost) a tím rozvíjet pocity vlastenectví
a národní hrdosti. A protože výstava je
záležitost pomíjivá, vznikla kniha,
která toto vše shrnuje a přináší i něco
navíc.

Vždyť archivy jsou tu proto, aby na
nic a na nikoho nebylo zapomenuto.

Publikace bude k dispozici při zahá-
jení výstavy.

(Publikace tohoto typu nemá obdo-
bu nejen u nás, ale ani ve světě).
Čtenáře Klíče a obyvatele Jižního Města

srdečně zvou pracovníci
Státního ústředního archivu v Praze

Kontakt:
Státní ústřední archiv v Praze
Archivní 4
149 01 Praha 4–Chodovec
telefon: 974 847 412; 974 847 408
e–mail:sua@mvcr.cz
Dopravní spojení:
metro C – stanice Opatov, BUS 213 –
stanice Chodovec
metro A – stanice Želivského, BUS 213
– stanice Chodovec

DEN otevřených dveří



Klíč 10/2004 ·KOLSTVÍ 11www.praha11.cz

V posledních letech nás všechny – pedagogickou a rodi-
čovskou veřejnost provází nový pojem – optimalizace

školství. Samotný termín vnímáme negativně. Učitelé se bojí
o práci a rodiče o svou školu, která je v blízkosti jejich byd-
liště a mohla by být pro úbytek žáků zrušena. I naše škola
zaznamenala během posledních čtyř let velký pokles žáků,
s kterým se musíme vyrovnat. Počet dětí i učitelů se snížil na
polovinu, k 1. září máme pouze 667 žáků základní školy.

Ještě před čtyřmi roky výuka probíhala v obou základních
školách na Pošepného náměstí a v budovách bývalých jesel-
ských zařízení v Babákově a Filipově ulici. S každým škol-
ním rokem a snižujícím se počtem žáků jsme jednotlivé bu-
dovy opouštěli a přenechávali jiným školským subjektům.

Od 1. září letošního roku nám pro provoz základní školy
stačí pouze budova bývalé ZŠ Pošepného nám. II a část pro-
stor bývalé ZŠ Pošepného nám. I. Hlavně z ekonomických
důvodů jsme hledali další partnery, kteří by mohli společně
s námi rozsáhlý školský komplex využívat k výchovně vzdě-
lávací činnosti.

Velkým přínosem pro školní populaci Jižního Města je
zřízení pobočky státního čtyřletého gymnázia. Jedná se
o dislokované pracoviště gymnázia sídlícího na Budějovic-
kém náměstí. Pro nastávající školní rok byly otevřeny dvě
třídy prvního ročníku se šedesáti žáky.

V pondělí 13. září byla za účasti zástupců Magistrátu 
hl. m. Prahy a městské části Prahy 11 slavnostně otevřena
v naší budově další škola. Jedná se o Soukromou vyšší od-
bornou školu umění a reklamy, s. r. o. Do prvního ročníku
tříletého studia vstoupilo rovněž šedesát posluchačů.

Jistě vás napadá otázka, zda-li se všichni dohromady do

školy vejdeme a zda–li netrpí žáci základní školy nějakou
újmou. Mohu rodiče ujistit, že nemusejí mít o své potomky
obavy. Místa je i do budoucna dost. V současné době máme
ještě mnoho tříd prázdných. Ty čekají na rozšiřující se střed-
ní i vyšší školu. V podpronájmu je pro tento školní rok také
Evangelická akademie – vyšší odborná škola sociálně právní
a Střední sociální škola Praha, jejíž ředitelství sídlí v Hrusic-
ké ulici 2537/7 v Praze 4. Tělocvičnu v dopoledních hodi-
nách využívají děti z mateřské školy International Montes-
sori School of Prague. Další volné dopolední hodiny nabíd-
neme mateřským školám v našem okolí.

Vzhledem k populační struktuře obyvatelstva sídlícího
v naší spádové oblasti nelze předpokládat, že se situace s po-
čtem dětí v nejbližších letech zlepší. Vedení školy připravuje
nové programy pro nastávající období, které by mělo úbytek
dětí zastavit. Kromě rozšířené výuky jazyků jedná s několika
sportovními kluby, např. Volejbalovou školou Praha, TJ Cho-
dov, Curling clubem SAVONA Praha 1990 o zřízení tříd
s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Jistě k tomu přispěje
i výstavba nového sportovního areálu, která odstartovala rov-
něž s prvním zářím, a úspěšnost žáků ve všech sportovních
odvětvích, která vynesla školu již třetím rokem na druhé
místo v Poháru primátora hl.m. Prahy. Jedná se o celoroční
sportovní klání více než tři stovky škol. I nadále budeme přijí-
mat žáky do tříd s rozšířenou výukou přírodovědných před-
mětů a matematiky a již čtvrtým rokem do třídy informatické.

Myslíme si však, že škola by měla sloužit i rodičům a ve-
řejnosti v nejbližším okolí. Ve spolupráci s Jazykovou školou
Polyglot nabídneme ve večerních hodinách kurzy angličtiny,
němčiny, francouzštiny a španělštiny. Rádi vás u nás uvítá-
me, protože se držíme hesla »Škola – základ života« a vzdě-
lávat se potřebujeme všichni. Ať je nám pět či padesát.

Mgr. Dagmar Havlíčková
ředitelka ZŠ Pošepného nám. 2022

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
v ZŠ Pošepného

MŠ Křejpského 1503 
POŘÁDÁ BURZU
podzimního a zimního oblečení
a sportovních potřeb
ve dnech 18. – 21. 10. 2004

18. 10. příjem věcí 13.00–17.00 hod.

19. 10. prodej 13.00–17.00 hod.

20. 10. prodej 13.00–17.00 hod.

21. 10. výdej věcí 15.00–17.00 hod.

Zájemce zve MŠ Křejspkého 1503

POHÁR
STAROSTKY

městské části Praha 11
se koná 

v rámci Dnů Prahy 11
na fotbalovém hřišti TJ

Chodov
v sobotu 2. října 2004 

od 14.00 hod.

Přijďte povzbudit 
především mužstvo 

starostky MČ Praha 11!

VOLEJBALOVÁ 
ŠKOLA Praha přijme
do tréninkových skupin 
při ZŠ K Milíčovu žáky 1. až 6. tříd.

Tato odborně vedená zájmová
činnost nevystavuje děti sportovní
specializaci, která nejvíce poškozu-
je dětský organismus.

Informace na tel. 272 937 756
Josef Farmačka

Volejbalová škola Praha
www.volejbalovaskolapraha.cz

Studenti pobočky gymnázia Budějovická První září v ZŠ Pošepného
Otevření Soukromé vyšší odborné školy
umění a reklamy
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Od dubna tohoto roku má Praha 11
o jednoho občana víc. Nejde o žád-

ného drobečka – tím nově přistěhovav-
ším se je společnost T-Mobile Czech Re-
public a.s. Více než 1500 zaměstnanců
každé ráno přijíždí do Horních Roztyl,
aby se věnovalo své práci v budově v To-
míčkově ulici. Bývá dobrým zvykem se
při příchodu hned představit, ale znáte
to – nejdřív je potřeba vybalit, zabydlit
se, a najednou je pár měsíců pryč. Na-
pravme to teď.

Společnost T-Mobile Czech Republic
a. s. byla založena v roce 1996 (tehdy
nesla název RadioMobil) a v témž roce
začala nabízet služby mobilní komunika-
ce pod názvem Paegas. Roku 2002 došlo
ke změně značky a poté i názvu společ-
nosti. Počet zákazníků využívajících
služby T-Mobile přesáhl v dubnu letošní-
ho roku čtyři miliony. Je prvním a jedi-
ným domácím operátorem v České re-
publice, který je členem globální teleko-
munikační skupiny (T-Mobile Internati-
onal).

T-Mobile poskytuje služby jednotliv-
cům, firmám i veřejným institucím. Oby-
vatelé Prahy 4 se už naučili chodit do
značkové prodejny přímo v budově T-
Mobile, kde na ně navíc v prvním měsíci
po zahájení provozu čekala výhodná na-
bídka.

T-Mobile jako velká firma cítí odpo-
vědnost k prostředí, v němž působí,
a chce být pro ně přínosem. Za dobu,
v níž společnost »bydlí« v Praze 11, se
T-Mobile stal partnerem několika spole-
čenských akcí jako například reprezen-
tačního plesu obyvatel Jižního Města,
Setkání podnikatelů Prahy 11 nebo Ba-

lonstory. Velkou důležitost přikládá mo-
bilní operátor také nejrůznějším charita-
tivním projektům – v této oblasti zmiň-
me podporu Centra sociálních služeb
Praha – Jižní Město nebo Klubu vozíč-
kářů Petýrkova.

Zaměstnanci T-Mobile doufají, že
budou moci této městské části být nadá-
le prospěšní, a že se Praha 11 brzy stane
jejich druhým domovem.

Budova v Horních Roztylech
Nejviditelnějším důkazem přítomnos-

ti velké firmy je její sídlo, v tomto přípa-
dě budova T-Mobile v Tomíčkově ulici –
možná jste si jí všimli při cestě po dálnici
okolo roztylského OBI. Jde o elegantní,
široce rozkročenou stavbu kombinující
kov, sklo a terakotu. Četné terasy a roz-
sáhlé skleněné plochy stavbu provzduš-
ňují, stejně jako použité převážně světlé
barvy.

Nová administrativní budova v Hor-
ních Roztylech slouží všem zaměstnan-
cům společnosti, kteří dosud působili na
čtyřech různých pracovištích v Praze.
Budově zároveň náleží prvenství: je nej-
větším administrativním komplexem
v České republice, který má v užívání je-
diná firma. A ještě jeden primát T-Mobi-
le drží – přes dva měsíce travající stěho-
vání více než tisíce pěti set pražských za-
městnanců bylo patrně největší v historii
České republiky. Pro zákazníky operáto-
ra je však určitě důležitější, že tento
»přesun« ani v nejmenším nepocítili.

Výstavba areálu v Horních Roztylech,
kterou realizovala realitní a investiční
skupina Sekyra Group, byla zahájena
v březnu 2002, dokončena a předána
byla stavba v prosinci 2003. Celý projekt

i jeho vlastní realizace splňovaly náročné
požadavky na výstavbu, především z hle-
diska kvality provedení, bezpečnosti
práce i vlivu na životní prostředí. »Nové
sídlo společnosti bylo navrženo tak, aby
svým vnějším vzhledem i vnitřním vyba-
vením plně respektovalo nejnovější tren-
dy ve výstavbě administrativních
budov,« uvedl Leoš Anderle, ředitel SG
Project Management, s.r.o., člen skupiny
Sekyra Group.

Budovu o celkové podlahové ploše 
51 000 m2 ve třech podzemních a sedmi
nadzemních podlažích a o půdorysných
rozměrech cca 152 x 54 m projektoval
Ing. arch. Lubomír Zeman. »Fasáda bu-
dovy je kombinací celoskleněné fasády
a pásových oken s parapety obloženými
panely. Na pohledově exponované fasá-
dě jsou umístěny velkoplošné otáčivé la-
mely, které jednak mírní negativní vlivy
automobilové dopravy a jednak mohou
být využity pro marketingové účely,«
dodal Anderle. Budova je celoplošně po-
kryta požárními detektory, technologie
je samostatně zabezpečena stabilním ha-
sicím zařízením. Budova je hlídána
vnitřním i vnějším perimetrem technické
ochrany. V budově se nachází 880 km
metalických a 14 km optických kabelů.

Investorem výstavby byla společnost
Sekyra Group, a. s., a partnerem L. Z.
Atelier, s.r.o. Vlastníkem budovy je spo-
lečnost Sekyra Group, T-Mobile novou
budovu užívá, jak je ve světě již zvykem,
formou dlouhodobého pronájmu.

Mgr. Martina Kemrová,
Manager externí komunikace
T-Mobile Czech Republic a. s.

T-MOBILE má křídla Paegasa ...
a bydlí v Praze 11
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V neděli 12. září 2004 v dopoledních
hodinách proběhla na městské

části Praha 11 akce s názvem MĚSTO
NA KOLECH.

Pořádala ji městská část Praha 11,
generálním partnerem celé akce byla
společnost T–Mobile CZ a produkčně
celou akci připravila agentura Romax.

I přes velkou nepřízeň počasí se
akce zúčastnilo 145 cyklistů, kteří pro-
jeli devítikilometrovou trasu se třemi
odpočinkovými místy. Mezi účastníky
byla i starostka městské části Praha 11,
paní Marta Šorfová.

Protože nešlo o závod, ale relaxační
a poznávací jízdu, na některých odpo-
činkových místech a v prostoru startu
a cíle hrály hudební skupiny a bylo při-
praveno občerstvení.

Před startem dostal každý účastník
startovní kartu s mapkou závodu, zá-
kladními informacemi, místem pro tři
kontrolní razítka, triko s logem závodu
a tatranku na cestu.

Po úspěšném dokončení cesty byl
každý účastník zařazen do slosování
o ceny společnosti T-Mobile a městské
části Praha 11 a získal diplom o úspěš-
ném absolvování 1. ročníku cestovní
akce Město na kolech.

V prostoru startu a cíle byly připra-
veny soutěže pro malé i velké. Nejzají-
mavější byla soutěž zručnosti ve slalo-
mové jízdě na elektroskútrech.

Protože jsme se bavili v Praze 11,
bylo na závěr akce rozdáno 11 hlav-
ních cen. Sedm cen bylo slosováno,
čtyři byly porotou přiděleny nestaršímu
a nejmladšímu účastníkovi, posádce
dvojbycyklu a majitelce jediného zví-
řátka – pejska, který absolvoval celou
trasu v koši na nákup.

Poděkování zaslouží i policisté
a strážníci Policie České republiky
a městské policie, kteří zajišťovali
účastníkům klidný průjezd nebezpeč-
nými úseky tratě.

Déšť, který trochu zhatil začátek
akce, způsobil, že vás přijelo méně,
než jsme čekali. Ti, kteří se zúčastnili,
ale nelitovali a i při menším počtu
účastníků akce splnila očekávání – pří-
jemně sportovně a kulturně strávené
dopoledne.

Jediné, co si můžeme přát při konání
druhého ročníku akce Město na ko-
lech, je lepší počasí.

Roman Minařík, Romax
Fota: Romax

Město NA KOLECH

www.praha11.cz
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Jako každoročně od roku 2000, hlavní
město Praha vyhlásilo granty »PRE-

VENCE KRIMINALITY 2005«. Jaké
jsou priority pro příští rok? Na tuto
otázku nám odpověděla Ing. Alena
Šindlerová - vedoucí oddělení prevence
kriminality MHMP.

Pro příští rok jsme se soustředili na
čtyři základní oblasti, které chceme
z těchto grantů, to znamená z rozpočtu
hlavního města v této oblasti podporo-
vat.

1. Programy na podporu činností
organizací působících v oblasti
prevence kriminality, a to zejména:

■ Podpora programů na zvyšování
informovanosti obyvatel a návštěvníků
hl. m. Prahy o možnostech ochrany
proti nejčastěji se vyskytujícím druhům
kriminality, o správném chování v pří-
padě výskytu trestného činu či pode-
zření z něj.

■ Podpora programů prevence ze-
jména majetkové a násilné kriminality,
kriminality s rasistickým a extremistic-
kým podtextem a programy zaměřené
na prevenci negativních dopadů chová-
ní jedinců a skupin. Zde se jedná
i o podporu programů zaměřených na
technickou ochranu majetku, na pre-
venci zabraňující páchání násilné kri-
minality. V návaznosti na stále se roz-
růstající násilí zejména mezi mládeží,
budou podporovány též programy za-
měřené na šikanu, sprejery a na fotba-
lové fanoušky. Fotbalové fandovství se
mezi mládeží stává hlavním zdrojem
násilného chování, kterému je třeba
předcházet.

■ Podpora programů zaměřených na
neorganizované děti a mládež, kterým
je nutné nabídnout jiné aktivity, než
jsou např. práce v různých kroužcích
apod. Dále velkým problém, který je
řešen zatím nedostatečně jsou mladí
lidé navracející se z ústavních zařízení,
kteří nejsou zvyklí na »normální běh
života« a neumí se sami začlenit do
společnosti. Samozřejmě dále jde
i o podporu programů zaměřených na
podporu obětem trestných činů a pro-
gramy zaměřené na domácí násilí,
které je skryté a velmi nebezpečné.

■ Novinkou je podpora programů
směřujících ke zvýšení bezpečnosti
v silničním provozu, neboť zde právě
prevence a preventivní opatření mohou
přispět ke snížení úrazů následkem ne-
vhodného chování účastníků silničního
provozu samozřejmě včetně chodců.

2. Programy na zvýšení partnerské
spolupráce v oblasti prevence
kriminality:

Podporovány budou programy, na
kterých se budou podílet všichni, kdo
mají co říci ke zvýšení bezpečnosti
a pocitu bezpečí občanů a návštěvníků
hl.m. Prahy. Jedná se zejména o podpo-
ru na zvyšování vzájemní informova-
nosti o aktivitách v této oblasti a o pře-
dávání zkušeností pořádáním kulatých
stolů, konferencí a panelových diskusí.

3. Programy zaměřené na informovanost
veřejnosti o preventivních aktivitách

Zde se jedná o informovanost v ob-
lasti zabezpečení majetku, ochrany
osob, ochrany dat, odcizení a vykrade-

ní automobilů, násilí, bezpečnost na sil-
nicích apod. např. prostřednictvím tele-
vizních pořadů. Neméně důležitá je
podpora vydávání informačních brožur
a knih zaměřených na zvýšení bezpeč-
nosti a pocitu bezpečí.

4. Hl. m. Praha bude v příští roce též
podporovat aktivity související se
spolupořadatelstvím 

Při různých akcích, zaměřených na
snižování kriminality a zvyšování bez-
pečnosti a pocitu bezpečí na území
hlavního města. Jde zejména o podpo-
ru při prezentaci nástrojů, které mohou
mít dopad právě na zvýšení zejména
pocitu bezpečí nás všech.

Kdy budete přijímat projekty?
Projekty se budou přijímat v průběhu

měsíce října t.r., a to v hlavní podatelně
Magistrátu hl.m. Prahy. Jinak samozřej-
mě je možno se na nás obrátit osobně,
nebo prostřednictvím e-mailové adresy:
prevence.kriminality@cityof prague.cz

Kde jsou bližší informace
o vyhlášených grantech?

Veškeré informace jsou zveřejněny
na internetové adrese:www.praha-
mesto.cz, kde si lze stáhnout samozřej-
mě i veškeré potřebné formuláře včetně
podrobných podmínek a harmonogra-
mu grantů.

Ing. Alena Šindlerová
Vedoucí oddělení prevence 

kriminality MHMP
Koordinátorka prevence 
kriminality hl. m. Prahy

Alena.sindlerova@cityofprague.cz

GRANTY PREVENCE KRIMINALITY 
hl. m. Prahy na rok 2005 jsou vyhlášeny

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT
v Toulcově dvoře
Zveme vás na akci »Zvíře jako přítel, učitel, pomocník«

dne 2. října 2004 v Toulcově dvoře od 13 do 18 hodin
V rámci oslav Světového dne zvířat vás Sdružení SRAZ -

Společně za radostí a zdravím zve na akci »Zvíře jako přítel,
učitel, pomocník.«.

V zajímavém programu na vás čeká řada vystoupení a ak-
tivit. Uvidíte ukázky práce psů v méně obvyklých oborech
a zajímavé aktivity se psy. Průřez dějinami soužití lidí a koní
představí program „Ve službách člověka“. K vidění budou
ukázky stříhání ovcí a dojení. Komentovanou prohlídku
farmy s expozicí původních českých plemen a zookoutku
připravují děti z chovatelského kroužku. Na děti čeká sveze-
ní na huculských koních a výtvarná soutěž s řadou pěkných
cen. Připravena je poradna pro milovníky zvířat a umisťova-
cí výstava koček.

V rámci programu proběhne vyhlášení vítězů výtvarné
a literární soutěže pro děti »Můj život se zvířetem« a verni-

sáž výstavy nejlepších prací. Uzávěrka této soutěže byla
15. září 2004.

Hudba a tanec se ponesou v duchu starých irských tradic.
Celý den bude otevřena báječná kuchyně s řadou dobrot
i pro vegetariány.

Přijďte oslavit Světový den zvířat 2. října do Toulcova dvora.
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Stručně řečeno, aby knihovny na sebe upozornily – čtená-
ře i nečtenáře, sponzory a mecenáše, zřizovatele osvícené

i neosvícené, novináře a média všeho druhu. Mimo to však
také proto, aby se i ti, kteří knihovnu zatím ještě nikdy ne-
navštívili, dověděli, že dnešní knihovna už není jen místo,
kde si lze vypůjčit »rekreační čtení«, ale že stává se i moder-
ní informační institucí.

Tolik z oficiální webové stránky Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků České republiky o Týdnu knihoven.
Pokud byste rádi pokračování, pak nalistujte .

Náhoda tomu chtěla, že při plánování termínů měli lidé
ze SKIPu a radnice Prahy 11 v hlavách stejná data. Proto
přijměte pozvání na akce knihovny Opatov (pobočky Měst-
ské knihovny v Praze) k Týdnu kniho-
ven i Dnům Prahy 11. Těšíme se na
vás!

KRASOSKLENÍ (tvůrčí dílna)
Středa 29. 9. od 15.00 do 17.00

Dílna pro malé i velké jejíž náplní
bude vytváření obrázků barvami Win-
dowcolor (slupovací barvy na sklo).
Zhotovené obrázky si výtvarníci
mohou odnést domů, nebo ponechat
v knihovně jako výzdobu. Šablonky
různých námětů přichystáme, ale
vlastní fantazii se meze nekladou, pro-
tože, kdo si přinese svoji originální
šablonku, může se těšit na malý
dárek!!

JAK NÁS VIDÍTE VY ANEB ANKETA
O KNIHOVNĚ
29. 9. – 9. 10. 2004

Máte k naší činnosti nějakou připo-
mínku, nebo nás naopak chcete po-
chválit? Pak máte jedinečnou šanci to
udělat v naší anketě. Odpovídat může-
te i anonymně, ale podepsaní od nás
dostanou malou upomínku s novým
logem Městské knihovny v Praze.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ANKETY MOJE
KNIHA
dne 4. října 2004

Od března 2004 jste měli možnost
zasáhnout do hlasování o nejoblíbe-
nější knihu českého národa. V říjnu se
dozvíme výsledky, které budou vyvě-
šeny v knihovně.

PROVÁZKIÁDA
4. 10. – 9. 10.

Druhý ročník navazování půl metru dlou-
hých provázků sympatie v opatovské knihov-
ně.

MALOVANÁ KNIHOVNA
4. 10. – 9. 10. 2004

Malováním knihovny proti nudě a pro
malou odměnu. Kdo v tomto týdnu usedne
v prostorách knihovny k připraveným pastel-
kám a papíru a ztvární knihovnu, nebo třeba
proč do ní rád chodí, co se mu na ní líbí atp.,
tak se po odevzdání svého díla knihovnici
může těšit na malou (sladkou) odměnu od
firmy MASTERFOODS.

ABSTRAKTNÍ ATELIÉR (tvůrčí dílna)
Úterý 5. 10. od 15.00 do 18.00 hod.

Na této dílně si každý bude moci zkusit
některou z technik abstraktní malby. Přes ra-
meno bude výtvarnicím a výtvarníkům nahlí-
žet Petra Mílková z klubu Dixie. Všechny vý-
tvory se mohou stát soutěžními a pro autory
nejlepších prací jsme připravili odměny v po-
době knih a barev.

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
Středa 6. 10. od 15.00 do 17.00

Nejen malí a ještě menší, ale všichni, kteří
mají rádi pohádky, mohou strávit pohádkové
odpoledne v knihovně Opatov. Pohádky
budou číst a vyprávět senioři z Klubu dů-
chodců Centra sociálních služeb Jižního
Města.

DNY PRAHY 11 a TÝDEN KNIHOVEN 2004
Proč Týden knihoven?

PAN DATEL 
SPISOVATEL

Náš soused pan Datel
je povoláním spisovatel

bydlí vedle v domě
a píše knihu o mně

Když mě potká na ulici
ihned chytí inspiraci

ptá se co mám za známky
a dělá si poznámky
Je to vážně hrůza

když ho chytí múza
musím třeba hopsat

a on mě zkouší popsat
Píše perem na stránky

co mám všechno za stránky
mám záporné i kladné
to popsat není snadné

Nejdřív mi dal nabídku
že napíše povídku

napsal jí jen polovic
a chtěl napsat mnohem víc
A tak píše dlouhý román
jmenovat se bude Roman
jmenovat se bude po mně

a bude to kniha o mně
Lukáš Pavlásek

Korunovace krále či královny čtenářů Knihovny Jírovcovo
se koná dne 5. října 2004 v 17 hodin

Všichni, kdo jste se zúčastnili letošního ročníku soutěže »O krále čtenářů«
a odevzdali své knížečky, jste zváni svůj kousek královského dortu. Na dárky
se může těšit nejen Jírovec II. či Jírovcovna I., ale i královský rádce či rádkyně.

Těšíme se na vás pracovnice Knihovny Jírovcovo

DĚTSKÁ POUŤ 
9. října 2004
KC Zahrada pořádá tradiční

Dětskou pouť, která se
koná v sobotu 9. října od 10 do 12
hodin dopoledne. Přijít může na-
prosto každý, kdo má chuť si hrát,
soutěžit a vyhrávat pěkné ceny. Tato
podzimní dětská slavnost se pořádá
v rámci letošních Dnů Prahy 11.

MgA. Hana Kožová
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Na letošní rok připadá 80. výročí
počátků organizované kopané na

území dnešní Prahy 11. Chodovští
kluci zprvu »vyráběli« roztodivné mi-
čudy a, jak praví kronikář, »kde byl
třeba jen malý plácek, už tam ty hadrá-
ky honili«. Originální míč byl za pová-
lečné inflace drahý. První koženou me-
runu ušil švec Brych ze čtyř čtvrtek
kůží z kozla a místo duše do ní vložil
suchý vepřový měchýř. Čas plynul
a bývalí kluci, »nyní již tovaryši, utvoři-
li sportovní kroužek. Tato dospělejší
mládež získala směrnice o kopané, kde
se seznámila s organizovaným postu-
pem v kopané a v roce 1924 založila
řádný Sportovní klub v Chodově a po
jeho řádném založení se přihlásili za
člena fotbalové ústředny.« Sešlo se jich
tehdy osmadvacet. V dobrovolné sbírce
získali finance, za které koupili od SK
Vršovice staré zašívané košile, které
sloužily jako dresy. První zápas se hrál
v Záběhlicích na hřišti Na huti. První-
ho srpna 1925 byl do čela klubu zvo-
len J. Matějovský, místopředsedou M. Novák. Kapitánem
mužstva byl J. Keller. V dubnu 1928 byl přijat název Spor-
tovní klub Chodov.

Stálé hřiště zdejší fotbalisté dlouho neměli. V roce
1929 byla zastupitelstvem kladně vyřízena žádost klubu
o přidělení obecního pozemku Na Skalkách. »Zdejší mi-

lovníci kopané neúnavnou prací na
přiděleném pozemku upravovali terén
pro kopanou«. Dnem slavnostního
otevření nového hřiště SK Chodov byl
24. květen 1931. Zároveň byl založen
dorost.

V roce 1932 několik hráčů
z SK Chodov založilo druhý klub s ná-
zvem Sportovní klub Psohlavci Cho-
dov. Hřiště získal na vznikajícím ná-
městíčku mezi tehdy novou zástavbou
stavebního družstva Náš domov. Míst-
ní derby byla pak vždy proslulá.

V dlouhé činnosti chodovských fot-
balistů byla řada významných údobí.
Současná TJ Jižní Město Chodov vy-
dala k osmdesátiletí malý přehled his-
torie zdejší kopané, který mohou zá-
jemci získat u tajemnice Heleny Hra-
balové nebo v informační kanceláři
úřadu městské části v Ocelíkově ulici.
Předseda oddílu M. Matějovský usiluje
shromáždit a zachovat další vzpomín-
ky aktérů - »veteránů«. Vždyť se již
vyměnily celé generace hráčů. Cho-

dovský fotbal ale je především současnost. Po namáhavé
desetileté rekonstrukci, na níž se finančně podílel magist-
rát, městská část Praha 11 i tělovýchovná jednota, se ne-
dávno výrazně proměnilo i hřiště. Před fotbalovým oddí-
lem jsou otevřeny možnosti nové soustavné a úspěšné čin-
nosti. (Pokračování)

Odznak SK Chodov 
k 10. výročí r. 1934

Foto autor

nejenom pro listonoše
Brodského

Ulice Brodského se nalézá v severní části Litochleb. Vy-
chází z obvodové komunikace Mírového hnutí. Ulici

obklopují vícepodlažní obytné domy, charakteristické pro
Jižní Město, usazené v zeleni. Ulice Brodského směřuje
téměř k jihu a mírně vzhůru do Donovalské ulice. Za ní už
pokračuje ulice Mokrá, s odlišnou charakteristikou zástavby.
Dělník František Brodský (1909 – 1944) pro svoji levicovou
ilegální činnost zahynul za protektorátu v Drážďanech.
Ulice nese jeho jméno od svého vzniku v roce 1978.

Hrudičkova
Hrudičkova ulice v sousedství hotelu Globus v Horních

Roztylech připomíná vědce, od jehož narození uplyne 19. li-
stopadu sto roků. Bohuslav Hrudička z Třeště studoval na
univerzitách ve Vídni i v Brně, kde posléze učil. Všestranně
se zabýval využitím meteorologických a klimatologických
poznatků v praxi a stal se zakladatelem čs. technické klima-
tologie. Pro účast v odboji zahnul roku 1942 v koncentrač-
ním táboře Mauthausen. O ulici jsme již před léty psali, ale
výročí si zaslouží připomenutí. Tím spíše, že nápis v ulici,
připomínající dílo B. Hrudičky, je zaměněn za jiný text.

Jiří Bartoň. Fota autor

Jiří Bartoň

Už osmdesátiletá

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (2 4 )
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Odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 11 oznamuje, že velkoobje-

mové kontejnery (dále jen VOK) na
občanský odpad budou v 3. čtvrtletí
2004 přistaveny na Jižním Městě v níže
uvedených termínech.

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

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

Umístění velkoobjemových
kontejnerů na odpad 
pro IV. čtvrtletí 2004
Přistavení VOK po 13,00 hod., odvoz
VOK do 13,00 hod.

JIŽNÍ MĚSTO I

A. MALÉ

19.–21. 10., 16.–18. 11., 21.–23. 12.

BACHOVA (NA KONCI U TS)
27.–29. 10, 29.–31. 12.

BLAŽIMSKÁ X KLAPÁLKOVA

20.–22. 10., 17.–19. 11., 15.–17. 12.

BRANDLOVA (ZA STARTEM)
6.–8. 10., 20.–22. 10., 3.–5. 11., 
17.–19. 11., 1.–3. 12., 15.–17.12.

BRODSKÉHO (VEDLE Č.P.1671)
17.–19. 11.

DOUBRAVICKÁ

19.–21. 10., 16.–18. 11., 21.–23. 12.

HLAVATÉHO

19.–21. 10., 16.–18. 11., 21.–23. 12.

CHOMUTOVICKÁ

5.–7. 10., 2.–4. 11., 7.–9. 12.

KONSTANTINOVA

12.– 14. 10., 26.–28. 10., 9.–11. 11.,
23.–25. 11., 28.–30. 12.

KRYŠTOFOVA

26.–28. 10., 14.–16. 12.

KŘEJPSKÉHO

12.– 14. 10., 26.–28. 10., 9.–11. 11.,
23.–25. 11., 28.–30. 12.

LEDVINOVA

6.–8. 10., 3.–5. 11., 1.–3. 12.

MAJERSKÉHO X SAMOHELOVA

27.–29. 10., 24.–26. 11, 29.–31. 12.

MATÚŠKOVA (U BLANKYTU)
13.–15. 10., 27.–29. 10., 10.–12. 11.,
24.–26. 11., 8.–10. 12., 29.–31. 12.

MICHNOVA (VEDLE Č.P.1603)
6.–8. 10., 3.–5. 11., 1.–3. 12.

MNICHOVICKÁ

12.– 14. 10., 9.–11. 11., 23.–25. 11.,
14.–16. 12., 28.–30. 12.

MODLETICKÁ

5.–7. 10., 2.–4. 11., 7.–9. 12.

MOKRÁ X ZIMÁKOVA

20.–22. 10., 17.–19. 11., 15.–17. 12.

PLICKOVA

19.–21. 10., 16.–18. 11., 21.–23. 12.

RUJANSKÁ X DONOVALSKÁ (U TS)
20.–22. 10., 17.–19. 11., 15.–17. 12.

SCHULHOFFOVA (U Č.P.794)
6.–8. 10., 3.–5. 11., 1.–3. 12.

STACHOVA

26.–28. 10., 14.–16. 12.

ŠTICHOVA

12.– 14. 10., 9.–11. 11., 23.–25. 11.,
14.–16. 12., 28.–30. 12.

VALENTOVA (PARKOVIŠTĚ PROTI ČP. 1737)
13.–15. 10., 10.–12. 11., 8.–10. 12.

ŽENÍŠKOVA X KVĚT. VÍTĚZSTVÍ

27.–29. 10., 24.–26. 11, 29.–31. 12.

JIŽNÍ MĚSTO II + STARÝ CHODOV

DĚDINOVA X FILIPOVA

11.– 13. 10., 25.–27. 10., 8.–10. 11.,
22.–24. 11., 13.–15. 12., 27.–29. 12.

GREGOROVA X HRUDIČKOVA

11.– 13. 10., 25.–27. 10., 8.–10. 11.,
22.–24. 11., 13.–15. 12., 27.–29. 12.

HRÁSKÉHO X ŠUSTOVA

4.–6. 10., 18.–20. 10., 1.–3. 11., 
15.–17. 11., 6.–8. 12., 20.–22. 12.

HRDLIČKOVA X KLOBOUKOVA

11.– 13. 10., 25.–27. 10., 8.–10. 11.,
22.–24. 11., 13.–15. 12., 27.–29. 12.

K DUBU

4.–6. 10., 1.–3. 11., 6.–8. 12.

KREJNICKÁ ZA OC CHRPA (CHODNÍK)
11.– 13. 10., 25.–27. 10., 8.–10. 11.,
22.–24. 11., 13.–15. 12., 27.–29. 12.

LÁSKOVA X MALENICKÁ

4.–6. 10., 18.–20. 10., 1.–3. 11., 
15.–17. 11., 6.–8. 12., 20.–22. 12.

LAŽANSKÉHO

4.–6. 10., 1.–3. 11., 6.–8. 12.

NECHVÍLOVA 1826–29
4.–6. 10., 18.–20. 10., 1.–3. 11., 
15.–17. 11., 6.–8. 12., 20.–22. 12.

PETÝRKOVA 1953
11.– 13. 10., 25.–27. 10., 8.–10. 11.,
22.–24. 11., 13.–15. 12., 27.–29. 12.

POD VODOJEMEM

4.–6. 10., 1.–3. 11., 6.–8. 12.

U NOVÉ DÁLNICE

18.–20. 10.

VOJTÍŠKOVA ZA OC MEINL (CHODNÍK)
4.–6. 10., 18.–20. 10., 1.–3. 11., 
15.–17. 11., 6.–8. 12., 20.–22. 12.

Bližší informace získáte v odboru ži-
votního prostředí ÚMČ Praha 11, Vi-
dimova 1325, Praha 11. Pro oblast JM
I u pana Ing. Matějky, tel. 267 902
367 a paní 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 4. čtvrtletí 2004
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Azylový dům Centra sociálních slu-
žeb je zařízením pro osamělé

matky s dětmi, které se ocitly v kritické
situaci a nedokáží ji v dané chvíli řešit.
Matky zde naleznou nejen ubytování,
ale i pomoc při řešení svých osobních
problémů, pomoc při styku s úřady,
a také i při hledání zaměstnání a trva-
lého bydlení.

Pobyt v Azylovém domě upravuje
provozní řád, se nímž se každá matka
seznámí již před nástupem. Tento pro-
vozní řád se v posledních týdnech stal
předmětem široké, a bohužel ne vždy
odborné diskuse, kterou vydatně přiži-
vil i Večerník Praha.

Je třeba si uvědomit, že provozní řád
se vytvářel a upravuje v průběhu celé
existence Azylového domu a jsou
v něm promítnuty zkušenosti s desítka-
mi ubytovaných matek. Některé z nich
opravdu nezvládaly ani nezbytně nut-

nou péči o dítě a domácnost. Nedoká-
zaly pro své dítě připravit jídlo, posta-
rat se o jeho hygienu, vyprat, obsluho-
vat pračku, nakoupit, udržet základní
pořádek apod. Sociální pracovnice se
při kontrolách setkávaly s hromadami
použitých plen v jednom rohu pokoje
a hromadou špinavého prádla v dru-
hém, všude se povalovalo špinavé ná-
dobí a zbytky jídla, zatímco matka v té
době seděla na zahradě, pila kávu
a spokojeně pokuřovala.

Nikdo netvrdí a nikdy netvrdil, že ta-
kové matky nebo dokonce jenom tako-
vé matky jsou v této chvíli v Azylovém
domě ubytované, ale nikdo nemůže
vědět, zda do něho, třeba už zítra po-
dobná matka nenastoupí. Matky, které
své povinnosti zvládají, provozní řád
nijak neomezuje, naopak je chrání před
těmi problematickými. V provozním
řádu jsou zakotveny takové mechanis-

my, které se snaží maximálně ochránit
již tak dost zkoušené děti, jejich zdraví
a všestranný rozvoj. Tolik kritizované
kontroly pokojů jsou jedním z těchto
mechanismů a jsou obsaženy v provoz-
ních řádech všech takovýchto zařízení.

Azylový dům není a nikdy nebude
hotel. Ale není to ani kriminál, jak se
snaží některé matky za vydatné pomoci
některých bývalých »nedoceněných«
zaměstnankyň Centra sociálních služeb
dnes tvrdit. Je to sociální zařízení, do
něhož matky svobodně přicházejí a ze
kterého mohou kdykoli svobodně ode-
jít. Doba pobytu v něm je limitována
šesti měsíci a může být - na žádost uby-
tované matky a návrh pracovnice od-
dělení péče o dítě odboru sociálních
věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11 -
rozhodnutím nezávislé komise pro-
dloužena. Přestože některé matky při-
rovnávají pobyt v tomto Azylovém
domě ke kriminálu, žijí v něm z vlastní
vůle již tři roky (!) a stále žádají o pro-
dloužení pobytu...

Jan Meixner

CENTRUM 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Praha-Jižní Město
vás zve na
PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
ve středu 27. října 2004 od 14 hodin v nové jídelně
Křejpského 1502.
Účinkují: Yveta Simonová, Zorka Kohoutová a Brdská

pětka.
Vstupenky v ceně 30 Kč a další informace získáte
v CSS Praha-JM, Šalounova 2025 u sociální pracovnice
CSS Praha-JM paní Pelikánové

Jste srdečně zváni

přijme
PRACOVNÍKA TECHNIKA (TECHNIČKU) 
PRO ZAJIŠTOVÁNÍ AGENDY SPRÁVY BUDOV SE
ZNALOSTMI PRACÍ ENERGETIKA.
Informace: Ing. Jiří Krump, 267 990 151

POZVÁNKA
Náčelník Územního vojenského velitelství Praha – Jih

plk. Ing. Josef Švamberk zve dne 6. října 2004 od 14
hodin na setkání členy Klubu vojenských důchodců
Prahy 11 do Klubu seniorů v Křejpského ulici 1503.

Podáme vám informace o ukončení činnosti Územní-
ho vojenského velitelství Prahy 4 a o předání kompeten-
cí agendy vojenských důchodců Krajskému velitelství.
Můžete se přihlásit i na plánovaný zájezd k Chemické
brigádě ČA v Liberci dne 11. listopadu 2004. Jako kaž-
doročně si připomene i kulatá životní výročí našich
členů – vojenských důchodců Prahy 11.

Srdečně vás zve plk. Ing. Jan Baše
Klub vojenských důchodců Praha 11

AZYLOVÝ DŮM není hotel

Mobilní sběrný dvůr 2004
Také v průběhu roku 2004 zajistil odbor infrastruktury

města MHMP prostřednictvím svozové firmy Rethmann-
Jeřala, Recycling, s. r. o. mimořádné sběry komunálního
odpadu od fyzických osob trvale bydlících na území hl.m.
Prahy, a to formou mobilních sběrných dvorů.

To znamená, že svozová firma ve stanovených dnech při-
staví na určené místo několik velkoobjemových kontejnerů,
do kterých mohou občané zdarma (v neomezeném množ-
ství) odkládat všechny odpady z domácností: objemný
odpad, kovy, lednice, elektrošrot, pneumatiky, papír, sklo,
nebezpečné odpady (obaly od barev, laků,, ředidel apod.),
dále autobaterie a kompostovatelný odpad ze zeleně.

Došlo k přesunu termínu mobilního sběrného dvora z 28.
10. 2004, kdy slavíme státní svátek, na 4. 11. 2004. Za
změnu se OŽP omlouvá.

Termíny mobilních sběrných dvorů
jsou vždy ve čtvrtek od 14.00–19.00 hod v těchto lokalitách:

Říjen 2004:
7. 10. parkoviště v ul. Hrdličkova

14. 10. Starochodovská, vedle čp.886 (»Sběrné suroviny«)
21. 10. parkovací záliv v ul. Klapálkova x Čenětická

Listopad 2004:
4. 11. parkoviště v Metodějově ul.

11. 11. parkoviště v ul. Hněvkovského x Prašná

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

S případnými dotazy se obraťte na odbor životního pro-
středí ÚMČ Praha 11, telefon 267 902 355, 267 902 367
nebo 267 902 332.

Petr Doubravský, 
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
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Rodiče malých fotbalistů z oddílu TJ Chodov pořádali
slavnost na ukončení fotbalové sezóny. Akce se uskuteč-

nila dne 25. června 2004 na našem domácím hřišti. Hlavní
událostí bylo utkání rodičů proti dětem. Musíme zde konsta-
tovat, že za dospělé hrály pouze maminky, neboť ani jeden
z tatínků nenašel odvahu postavit se proti »malým Nedvě-
dům«. Chtěli jsme dětem připravit zároveň netradiční a zají-
mavé utkání. Proto měli kluci za úkol hrát v karnevalových
maskách. Celý zápas byl napínavý, ale především plný ne-
zvyklých situací. Víc šancí dát gól měly maminky, ale výhru
si nakonec odnesly děti v poměru 3:1. Odměnou jim byl
velký dort ve tvaru fotbalového hřiště. Užili jsme si spoustu
legrace a pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek.

Následující den TJ Chodov pořádalo turnaj k výročí 80.let
od založení TJ Chodova o putovní pohár. Turnaje se zúčast-
nilo 5 mužstev: TJ Chodov A+B, TJ Háje, TJ Horní Měcho-
lupy a TJ Optimum. Jasným favoritem již od samého začátku
bylo mužstvo Chodov A. Nemělo konkurenta a všechny zá-
pasy s přehledem vyhrálo. Další místa si rozdělily ostatní
týmy a žebříček uzavřelo druhé domácí mužstvo TJ Chodov
B. Domácí fotbalisté získali nejen pohár za 1. místo, ale i již
zmíněný putovní pohár. Další příjemná odměna pro fotbalis-
ty byla v podobě šlehačkového dortu a dalších sladkostí. Ne-
chyběly ani medaile za první tři místa. Všichni přítomní zde
prožili krásný den. Atmosféru nám zpříjemnilo téměř letní
počasí. Závěrem ještě poděkování předsedovi fotbalových
oddílů TJ Chodov panu Matějovskému za zajištění cen pro
vítěze turnaje.

Za pořádající rodiče Andrea Lodinová

ZÁVĚR uplynulé 
fotbalové sezóny v TJ Chodov

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ Chodov
přijímá chlapce narozené 1996 – 1999. Zájemci se
mohou přihlásit během tréninku každé pondělí,
úterý a čtvrtek od 16.30 do 17.30 přímo na hřišti TJ
Chodov, Volkovova ulice.
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Jistě nikdo z vás, kdo jste se právě za-
četli do tohoto letáku nepochybuje,

že dětem v posledních letech doslova
učarovalo slovo »NUDA«. Snažili jsme
se to změnit, i když víme, že jsme jen
kapkou v moři, a založili v roce 1997
taneční studio Ariana. Dnes již pro
spousty odborníků není tento název
cizí, jelikož už mnohokrát měli mož-
nost posoudit jeho kvality.

KDO JSME ?
– taneční studio se širokou základnou

dětí, juniorů i dospěláků
– hlavní náplní naší činnosti je disco

dance, disco show, show dance, stre-
et dance, hip hop, balet a základy ak-
robacie

– zaměřujeme se na choreografie ma-
lých a velkých formací , duet i jedno-
tlivců

– celoroční práci zúročujeme na pres-
tižních soutěžích , přehlídkach a ve-
řejných vystoupeních

– ti nejlepší mají možnost postupu do
výběrových skupin jednotlivých vě-
kových kategorií

REPREZENTACE A ÚSPĚCHY
– v naší široké sbírce cinká mnoho me-

dailí a ocenění jak v mistrovských,
tak i v pohárových umístěních.

Nejvýznamější jsou :
– finalisté Mistrovství České republi-

ky 2002 v hip hopu

– titul vícemistrů Čech 2002 v hip
hopu

– finalisté Mistrovství České republiky
2003 v disco show

– titul mistrů celostátního kola Festiva-
lu tanečního mládí 2004 v disco
show

– titul mistrů Středních Čech a Prahy
2004 v choreografii rekr. tance

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY
– podzimní a zimní týdenní soustředění

jednotlivých skupin
– letní tábory u moře ve Španělsku
– lyžařské výlety a rekreace v zimě
– víkendové pobyty se zaměřením na

sportovní činnosti (cyklistika, turisti-
ka, plavání. atd.)

– vánoční a závěrečné akademie s pře-
hlídkou choreografií

– možnost individuálních tréninků
– možnost zakoupení sportovního re-

prezentačního oblečení

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC
– pořádáme pravidelná přátelská pose-

zení s rodiči
– cvičení pro maminky a tatínky s ná-

cvikem »velmi obtížné« choreografie

Myslíte si, že je tanec a vše ostatní
přímo ideální využití volného času?
Nyní záleží jen na vás jak se rozhodne-
te. Víc než slova vždy znamenají skut-
ky, a tak si dovolujeme pozvat na ně-
kterou z našich tréninkových hodin...

Cena kurzů:
– podle zařazení: kurz 1x týdně (60

min.): Baby 690 Kč/ 790 Kč/pol., 90
min.: Mini, Midi, Maxi 1 490 Kč/pol.

Výběrové skupina 3x týdně ( 300 až
400 min.): 3 990 Kč/pol.

V případě zájmu nás prosím telefo-
nicky kontaktujte : 603 210 589

Vyplněnou přihlášku zašlete na ad-
resu: NA LÍŠE 1229, PRAHA 4, 141 00

nebo e– mailem: arianadance@se-
znam.cz, arianadance@quick.cz

Taneční studio ARIANA
motto: Nevíte co s volným časem 

tak to zkuste třeba s tancem

ROZDĚLENÍ DO VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Přípravka BABY– roč. nar. 1999 a mladší
Přípravka a výběrová skupina MINI – roč. nar.– 1998 – 1994
Přípravka a výběrová skupina MIDI – roč. nar.– 1993 – 1990
Přípravka a výběrova skupina MAXI– roč. nar.– 1989 a starší.

BABY:
Úterý MŠ Sedlčanská, P 4 15.15 – 16.15 hod. základy tance
Úterý MŠ Sedlčanská, P 4 16.15 – 17.15 hod. základy tance

MINI:
Pondělí ZŠ Campanus, P 4 14.30 – 16.30 hod. disco
Středa ZŠ Campanus, P 4 14.30 – 16.30 hod. disco
Čtvrtek ZŠ Campanus, P 4 14.30 – 15.30 hod. balet

MIDI:
Pondělí ZŠ Campanus, P 4 16.30 – 19.00 hod. disco
Středa ZŠ Donovalská, P 4 17.00 – 19.00 hod. disco
Čtvrtek ZŠ Donovalská, P 4 16.00– 18.00 hod. show

MAXI:
Úterý ZŠ Hornoměcholupská, P 10 18.00 – 20.00 hod. disco
Čtvrtek ZŠ Donovalská, P 4 18.00 – 19.00 hod. show
Neděle Na Špitálsku 7, P 8 18.00 – 20.00 hod. street

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 náročnost vy-
cházky je přizpůsobena možnostem účastníků. Smysl vy-
cházek vidíme, vedle pohybu na čerstvém vzduchu, napří-
klad také v tom, že se chvíli zastavíme a jen tak si povídá-
me. Kdo bude mít zájem – prostě přijde na sraz výletu
s sebou si vezme svačinu, pláštěnku a dobrou náladu.

Akce na podzim 2004
Říjen:
2. 10. Toulání Brdy
Odchod od sochy Kosmonautů v 7.00 hod., 
odjezd vlaku v 7.47 hod. Asi 25 km.

23. 10. Čelákovice
Odchod od sochy Kosmonautů v 7.45 hod., odjezd z Ma-
sarykova nádraží v 8.48 hod. Asi 20 km.

Listopad:
13. 11. Borek u Jílového – Kabáty
Odchod od sochy v 7.55 hod., 
odjezd vlaku z Krče v 8.43. Asi 20 km.
27. 11. Loděnice – Chynava – Beroun
Odchod od sochy Kosmautů v 7.50 hod., odjezd vlaku ze
Smíchova v 8.56. Asi 20 km.

Prosinec:
11. 12. Mnichovice – Jílové
Odchod od sochy v 8.50 hod., 
odjezd vlaku Měcholupy 9.22. Asi 20 km.

Kontakt: Petr Dobrovolný, tel. 272 950 081,
www.volny.cz/kct–konici/akce.htm
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Středu 13. 10. 2004 
od 15:30 hod. 
Centrální park JM 
(u hřiště ZŠ Mikulova)

Již podeváté si dovolujeme vás,
cyklisty, pozvat na odpoledne strá-

vené v duchu rekreačních závodů,
které jako každoročně pořádá Cyklotu-
ristický oddíl UFO ve spolupráci s pro-
dejnou Cyklosport KERN (Hviezdosla-
vova 1600, Praha 4) a Městskou částí
Praha 11, která poskytla na akci grant.
Závody jsou určeny pro všechny ve

věku od 6 do 20 let. Závod spočívá
v objetí příslušného počtu okruhů,
podle věkové kategorie, na jízdním
kole v terénu Centrálního parku JM.
Za startovné 30,- Kč, které se platí na
místě při registraci, můžete získat hod-
notné ceny. A pokud nejste zrovna zá-
vodní povahy, jste rovněž zváni. Bude
zde k vidění kvalitní závod a navíc fan-
dící obecenstvo jezdce podpoří a po-
může jim tak docílit lepších výsledků.
Podrobnosti a propozice naleznete na
www.oddil-ufo.wz.cz .

Jaroslav Hejný, UFO

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v klubu Concept
pořádá Občanské sdružení LUHARA a firma 
CONCEPT – TRB dne 6. října 2004 v klubu Concept

Vrámci Dne otevřených dveří je možné absolvovat
volnou hodinu Concept – Crew Class – skupinové-

ho aerobního cvičení na trenažérech Concept 2. První
hodina začíná ve 12.00, druhá ve 13.30.

Zúčastnit se můžete také naší Kombinované sou-
těže vytrvalosti a síly pro občany Jižního Města,
která bude probíhat do 16.00, kdy proběhne vyhlášení
vítězů.

Soutěžit se bude ve dvou disciplínách (vytrvalost,
síla) na trenažérech Concept 2. Vítězem obou kategorií
(muži a ženy) je ten, kdo dosáhne nejvyššího součtu
bodů z obou disciplín.

Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne do Klubu
Concept, KC Zahrada, Malenická 1784 Praha 4, Jižní
Město.

Na setkání s vámi se těší a více informací vám podá
Martin Boháč

Tel: 222 562 431, 602 344 655, e-mail:info@concept2.cz

Cykloturistický oddíl UFO
pořádá nábor nových členů do oddílu:
Mladších UFOunů 
– cykloturistika (chlapci a dívky z 5. a 6. tříd ZŠ)

Nábor proběhne ve středu 6., 20. a 27. října 2004 vždy
v 16 hodin před Gymnasiem Jižní Město v Tererově ulici
2135, Praha 4

Oddíl se pravidelně schází každou středu v místě náboru
před GJM, mladší mají schůzku od 16.00 do 18.00 hod. Na
jaře a na podzim podnikáme cyklistické vyjížďky do okolí,
hrajeme hry v přírodě a sportujeme. V zimě chodíme do tě-
locvičny nebo máme schůzku v klubovně. Dále pořádáme
jedno i vícedenní víkendové výlety a letní stanový tábor. Na
nábor přijďte již rovnou s kolem a můžete s námi vyrazit na
oddílovou vyjížďku.

Ke členství je třeba mít jízdní kolo (nejlépe horské) a přil-
bu, členské příspěvky činí 400 Kč na pololetí. Bližší informa-
ce na oddílových stránkách: 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

Jiří Kukačka, UFO

TTC ELIZZA informuje
Oddíl stolního tenisu vstoupil do nové sezony , a tak

vám přinášíme nejbližší program ligových utkání na
domácích stolech v herně v Mikulově ulici 1583 (bývalá
bloková kotelna).

Áčko mužů hraje 1. ligu, B mužstvo pak druhou ligu.
Sobotní zápasy mají shodný začátek v 15.00 hod., neděl-
ní se hrají již od 10.00 hod. 
Srdečně zveme, vstup volný.

2. října Elizza B - TTC Kladno
16. října Elizza B - Kavalier Sázava
17. října Elizza B - Sparta Praha B
30. října Elizza A - SKST Vlašim
31. října Elizza B - Sparta Praha A

Dále oddíl informuje, že průběžně doplňujeme nový-
mi adepty, zájemci narození 1995 a mladší se mohou
hlásit každý všední den po 16. hodině přímo v herně
u trenéra Vožického.

Herna slouží i o pro širokou věřejnost v následujících
hodinách :

Pondělí, středa a pátek 15.00–17.00, v pondělí a pátek
pak ještě ve večerních hodinách od 20.00 do 22.00 hod.

ODDÍL HÁZENÉ TJ JM Chodov
přijímá chlapce roč. nar. 1994 a mladší

Přihlásit se můžete: každé úterý 16.30-17.30 v hale TJ JM
Chodov, Mírového hnutí 2137, Praha 11 u trenérů:

Jana Kváše, tel. 608 345 346
Jiřího Bittmana, tel. 737 711 239
Tréninky jsou každé úterý od 16.30 do 17.30 hod. a ve

čtvrtek 17.30-18.30 hod. v hale TJ JM Chodov, Mírového
hnutí 2137, dopravní spojení: bus 154 od metra Chodov
nebo Háje, stanice Brodského

Zápasy házené v hale Chodov:
MuÏi A (2. liga): Nedûle v 16.30 hod. – 

3. 10., 17. 10., 7. 11., 28. 11. 2004
MuÏi B (spol. reg. liga): ât 28. 10. v 17.45 hod, Ne 31. 10 v 16.30 hod.
Star‰í dorost (2. liga): Nedûle 3. 10, 17. 10., 7. 11., 28. 11. 

ve 14.30 hod.
Mlad‰í dorost (1. liga): Nedûle 17. 10, 7. 11. a 28. 11 v 10.30 hod.
Star‰í Ïáci (PraÏsk˘ pfiebor): âtvrtek 7. 10., 14. 10., 21. 10.,
Mini Ïáci (PraÏsk˘ pfiebor): 5. 10. v 16.00, 19. 10. v 16.30 hod. 

na hfii‰ti HC Háje

Přijďte se podívat a povzbudit naše hráče.
Oddíl házené TJ JM Chodov

Podzimní CYKLOKROS 2004
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Svůj díl »viny« na úspěšném rozvoji
chodovácké házené má možná i to, že

nejmladší generaci se tu věnují vlastní
odchovanci. U družstva starších žáků
působí Ondřej Pleva (1978) s trenérem
brankářů a asistentem Pavlem Skalským
(1977) – oba také stále aktivní hráči.

»Musím to upřesnit. S házenou jsem
začal v sedmi letech za SK Praha 4, byť
tréninky probíhaly v ZŠ K Milíčovu. Do
TJ Chodov jsem přestoupil až v dorostu
někdy před deseti lety. Přivezli jsme tehdy
třetí místo z italského Terama, v té době
největšího turnaje na světě, byl to skvělý
zážitek.«

Možná i tento okamžik měl vliv na rozhodnutí
věnovat se dětem. Jak je to vlastně s motivy
takovéto práce?

Pravda, nebyli lidi a já jsem chtěl vra-
cet, co mi házená dala. To byl opravdu
hlavní důvod. Nevracíte to samozřejmě
stejným, ale předáváte štafetu dál. Je sa-
mozřejmě příjemné mít i výsledky, ale
děti dávají člověku na oplátku i mnoho ji-
ného. Máme v družstvu dvacet kluků, ne-
jsou stejní, člověk je poznává, na každého
musíte jít trochu jinak, a to je zajímavé.

Kolik to stojí času?
Veškerý můj volný čas jde do házené

a dětí. Tréninky, zápasy, turnaje domácí
i mezinárodní. To si mohu dovolit jen
díky tomu, že mám bezva chápající ženu,
která si mě vzala s vědomím, do čeho jde.
Nyní jsem ale i otcem, a dceru bych šidit
nechtěl. Musí se to nějak skloubit. Na-
štěstí se můžeme doplňovat s Pavlem, on
má klouzavou pracovní dobu a může se
přizpůsobit situaci, já mám zase jistotu
volna po určité hodině.

Říkal jste, že je příjemné mít i výsledky. Vaši
kluci nyní stojí v čele pražského přeboru před
týmy Dukly, to už je známka solidní kvality.

Loni jsme byli v soutěži hned za nimi,
nyní jsme je porazili, i když v žákovské

lize ČR nám to Dukláci vrátili. Jsme
s nimi srovnatelní a patříme mezi deset
nejlepších družstev starších žáků v repub-
lice. Dík patří hlavně klukům, jsou to
správní blázni, kteří se umí obětovat pro
partu. Našeho nejlepšího hráče potkala
zlomenina, a i když ho to bolelo, dral se
na hřiště, že v tom přeci kamarády nene-
chá, když vidí, jak se trápí. Samozřejmě,
že taková hra srdcem pak drží i nás a při-
náší krásné zážitky.

Na současných dobrých výsledcích se
podepisuje i to, že máme nejlepší gólman-
skou dvojici v Praze, a možná i republice.
Někde mají sice jednoho brankáře lepší-
ho, ale nikdo nemá tak vyrovnanou dvo-
jici schopnou vzájemně se doplňovat,
naši kluci jsou v tomto směru super, dopl-
ňuje Ondřeje Pavel Skalský.

Před dvěma lety byli žáci TJ Chodov čtvrtí na
již proslaveném Prague Handball Cupu, letos
vypadli v play-off s budoucím vítězem.
Z jakých podmínek se takovéto výsledky rodí?

Řečeno zcela upřímně, není to úplně
ideální. Jednota za to nemůže, má jednu
halu na velký počet sportovních oddílů.
Dostaneme se do ní dvakrát týdně na ho-
dinu, jednu hodinu si pronajímáme těloc-
vičnu. Hodně by pomohlo hřiště s umě-
lým povrchem na zimu překrývané nafu-
kovací halou.

Věčný problém – boj sportovců o přežití.
Sportoviště přibývají a pro děti je stále těžší
dostat se na ně. Pronájmy školních hřišť jsou
drahé a další zvyšování členských příspěvků
neúnosné.

Naše podmínky se vůbec nedají srov-
návat s moravskými. Např. takové Zubří
si vzalo mládežnický sport za svůj a pro-
voz potřebných sportovišť platí ze svého
rozpočtu. U nás jedna nebo dvě tisícovky
na družstvo z obecního grantu nic neřeší.

Jisté řešení se nabízelo v podobě spolupráce
se ZŠ Donovalská, kde byla otevřena
házenkářská třída. To navyšovalo počet

tréninkových hodin i možnost využívat školní
sportoviště.

Jenomže to všechno stálo na jedné
osobě – trenérce děvčat z Hájů, a ta ode-
šla do Slavie. Třída pak zanikla.

Škoda. Specializované třídy by pomáhaly řešit
i kontinuitu oddílové práce.

U nás si kluky předáváme. Já s Pavlem
jsem u starších žáků třetí rok. Každoroč-
ně přebíráme skupinku asi deseti dětí
z mladších a posíláme do dorostu osm
kluků. Znamená to »úmrtnost« dvou dětí
na jeden ročník v kategorii. Kritická je
pak situace v dorostu, kde zbývá mini-
mum lidí – s náhradníky jich musí být
v týmu 12–14. Doplňovat v tomto věku
nováčky nejde. Někdy nějaké družstvo
v soutěži zanikne a jeho hráči doplní jiné
týmy, na to se ale spoléhat nedá. Aby ne-
nastala kritická situace, musí se při nábo-
ru do nejmladší kategorie pochytat 
16 dětí z ročníku.“

Což je stále těžší. Ohraná, ale pravdivá
písnička: konkurence jiných sportů,
audiovizuálních zábav a pohodlného životního
stylu děti. Také finanční tlak. Když stálo
sportování dítěte 1 % rodinného rozpočtu,
nikoho netrápilo, že to kluka přestalo po půl
roce bavit, ale 12 000 Kč ročně (příspěvky,
vybavení, soustředění, turnaje) je pro některé
rodiny patnáctina jejich příjmů. Výsledkem
všeho je, že oddíly jako Bohemians či Slavia
žákovská družstva dnes nemají a i Bohnice či
Zlíchov se spoléhají na úlovky odjinud.

Pražský přebor dnes hraje sedm druž-
stev včetně Všenor, Černošice toho už
také nechaly. V této chvíli máme kvalitu
vlastně jen my a Dukla.

Poděkování a ocenění na závěr?
Ještě jednou klukům, za to, že jsou

tým. A také rodičům, z nichž více než po-
lovina nějakým způsobem týmu pomáhá.
Dresy, firemní sponzoring v rámci mož-
ností, doprava. Občas se sice setkáváme
i s opačným přístupem, když je kluk do-
slova odvlečen na chatu v době turnaje,
ale současně v oddíle převládají pozitivní
zkušenosti.

Za rozhovor poděkoval Petr Kopal
Foto: autor

NAŠI KLUCI hrají srdcem
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INDiGOfest 2004
Art-rockový festival v KD Opatov

Na třetí říjnovou sobotu pro
nás organizátoři festivalu IN-

DiGOfest ve spolupráci s KD
Opatov připravili druhý ročník je-
diného českého art-rockového
festivalu. Tentokráte s mezinárod-
ním zastoupením. Lákadlem je
zejména legenda československé-
ho rocku, klávesista Marián Var-
ga, ale i úspěšní polští Naamah,
kteří se v Čechách představí vů-
bec poprvé. Českou scénu bude
zastupovat velký objev letních
festivalů, budějovičtí In Memory.

Již v loňském roce se v rámci
INDiGOfestu představilo pět ta-
lentovaných kapel. Letošní roč-
ník festivalu, který se podle or-
ganizátorů snaží nabízet alterna-
tivní pohled na rockovou hudbu,
začíná 16. 10. v 19 hodin, kde
jinde než v KD Opatov.

Všechny doplňující informace
včetně kompletního programu
naleznete na stránkách festivalu
www.indigofest.com. Akci fi-
nančně podpořila grantem měst-
ská část Praha 11.

JIŘÍ SCHMITZER 
– recitál

Osobitý písničkář a pozoru-
hodný herec Jiří Schmitzer

osvěží rockovou scénu v KD
Opatov dne 20. 10. od 20.00
hod. Nabídne divákům výběr
písní ze svých tří dosud vyda-
ných alb.

Schmitzer se na recitálech do-
provází pouze na dvanáctistrun-
nou kytaru. Kromě svých často
drsných popěvků, které je možno
slyšet na jevišti jeho domovské-
ho Studia Ypsilon, na samostat-
ných recitálech i na letních festi-

valech, napsal hudbu pro insce-
nace několika divadel včetně Ná-
rodního a také k různým filmům.

BON JOVI REVIVAL
a PETR POLÁČEK

Dne 29. 10. 04 ve 20.00 hod.
vystoupí v KD Opatov sku-

pina BON JOVI revival se sólis-
tou Petrem Poláčkem, účastní-
kem finále soutěže »Česko hledá
Superstar«. Tento velmi talento-
vaný zpěvák, stojící zřejmě na
prahu velké a úspěšné kariéry,
založil kapelu na základě podo-
by svého hlasu i hudebního pro-
jevu s Jonem Bon Jovim. Petr
Poláček zpívá a hraje na kytaru
již od ranného dětství. V KD
Opatov bude se svou kapelou
vystupovat již potřetí.

Lída Řeháková,
KD Opatov

PŘEDSTAVUJE SE 
Hudební centrum KD Opatov

Jiří Schmitzer Petr Poláček
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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

ŘÍJEN 2004
Z dÛvodu plánované 

rekonstrukce se v fiíjnu 2004
nebudou konat Ïádné pofiady.

Dûkujeme za pochopení. 
Galerie zÛstane otevfiená.

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

PROGRAM NA ŘÍJEN 2004
Koncerty:

pátek ❑ 1. ❑ 19.00
Veãer v prima spoleãnosti.
V lyrickém pofiadu písniãek a úsmûvného
vyprávûní se pfiedstaví zpûvák, textafi
a spisovatel Pavel Novák.

pátek ❑ 8. ❑ 20.00
Uriah Heep Revival, Led Zeppelin Revi-
val Praha. Rock koncert.

sobota ❑ 9. ❑ 18.00
Death extasy fest.III
Pikodeath, Nameless Gathering, Iner-
tus, Mater Monstifera, Apocryphal de-
ath, Everlasting dark, T. O. O. H.

stfieda ❑ 13. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

pátek ❑ 15. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles revival party

sobota ❑ 16. ❑ 19.00
INDiGOFEST 2004.
Vystoupí: Marián Varga, Naamah (Polsko),
In Memory (Cz), Persona Nongrata (Slo-
vensko), více www.indigofest.com

stfieda ❑ 20. ❑ 20.00
Jifií Schmitzer.
Recitál.

pátek ❑ 22. ❑ 20.00
Benefit, Mark˘z John, Kiss Revival.
Rock koncert.

sobota ❑ 23. ❑ 20.00
Diskotéka
Noc splnûn˘ch pfiání s DJ Crayfishem,
muzika: od klasiky po souãasnost

úter˘ ❑ 26. ❑ 20.00
Steamboat Stompers a host Jan Hynãi-
ca. Dixieland nejen k poslechu.

stfieda ❑ 27. ❑ 20.00
Îalman & spol. Koncert.

pátek ❑ 29. ❑ 20.00
Bon Jovi Revival a Petr Poláãek.
Rock koncert.

sobota ❑ 30. ❑ 20.00
Diskotéka. Noc splnûn˘ch pfiání s DJ Cry-
fishem, muzika: od klasiky po souãasnost

Galerie Chodovské
vodní tvrze

POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ I MALÁ GALERIE:

Jifií ·uhájek
Svûtoznám˘ umûlec pfiedstaví nejen
díla ze svého hlavního oboru – skláfi-
ské tvorby, ale také své obrazy.

Od. 1. záfií do 3. fiíjna 2004

Karel Mí‰ek – Plakáty
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích tvÛrcÛ pla-
kátové tvorby u nás i v zahraniãí vysta-
vuje v Chodovské tvrzi

od 8. fiíjna do 31. fiíjna 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 je po dobu rekonstrukce
zavfiena. 

Vstupenky si lze zamluvit 
na tel. 267 914 831 nebo zakoupit 
v pfiedprodeji KD Chodovská tvrz.

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

Aby bylo 
na Zemi milo

V nedûli 26. záfií 2004 
probûhne u Chodovské tvrze 
jiÏ tradiãní Chodovská pouÈ. 
V rámci doprovodného programu
vystoupí dvojice Vanda a Standa,
která se vûnuje tvorbû pro dûti.

Pfiedstaví zde svÛj nov˘ 
písniãkov˘ program 

»Aby bylo na Zemi milo«.

Dûti, ale i dospûlí, si mohou 
poslechnout písniãky o zvífiatech,

o vodû, o lese a jeho ochranû,
o zdraví, ohníãkách...

Dûti si zasoutûÏí a moderní aranÏmá
hudby je jistû donutí si s Vandou 
zacviãit aerobik nebo zatanãit. 
Více se o pofiadu dovíte na

www.vandaastanda.cz.

KD CHodovská tvrz a Mâ Praha 11 
vás zvou na tradiãní

CHODOVSKOU POUŤ 
SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

v nedûli 26. záfií 2004 
od 10.00 do 20.00 hod.

Z kulturního programu: Country skupina
Repete (po cel˘ den), vystoupení skupiny
historického ‰ermu Inferno v roz‰ífieném
obsazení, ukázka v˘cviku dravcÛ a sov,
kouzelnická vystoupení, ukázky umûlec-
k˘ch fiemesel, zábavné povídání s písniã-

kami a dûtské soutûÏe skupiny Vanda
a Standa, mnoho stánkÛ, houpaãek a rÛz-
n˘ch dal‰ích pouÈov˘ch atrakcí. Zaãátek
programu v 10.00 hod, zakonãení ve

20.00 velk˘m ohÀostrojem.
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KULTURNÍ POŘADY GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
ŘÍJEN 2004

pátek ❑ 1. ❑ 9.00–21.00
Den otevfien˘ch dvefií. Oslavy 10. v˘roãí
otevfiení galerie, provázet budou Ema
Krulíková a PhDr. Zdenûk Hajn˘. Ná-
v‰tûvníci budou seznámeni s nov˘mi pro-
jekty interaktivní tvorby. Projekce Vesmír-
né písnû v ãajovnû. Dopoledne je vhodné
i pro prohlídky ‰kolních kolektivÛ.

pátek ❑ 1. ❑ 18.00
Beseda se ZdeÀkem Hajn˘m spojená
s hudebním vystoupením Dua Ecca –
Evy a Pavly FrancÛ. Slavnostnû bude
uvedena premiéra skladby pro dvoje hous-
le Jifiího Temla na obrazy ZdeÀka Hajné-
ho »Cesta ke svûtlu«.

sobota ❑ 2. ❑ 9.00–21.00 
Den otevfien˘ch dvefií. Oslavy 10. v˘roãí
otevfiení galerie, provázet budou Ema
Krulíková a PhDr. Zdenûk Hajn˘. Ná-
v‰tûvníci budou seznámeni s nov˘mi pro-
jekty interaktivní tvorby. Projekce Vesmír-
né písnû v ãajovnû. Dopoledne je vhodné
i pro prohlídky ‰kolních kolektivÛ.

stfieda ❑ 6. ❑ 18.30
Co lidstvu ukládá Michael, souãasn˘
Duch ãasu.
Pfiedná‰ka s doc. PhDr. Milu‰í Kubíãko-
vou, CSc.

nedûle ❑ 10. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají...Mantry.
Mj. zhudebnûné psychologem a terapeu-
tem H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpí-
vá a slovem doprovází Richard Holick˘.

úter˘ ❑ 12. ❑ 18.30
Krása Ducha. Meditace s Terezkou
Skoumalovou.

stfieda ❑ 13. ❑ 18.30
Ramani Amal – Jak jsem poznala Ma-
hár‰iho. Pfiedná‰í filozof, jogín, autor ãet-
n˘ch knih s duchovní tématikou PhMr. Ru-
dolf Skarnitzl.

ãtvrtek ❑ 14. ❑ 19.00
Duchovní fiád a hvûzdy – historická ‰ífie
a pfiesah astrologie.
Zahájení pfiedná‰kového cyklu. Pfiedná‰í
David A‰enbryl.

nedûle ❑ 17. ❑ 18.30
Duchovní fiád a hvûzdy – astrologie
a etika. Veden˘ dialog se Zo‰ou Kinko-
rovou.

úter˘ ❑ 19. ❑ 18.30
Krása Ducha. Meditace s Terezkou
Skoumalovou.

stfieda ❑ 20. ❑ 18.30
Mystika sv. Jana od KfiíÏe. Pfiedná‰í Jan
Franti‰ek Tich˘, ãlen sekulárního franti‰-
kánského fiádu.

ãtvrtek ❑ 21. ❑ 18.30
Past˘fi – vzne‰en˘ Hermes Trismegis-
tos. »Tfiikrát svat˘«, Ïijící za ãasÛ MojÏí‰o-
v˘ch v Egyptû, odhaluje sv˘m synÛm zá-
hady stvofiení svûta, mystérium spasení
a pouãení o boÏsk˘ch vûdách.
Úãinkují Milan Friedl a Jifií Zapletal pfied-
nes. Úvodní slovo Adolf Inneman.

úter˘ ❑ 26. ❑ 18.30
Krása Ducha. Meditace s Terezkou
Skoumalovou.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 

❑ stfieda aÏ nedûle 14. 00 – 21. 00 hod.

Od stfiedy do nedûle v 15 hod. Vesmírná
píseÀ – hudebnû obrazová fantazie– ãást
II. Je tvofiená unikátním spojením projekce
obrazÛ ZdeÀka Hajného se snímky
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 Ichige. Re-
Ïie: V. Poltikoviã

Sobota a nedûle v 17 hod. Putování
vesmírem – hudebnû poetická kompozice
– ãást III. S projekcí mystick˘ch obrazÛ Z.
Hajného a snímkÛ z hlubin vesmíru. Ves-
mírná relaxace s hudbou i slovem. Ze záz-
namu provází J. Kováfiíãek, studio KOVA
Production Austrálie.

Otevfieno:
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.

Informace také na internetu: 
www.cestykesvetlu.cz
e-mail:galerie@cestykesvetlu.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.

VÝSTAVA OBRAZŮ 
LUCIE FILIMONOVÉ 
– DOTEKY MYTOLOGIE

Od 20. záfií do 24. fiíjna 2004

nedûle ❑ 3., 10., 17., 24. a 31. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s velk˘m
dechov˘m orchstrem BlaÏeje Zemana.

Pofiady pro seniory

stfieda ❑ 6., 13., 20. a 27. ❑ 10.00
Akademie tfietího vûku

úter˘ ❑ 26. ❑ 10.00
Klub aktivního stáfií

Pfiedstavení pro ‰koly.

úter˘ ❑ 26. ❑ 8.30 a 10.30
Lakomec.

Taneãní kurzy

4.,11.,18. a 25. 10. od 18.30 a 20.30
Zahájení taneãních kurzÛ pro sezónu
2004/2005 v pondûlí 4. fiíjna 2004 od
18.30 pro mládeÏ a od 20.30 pro dospûlé.

Zápisy do kurzÛ nûmeckého jazyka pro-
bûhnou v úter˘ 5. fiíjna od 15.00 do
19.00 hod v KD Opatov.
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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 ŘÍJNU:

pátek ❑ 1. ❑ 9.00
Pohádky z proutûného ko‰e – dvojici po-
hádek O stateãné selce a O slepiãce, kte-
rá sná‰í zlatá vajíãka, zahraje divadlo
Glans

sobota ❑ 2. ❑ 16.30
O Paleãkovi Malé divadélko 

sobota ❑ 9. ❑ 16.30
Ferda Mravenec a brouk Pytlík – divadlo
Genus

pátek ❑ 15. ❑ 9.00
Aprílová ‰kolka – pofiad paní Evy Hru‰-
kové, kter˘ je pln˘ ver‰Û Jifiího Îáãka

sobota ❑ 16. ❑ 16.00
Dûtsk˘ countrybál – tradiãní zábava,
k tanci zahraje Stodola Band, program za-
hájí pfiedtanãení ve stylu country, doplní
i ukázky toãení lasem apod.

pondûlí ❑ 18. ❑ 14.00
O KoblíÏkovi – divadlo Pohádka

sobota ❑ 23. ❑ 16.30
O loupeÏníku Hrombácovi – divadlo Al-
batros

sobota ❑ 30. ❑ 16.30
Trojlístek pohádek – známou pohádku
O Budulínkovi, O Otesánkovi, Hrneãku
vafi, zahraje divadlo Mrak

PRO ÎENY A DÍVKY:
Aerobní cviãení – Buìme koãky

sobota ❑ 2. ❑ 9.00–10.30

sobota ❑ 16. ❑ 9.00–10.30

Stále probíhají dodateãné zápisy do nû-
kter˘ch kurzÛ na ‰kolní rok 2004/2005.
Informujte se prosím na tel. 272 930 149.

NA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 
NABÍZÍME TYTO KURZY:
Hudební kurzy – v˘uka hry na
– flétnu – pfied‰kolní i ‰kolní dûti
– keaboard – housle
– klarinet – kytaru
– saxofon – klavír
– sólov˘ zpûv

V˘tvarná dílna
pfied‰kolní dûti, ml. ‰kolní, st. ‰kolní, pfií-
pravka pro umûlecké ‰koly – malba i kres-
ba, grafické techniky

Kombinované kurzy v˘tvarné 
a keramické dílny
1. pro dûti od 4 let
2. pro ‰kolní dûti
3. speciální kurz jako pfiípravka pro umû-

lecké ‰koly – kresba, modelování

Keramická dílna – pfied‰kolní dûti (od 5
let), ml. ‰kolní, st. ‰kolní (pokroãilej‰í mo-
hou pokraãovat u hrãífiského kruhu)

V úter˘ veãer probíhá kurz pro dospûlé.

Divadelní krouÏek – mlad‰í ‰kolní, st.
‰kolní

Pro v‰echny, 
ktefií mají rádi divadlo a rádi recitují

Esteticko–pohybová v˘chova –kurz pro
dûti od dvou let v doprovodu jednoho z ro-
diãÛ (malování, kreslení, cviãení, taneãky,
básniãky, písniãky, rytmizace pomocí jed-
noduch˘ch hudebních nástrojÛ aj.)

Dal‰í plánované aktivity 
za jednotlivé vstupné:

Aerobní cviãení pro Ïeny a dívky
– úter˘ 17.30–18.30 a 18.30–19.30
– ãtvrtek 18.30–19.30

Aerobní cviãení pro dûti 7 – 15 let
ãtvrtek 15.00–16.00 a 16.00–17.00

Aerobní cviãení »Buìme koãky«
vÏdy 1. a 3. sobotu v mûsíci 9.00–10.30

Cviãení maminek a dûtí
pondûlí 9.30–10.15

Jóga – ãtvrtek 19.30–21.00

Klubíãko – aktivita pro dûti od tfií let bez
doprovodu rodiãÛ – kaÏd˘ den s jinou
specializací

Pomoc maminkám
Zájmová ãinnost pro dûti, 
které nechodí do matefisk˘ch ‰kolek
Klubíãko
KD Klubka pfiipravuje i v leto‰ním ‰kolním
roce pro dûti od tfií let (po osobní domluvû
s lektorkou i pro dûti mlad‰í, které jsou
v‰ak dostateãnû samostatné, aby tfiíhodi-
nov˘ program byly schopné absolvovat)
program nazvan˘ KLUBÍâKO. Program
probíhá kaÏd˘ den dopoledne v klubovnû
kulturního domu. Není nutné dítû na jedno-
tlivé dny pfiedem pfiihla‰ovat. Program je
moÏné vyuÏívat dle va‰í potfieby nárazovû
nebo pravidelnû. KaÏd˘ den má svou spe-
cializaci, probíhá ucelenû a je vhodné, aby
dítû absolvovalo celé dopoledne. 

ROZVRH:

V pondûlí je ãást dopoledne vûnována
sportu, hraní kolektivních her v sále, v pfií-
padû pûkného poãasí chodí dûti na vy-
cházky.

Úter˘ je spojeno s dramatickou v˘chovou.
Dûti se uãí fiíkadla a básniãky. Pozornost
je vûnována správné v˘slovnosti.

Ve stfiedu se dûti vûnují hraní na jednodu-
ché hudební nástroje a zpûvu písniãek,
správné rytmizaci apod.

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.
V úter˘ dopoledne je moÏné nav‰tûvovat
i samostatn˘ program pro dûti pfied‰kol-
ního vûku Klubíãko pro pfied‰koláky, kde
se dûti pfiipravují na vstup do ‰koly. Pro-
cviãují si pamûÈ, uvolÀují ruku pro správné
psaní, zvládají základy matematick˘ch pfied-
stav a dostávají své první domácí úkoly.

Cena vstupenky je 80 Kã.

Dále nabízíme pro pfied‰kolní dûti (star‰í
ãtyfi let) v dopoledních hodinách (po a ãt)
moÏnost v˘uky hry na zobcovou flétnu.
Informovat se mÛÏete 
na tel. 272 930 023, 272 930 149.

Angliãtina na matefiské
Pro maminky na matefiské dovolené jsme
pfiipravili od záfií v˘uku angliãtiny. Pfiijìte se
nauãit nebo zopakovat angliãtinu a popoví-
dat si s ostatními maminkami v pfiíjemném
prostfiedí KD Klubka. Pro va‰e dítû jsme bû-
hem va‰í v˘uky pfiipravili hlídání se spous-
tou her a zábavy. Otvíráme kurz angliãtiny
pro zaãáteãníky (a vûãné zaãáteãníky), mír-
nû pokroãilé a stfiednû pokroãilé. Kurz bude
probíhat v malé skupince (max. 12 osob)
vÏdy ve ãtvrtek v dopoledních hodinách
a obsahuje 15 lekcí po 60 min. Program pro
dûti bude v cenû kurzovného. 

Zaãínáme jiÏ ve ãtvrtek 23. záfií 2004!

Pfiihlá‰ky a informace získáte 
na tel. 604 376 220 nebo na internetu:
www.webpark.cz/hermes.

Informace 
pro zájemce o divadelní krouÏek
KD Klubka vyhla‰uje konkurz na volná
místa v divadelním krouÏku. Konkurz pro-
bûhne v úter˘ 5. fiíjna 2004 ve 14.00
hod. v sále Kulturního domu Klubka.
Hledáme zájemce o divadlo ve vûku od 7
do 12 let. Úãastníci konkurzu si pfiipraví krát-
kou etudu na volné téma a pfiednes libovol-
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né básnû. Dal‰í úkoly, které by mûly ales-
poÀ zevrubnû zjistit talentové pfiedpoklady,
budou úãastníci konkurzu plnit jiÏ bez vût‰í
pfiípravy pfiímo na místû. ProkáÏí svou
schopnost improvizace, u níÏ bude ocenûna
jak originalita nápadu, tak provedení.
Informovat se mÛÏete pfiímo u lektorky di-
vadelního krouÏku Mgr. Romany Hrabáko-
vé, tel. 272 930 149.

Novinka v Klubce

❑ Chcete vlastnoruãnû vyrobit dárek pro
své blízké?

❑ Chcete si vyzkou‰et nûkterou z v˘tvar-
n˘ch technik?

❑ Chcete si prohlédnout jiÏ vyrobené dár-
ky a získat inspiraci?

❑ Chcete si poklábosit se stejnû zaloÏen˘-
mi lidmi?

Tak právû pro vás se otvírá nov˘ 
HOBBY V¯TVARN¯ KLUB 
pro dospûlé a vût‰í dûti.

Takto relaxovat mÛÏete od 6. fiíjna kaÏdou
stfiedu od 18.00 do 20.00 hod. v KD Klub-
ka, Kvûtnového vítûzství 2126, Praha 4.

Jednotlivé kurzy:

❑ 3 lekce drátkování – 350 Kã
– oplétání kamínku, svíãky v kombinaci

s korálky, sklenice nebo hrnku
– vytvofiení ‰perku, zvoneãku, mot˘lka aj.

❑ 3 lekce pletení z pedigu – 400 Kã
– v˘roba nástûnné dekorace, zvoneãku,

o‰atky, ko‰íãku, opletení kvûtináãe aj.

❑ 5 lekcí v˘roby vánoãních dárkÛ – 35
Kã za 30 min. + ãástka za pfiípadnû pou-
Ïit˘ materiál
– zdobení vûneãku z proutí
– malování na sklenici, hrnek nebo talífi, na

hedvábí a textil
– v˘roba zvoneãkÛ z drátku, pedigu a slámy
– nalepování motivÛ z ubrouskÛ na pfiáníã-

ko, kvûtináã, kamínek aj.
– zdobení svíãek malováním, oplétáním

drátkem, mramorováním
– dekorace z Twistartu
– rÛzné dekorace kvûtináãÛ
MÛÏete si pfiinést svÛj kvûtináã, sklenici,
hrnek apod.
Nutno se objednat pfiedem.
Podrobnûj‰í informace: 
Milada Suchopárová tel. 603 992 056,
e–mail: milada.suchoparova@quick.cz

Od záfií jóga v Klubce novû!

âtvrtek 19.30 – 21.00 hod
Cviãení jógy harmonizuje tûlo i mysl. Celko-
vû zvy‰uje fyzickou i psychickou kondici,

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

272 930 023.

uvolÀuje kaÏdodenní stres a podporuje
správné drÏení tûla. Relaxace po cviãení
umoÏÀuje lep‰í uvûdomûní si sv˘ch potfieb
a hlub‰ího proÏitku ze cviãení. Pfii cviãení se
pouÏívají jednoduché pomÛcky. Pfiineste si
prosím s sebou podloÏku na cviãení a deku.

Cviãitelé: 
Martina Schirlová, Ing. Petra Pla‰ilová
Informace na tel.: 
721 460 784, 281 973 416
martina.schirlova@seznam.cz,
petra.plas@tiscali.cz

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V ŘÍJNU 2004

ãtvrtek ❑ 21. ❑ 18.30
Zahajovací koncert ÏákÛ k v˘roãí vzni-
ku republiky. Sál ‰koly Kfitinská
Tel. 272 915 289

Základní umûlecká ‰kola JiÏní Mûsto
DOPLŇUJE KURZY 
VÝTVARNÉHO ODDĚLENÍ
Kurzy zahrnují: kresbu, malbu, modelová-
ní, tvarování, ka‰írování, grafické a textilní
techniky, drátování aj.
Pfiípravka k talentov˘m zkou‰kám na
stfiední a vysoké v˘tvarné ‰koly.
Program pro rÛzné 
vûkové skupiny (od 5 let).
Pfiihlá‰ky: ZU· JM Kfitinská, 
Praha 4 - Háje, tel. 267 900 135

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

FOLKOVÉ VEČÍRKY
Klubu Lišák
v Zahradě

Ve čtvrtek 7. října od 19.00 je
v KC Zahrada na programu

skupina Dubia Fortuna. Toto hu-
dební těleso svoji tvorbu stylově
zařazuje na pomezí středověké
hudby a world music. Vystoupe-
ní zahájí pravidelné folkové ve-
čírky Klubu Lišák. Lišák, dobro-
volná koncertní, pořadatelská
a zvukově-světelná organizace,
působí od roku 1994 kolem mla-
dého a velice schopného zvukaře
Pavla Jindráka (*1972). Ten
dnes patří mezi úzkou špičku
zvukařů folkové hudby u nás. Za
více než jedenáct let praxe spo-
lupracoval mimo jiné s Pavlínou
Jíšovou, J. Samsonem Lenkem,
M. Leichtem či se známou dvo-
jicí Dědeček - Burian. Díky Pav-
lově snaze má řada koncertů
i přehlídek vynikající zvuk,
a přitom je právě přirozené na-
zvučení převážně akustické hud-
by oříškem z nejtěžších. V Klu-
bu Lišák se Pavel Jindrák kromě
zvuku stará nyní také o celkovou
dramaturgii večírků. Večírky (zá-
měrně se neužívá slovo koncer-
ty) mají nabídnout více než běž-
né koncertní pořady. Očekávejte
např.: netradiční složení účinku-
jících, svérázná aranžmá skla-
deb, nezvyklý výběr repertoáru
či jemné průvodní slovo v neob-
vykle komorně přizpůsobeném
sále. Od října 2004 tyto již tra-
diční a oblíbené pořady bude
hostit Kulturní centrum Zahrada.
V dalších měsících se s Lišákem
můžete těšit na skupinu Ponožky
pana Semtamťuka, Lehkou nohu
či liberecký Jarret. Za úměrné
vstupné 100 Kč dostanete nášup
kvalitní muziky i mnohé navíc.
Jste zváni.

Mgr. Tomáš Rulf
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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, 0,90 Kã/min.

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.

ŘÍJEN 2004

❑ 16. – 17. 10 
Euroscout 2004
– mezinárodní setkání skautsk˘ch sbûra-
telÛ – v˘stava, filatelie, burza (více na
www.infofila.cz )

Koncerty

ãtvrtek ❑ 7. ❑ 19.00
Dubia Fortuna + host – hudební veãírek
Klubu Li‰ák – pomezí stfiedovûké hudby
a world music

pondûlí ❑ 11. ❑ 19.00
Tomá‰ Linka a Pfiímá linka – nejen písnû
Michala Tuãného v podání pfiední ãeské
country skupiny

úter˘ ❑ 19. ❑ 19.00
Pavel Dobe‰ a Tomá‰ Kotrba – recitál
»nej« písní oblíbeného písniãkáfie

ãtvrtek ❑ 21. ❑ 19.00
Sestry Havelkovy – komorní vystoupení
swingového dámského retro kvartetu s do-
provodem

Divadlo

pátek ❑ 8. ❑ 20.00
Vladislav Pek: Mary‰a – drama proti
srsti – rozpustilá parodie Divadla Expe-
kus

ãtvrtek ❑ 28. ❑ 12.00–22.00
Blizna v Zahradû – podzimní pidival ama-
térsk˘ch souborÛ, 3x divadlo + koncert
(http://pidival.dsmonde.net)

Film

pátek ❑ 1. ❑ 17.30 a 20.00
Good bye Lenin – tragikomick˘ snímek
evokující atmosféru konce NDR – film
Wolfganga Beckera

úter˘ ❑ 5. ❑ 17.30 a 20.00
Good bye Lenin – tragikomick˘ snímek
evokující atmosféru konce NDR – film
Wolfganga Beckera

pátek ❑ 22. ❑ 17.30 a 20.00
Good bye Lenin – tragikomick˘ snímek
evokující atmosféru konce NDR – film
Wolfganga Beckera

Setkávání

pondûlí ❑ 4. ❑ 18.30
S monzunem za zády (a nûkdy taky
v zádech) – pfiedná‰ka A. Polákové a D.
Jiráska o putování po Indii

ãtvrtek ❑ 7. ❑ 19.00
Je du‰e smrtelná nebo nesmrtelná? –
pofiádá Mezinárodní ‰kola Zlatého rÛÏové-
ho KfiíÏe L. R.

stfieda ❑ 13. ❑ 18.30
Blízk˘ v˘chod (S˘rie, Jordánsko, Liba-
non, Izrael) – cestopisná pfiedná‰ka Milo-
‰e Eksteina s diaprojekcí

pondûlí ❑ 18. ❑ 18.30
Helioterapie – slunce jako lékafi + pora-
denství v barvách v pofiadu pana D`Gale-
na

stfieda ❑ 20. ❑ 18.30
Tereza Bouãková a Bedfiich Ludvík:
Srdce u kanálu – literárnû–hudební pod-
veãer s fejetony i duety

pondûlí ❑ 25. ❑ 18.30
Jóga v praxi – RadÏajóga – nov˘ cyklus
pfiedná‰ek PhMr. Rudolfa Skarnitzla

úter˘ ❑ 26. ❑ 18.30
Popelka po ãtyfiicítce – voln˘ dámsk˘
klub spisovatelky a scenáristky Alexandry
Berkové

PESTROBAREVNÉ DIVADLENÍ ANEB
DĚTSKÁ DIVADELNÍ ZAHRADA

sobota ❑ 2. ❑ 10.00–12.00
âervená Karkulka – tvÛrãí dopoledne
s pohádkou pro dûti od 3 let. S sebou:
svaãinku, vodovky, lepidlo, nÛÏky.

sobota ❑ 2. ❑ 15.00
Máme svoji show – dûtsk˘ soubor Vltavín
pod vedením Drahomíry Vlachové uvádí
pÛvodní muzikál.

sobota ❑ 2. ❑ 16.00–18.00
Pfiehlídka dûtsk˘ch divadelních soubo-
rÛ. Více informací: www.kc–zahrada.p11.cz

pofiady pro dûti a mládeÏ

ãtvrtek ❑ 7., 14., 21., 28. 10. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky:
Pokémon, Lord of the Rings, Magic, Harry
Potter.

pátek ❑ 8. ❑ 16.00
Peaceniãky – Písniãky a fiíkadla – hravá
inscenace Dismanova rozhlasového dût-
ského souboru na lidové motivy nejen pro
dûti.

sobota ❑ 9. ❑ 10.00–12.00
Dûtská pouÈ – dopoledne plné soutûÏí
a zábavy v rámci DnÛ Prahy 11. Vyhrává
úplnû kaÏd˘.

sobota ❑ 9. ❑ 15.00
Vo hloupym Honzoj, hubatej Mánû, kte-
rá skrze peklo k napravení pfiinde – mario-
nety v pohádce divadla Xaver.

pondûlí ❑ 11. ❑ 9.30
Tomá‰ Linka a Pfiímá linka: Jak vzniklo
country, jak se dostalo k nám... – ‰kolní
pfiedstavení

ãtvrtek ❑ 21. ❑ 14.00
Po‰Èácká pohádka – na motivy âapkovy
pohádky pro dûti i dospûláky zvesela hraje
Laurychovo divadlo.

sobota ❑ 23. ❑ 10.00–12.00
Kocour v botách – tvÛrãí dopoledne s po-
hádkou pro dûti od 3 let. S sebou: vodov-
ky,lepidlo, nÛÏky.

sobota ❑ 23. ❑ 15.00
Pohádky z koãárku – O Smolíãkovi,
O KoblíÏkovi a Budce plné zvífiátek. Hraje
Docela velké divadlo Litvínov.

stfieda ❑ 27. ❑ 10.00
Pat a Mat – A je to! – animované pásmo
filmÛ o dvou kutilech.

ãtvrtek ❑ 28. ❑ 10.00
Velké putování Bolka a Lolka – animo-
vané pásmo vesel˘ch pfiíbûhÛ.

pátek ❑ 29. ❑ 10.00
Pojìte pane, budeme si hrát – animova-
né pásmo pohádek.

DEN STRAŠIDÝLEK

sobota ❑ 30. ❑ 10.00
Kaãenka a stra‰idla – pohádková veselo-
hra pro celou rodinu.
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·alounova 2024, Praha 11
tel. 272 929 545, 272 917 077

e-mail: sal@ddmjm.cz
www.ddmjm.cz

Janouchova 671, Praha 11
tel.: 272 911 520

e-mail: jan@ddmjm.cz

Dům
dětí
a mládeže

ŘÍJEN 2004

sobota ❑ 2. ❑ 9.30–11.00
Buì fit. Aerobic s posilováním se koná
v DDM ·alounova od 9.30 do 11.00 hod.
Vstupné 40 Kã. Vede K. Nováková.

sobota ❑ 2. ❑ 9.30–11.30
Hlavolámání. Netradiãní deskové hry
v poboãce DDM Janouchova pro dûti od
10 let.

sobota ❑ 2. ❑ 14.00–16.30
Otevfiená v˘tvarná dílna. Akce se koná
v poboãce DDM Janouchova od 14.00 do
16.30 hod. pro zájemce od 10 let. Vstupné
50 Kã. Téma: Korálkování. S sebou pfiezu-
tí a pracovní odûv.

sobota ❑ 2. ❑ 9.30–11.30
Pastelka. V˘tvarná dílna pro dûti od 5 let
v DDM ·alounova. Vstupné 20 Kã. S se-
bou pfiezutí a pracovní odûv.

sobota ❑ 2. ❑ 13.00–15.00
Pojìme si hrát. V˘tvarná dílna pro dûti
od 10 let v DDM ·alounova. Vstupné 20
Kã. S sebou pfiezutí a pracovní odûv.

nedûle ❑ 3. ❑ 14.00
VOSA. Otevfien˘ volejbalov˘ turnaj pro
mládeÏ v areálu Z· Ke Katefiinkám od
14.00 hod. Vybírá se poplatek za tûlocviã-
nu.

sobota ❑ 9. ❑ 8.00
Historick˘ vlak Praha – Kutná Hora.
Akce praÏsk˘ch DDM. Odjezd pfiibliÏnû
v 8.00 hod. z nádraÏí Praha hl. nádraÏí.
Od 10.00 do 16.00 hod. prohlídka pamá-
tek Kutné Hory. Odjezd do Prahy pfiibliÏnû
v 16.30 hod. Místenky na vlak v DDM.

sobota ❑ 9. ❑ 9.00–17.00
Keramick˘ kurz. Koná se v DDM ·alou-
nova od 9.00 do 17.00 hod. Cena kurzu
200 Kã. Nutné se pfiedem objednat, kapa-
cita míst je omezena.

ãtvrtek ❑ 14. ❑ 18.00
Turnaj v elektronick˘ch ‰ipkách. Akce
se koná v DDM ·alounova v klubu »Be-
roun« od 18.00 hod. pro zájemce od 10
do 18 let. S sebou pfiezutí.

sobota ❑ 16. ❑ 15.00
Odpoledne pro mû. Aerobic s posilová-
ním pro Ïeny a dívky od 16 let v poboãce
DDM Janouchova.

sobota ❑ 16. ❑ 9.30–12.00
Burza. Burza sportovních potfieb a obleãe-
ní pro dûti i dospûlé. V˘kup se koná 
15. 10. od 12.00 do 19.00 hod. v DDM ·a-
lounova. Prodej bude probíhat 16. 10. od
9.30 do 12.00 hod. v DDM ·alounova.

sobota ❑ 16. ❑ 9.30–11.30
Podzim v Domû. V˘tvarná dílna pro dûti
od 5 let a mládeÏ v DDM ·alounova.
Vstupné 20 Kã. S sebou pfiezutí a pracov-
ní odûv.

stfieda ❑ 20.
Minifotbal. Sportovní akce pro Z·.

ãtvrtek ❑ 21. ❑ 19.00
Koncert skupiny Sekvoj a host. Koná se
v DDM ·alounova od 19.00 hod. Vstupné
20 Kã.

sobota ❑ 23. ❑ 9.00–15.00
Turnaj ve stolním tenise. Urãen pro
amatéry v DDM ·alounova od 9.00 do
15.00 hod. Startovné 20 Kã. S sebou pál-
ku, míãek, pfiezutí.

PODZIMNÍ TÁBORY

27. 10. – 31. 10.
Dolní Radechová – pro mládeÏ od 15 let
vedoucí K. Nováková
Skryje – soustfiedûní taneãního souboru
Cassiopeia
vedoucí J. Chytilová
Bedfiichov – soustfiedûní aerobicového
krouÏku
vedoucí J. Janovská
Lhotka u Mûlníka – pro dûti od 12 let
vedoucí J. Vrbová

Zveme vás do klubu pro volnû pfiíchozí 
»BEROUN«
Úter˘ od 16.30 do 20.30 hod. – nové
stolní hry, kuleãník, elektronické ‰ipky, pfií-
jemné posezení s hudbou, a k tomu hrní-
ãek voÀavého ãaje, nûkdy i doprovodn˘
program.

PŘIPRAVUJEME 
NA MĚSÍC LISTOPAD 2004

sobota ❑ 6. 11.
Divadelní festival – HOMO LUDENS
– pfiehlídka amatérsk˘ch souborÛ v KC
Zahrada. Vstupné zdarma.

sobota ❑ 6. 11.
Máme narozeniny
– v˘tvarná dílna, hry, soutûÏe pro dûti od 5
let v poboãce DDM Janouchova od 9.30
do 11.30 hod. Vstupné 15 Kã.

pátek ❑ 19. 11.
Zpívání mezi paneláky – hudební festival
v KC Zahrada.

WWW prezentace DDM JiÏní Mûsto:
www.ddmjm.cz

sobota ❑ 30. ❑ 15.00
Nevûsta pro ãarodûje – divadelní soubor
Máj uvádí pohádku o lásce, kouzlech a zá-
pasu dobra se zlem.

sobota ❑ 30. ❑ 17.00
Kaãenka a zase ta stra‰idla – pohádko-
vá veselohra pro celou rodinu.

V˘stavy

❑ 5. – 31. 10 dvorana
Juraj GaÏovãiak: Fotografie z Vietnamu
– ãlen Svazu ãesk˘ch fotografÛ pfiedstavu-
je snímky ze cest

❑ 1.– 31. 10 mal˘ sál
Franti‰ek Wanke: Obrazy 2/04 – »pfiíjem-
né« krajiny a jiné, v˘stava obrazÛ (ve spo-
lupráci s www.ao.cz)

SoutûÏe

❑ 1. 9. – 26. 10.
Literární soutûÏ pro dûti i dospûláky –
téma: volné, pohádka na podzimní veãery,
cestopis – záÏitek z cest.

❑ 1. 9. – 24. 11.
Fotografická soutûÏ: Kontrasty v Ïivotû
JiÏního Mûsta (v Ïivotû jeho obyvatel,
událostí a okamÏikÛ)
více o soutûÏích na: www.kc-zahrada.p11.cz

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
Spojení: Metro Chodov, Bus 118, 154,

197 – stanice Jarníkova,
Metro Opatov, Bus 122, 177 
– stanice U Kunratického lesa
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

EMANUEL RANN¯
LITOGRAFIE A OBRAZY
OD 5. 10. DO 30. 10. 2004

Grafik a malífi Emanuel Rann˘ se naro-
dil 3.2.1943. V ‰edesát˘ch letech vy-

studoval ·kolu umûleck˘ch fiemesel v Br-
nû. Je ãlenem Svazu ãesk˘ch umûlcÛ
a grafikÛ Hollar. Ve své grafické tvorbû pra-
cuje pfieváÏnû technikou suché jehly a lito-
grafie. Vytvofiil a vydal nûkolik bibliofilsk˘ch
tiskÛ vûnovan˘ch poezii Jana Skácela, Iva-
na Divi‰e, Jakuba Demla, cyklus such˘ch
jehel (Havraní krajiny) a fiadu exlibris.

Tvorba Emanuela Ranného je hlubokou
v˘povûdí o pfiírodû, záznamem pocitÛ, v‰u-
dypfiítomného pohybu a rytmu. Básník Jan
Skácel ji nazval prakrajinou. Tyto jsou skry-
ty za oãima básníkÛ a tvofií pouto souznûní
s du‰í malífie. Právem je naz˘ván grafikem
básníkÛ. Absolvoval desítky individuálních
i kolektivních v˘stav u nás i ve svûtû. Jeho
grafické listy jsou ve sbírkách Národní ga-
lerie v Praze, Památníku národního píse-
mnictví, v galeriích Olomouc, Lipsko, Ban-
ská Bystrica, Mnichov, LodÏ a dal‰ích. Ob-
drÏel nûkolik cen na svûtov˘ch v˘stavách
grafiky a hlavní cenu soutûÏe »Grafika ro-
ku«. Îije a pracuje v Tfiebíãi.

Zamífiíte-li v fiíjnu do Opatovské knihov-
ny, projdete kolem krásn˘ch, barevn˘ch li-
tografií a obrazÛ prakrajin.

V˘stava bude zahájena v úter˘, 5. fiíjna
2004, úvodním slovem PhDr. ZdeÀka Hra-
bici v 19.15 hodin.

Olga Kuãerová

Tû‰íme se na vás.

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.

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

POBOČKA JÍROVCOVO NÁMĚSTÍ
pořádá v rámci Dnů Prahy 11

a Týdne knihoven 2004

II. ROČNÍK CYKLU
SVĚT SE SCHÁZÍ V PRAZE 11

■ 1. záfií - 1. fiíjna 2004 
soutûÏ pro dospûlé a dûti

Co víme o Bulharsku a Slovensku?
(Sledujte Klíã ã. 9/2004 a plakáty knihovny

Jírovcovo námûstí)

■ 27. záfií - 1. fiíjna 2004
Bulharsko - zemû rÛÏového oleje
• v˘stava knih, keramiky, fotografií
a dal‰ích artefaktÛ z Bulharska
• 29. 9. v 10.00 hod. 
– seznámení s bulharsk˘mi tradicemi

i souãasn˘m Ïivotem
– pûvecké vystoupení bulharského dût-

ského souboru
– srovnání bulhar‰tiny a ãe‰tiny, spojené

s krátkou ãetbou bulharské pohádky
– soutûÏ pro dûtské diváky pofiadu
– ochutnávka typického bulhar. dezertu

■ 4. fiíjna - 9. fiíjna 2004
Slovensko - zemû nám nejbliÏ‰í
• v˘stava »Najkraj‰ia kniha Slovenska
2000, 2001, 2002«, kterou zapÛjãil Slo-
vensk˘ in‰titút v Praze
• 6. 10. v 10.00 hod. 
– nûkolik slov o Slovensku pro dûti
– slovenská loutková pohádka pro ne-

jmen‰í ‰koláky v provedení Viery Kuãe-
rové a Vladimíra ·tancla, ãlenÛ Klubu
slovenskej kultúry

– ukázka pfiíbuznosti ãe‰tiny a sloven‰tiny,
spojená se soutûÏí

– dvojjazyãná ãetba slovenské dûtské kni-
hy v rámci »Velkého fiíjnového spoleãné-
ho ãtení«

– ochutnávka slovenské speciality
– vylosování vítûzÛ soutûÏe o ceny »Co ví-

me o Bulharsku a Slovensku?«

PÍŠETE? Přijďte 
to přečíst do
Zahrady...II.

Listopad bývá nezřídka sychra-
vým měsícem. Věřím, že se

ještě najdou ti, kteří pohrdnou te-
levizními – nováckými »lákadly«
či si je občas dokážou odpustit
a raději otevřou knihy, anebo sami
usednou k psaní. KC Zahrada vy-
hlašuje na podzimní měsíce lite-
rární klání, které vyvrcholí 16. li-
stopadu u příležitosti oslav Karla
Hynka Máchy.
Téma soutěžních prací:
1. Volné
2. Pohádka na podzimní večery
3. Cestopis - Zážitek z cest
Soutěžní kategorie:
1. žák 1. stupně základní školy
2. žák 2. stupně základní školy
3. student střední školy
4. dospělí
Podmínky účasti v soutěži:
libovolný žánr (poezie, próza, dra-
ma), rozsah literárních příspěvků
– maximálně 3 strany formátu A4,
dílo nebylo knižně publikováno.
Uzávěrka je 26. 10. 2004.
Příspěvky je možné odevzdávat –
posílat na adresu: KC Zahrada,
MgA. Hana Kožová, Malenická
1784, Praha 4, 148 00 a kozova.ha-
na@kc-zahrada.p11.cz.
Vyhodnocení: všichni autoři, kteří
své příspěvky odevzdají jak v pa-
pírové, tak elektronické formě, se
dočkají otištění svých děl ve sbor-
níku. Zároveň obdrží upomínkový
dar. Odborná porota složená z no-
vináře, spisovatele a zástupců
sponzorů a pořadatele vybere vždy
jednoho z každé kategorie. Počet
cen však není omezen.

Slavnostní vyhlášení a večer
s pořadem Autorské čtení se usku-
teční v úterý 16. listopadu 2004
v 18.00.
Veškeré informace podá: 
MgA. Hana Kožová, KC Zahrada,
Malenická 1784, P 4 - Chodov, 
148 00. Tel.: 271 910 246, 
608 961 158, e-mail: 
kozova.hana@kc-zahrada.p11.cz.
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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˘ 1000–1200 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 hol-
ãiãky od 3 let – základy práce s tûlem, li-
dového 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)

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)

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.

Nabídka pobytÛ:

20. – 30. 10. 2004
Podzimní ozdravn˘ pobyt s plaváním
dûtí: Program pro celé rodiny, pobyt v ho-
telu Mozolov v klidném a ãistém prostfie-
dí, plavání pro dûti od 9 mûsícÛ, pro dûti
od 2 let i cviãení, v˘tvarná dílna, pro ma-
minky i tatínky moÏnost sportovního vyÏití.

19. – 21. 11. 2004
Víkendov˘ pobyt pro maminky. Víkendo-
v˘ pobyt v hotelu Mozolov, vhodné pro
Ïeny, které rády odpoãívají aktivnû. Nabíd-
ka cviãení, aerobik, aquaaerobik, power
jóga, k dispozici bude masérka, kosmetiã-
ka, sauna, bazén, spoleãné posezení. Zá-
jemkynû se mohou hlásit na baru nebo te-
lefonicky.

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

ŠACHY MLÁDEŽI
Jižního Města
Pfiíjímáme skupiny do 10 hráãÛ na se-
zónu 2004/2005. Hrajeme 1x mûsíãnû
ve stfiedu od 14.00 do 15.00 hodin
v klubu Ulita, Mikulova 1573. Pfiíspû-
vek na ‰achov˘ svaz a organizaãní v˘-
daje ãiní na ‰kolní rok 2004/2005 150
Kã, slovy jednostopadesát Kã.

Zaãínáme 15. záfií 2004 
a 13. fiíjna 2004. Dal‰í termíny vám
sdûlíme prostfiednictvím Klíãe.
Kontakt: 
Dr. Ing. Jaroslav Zvolánek,CSc., 
Nezvalova 831, 156 00 Zbraslav
Tel. 257 921 197

Klub Ulita
Mikulova 1573
OS Propolis, je
otevfien˘ kaÏdému,
kdo si rád hraje. Ná-

v‰tûvníkÛm se nabízí na 40 druhÛ moder-
ních i tradiãních her z celého svûta zaloÏe-
n˘ch pfieváÏnû na strategii a logické úvaze.
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Modletická 1401, Praha 11
tel.: 267 910 008, fax: 272 919 803
e-mail: krestanske@centrum.cz

www.KCJM.duch.cz

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
❑ nízkoprahov˘ klub pro dûti ‰kolního vû-
ku s pestrou programovou nabídkou
❑ otevfieno – pondûlí, stfieda a ãtvrtek od
15.30 do 18.00
❑ volnoãasové aktivity a záÏitková peda-
gogika; ãinnosti uplatÀující a podporující
rÛzné druhy tvofiivosti, zábavné uãení
hrou, odreagování a relaxace formou
spontánních, radostn˘ch ãinností (hry,

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

âtvrtek 18.00 (kytary)
Nedûle 10.00

Farní knihovna 
sv. Franti‰ka z Assisi
je umístûna v suterénu
farní budovy. Je po-
mûrnû velmi dobfie vy-
bavená nejen literatu-
rou duchovnû zamûfie-
nou (bible, její v˘klady
a úvody, církevní dûji-

ny, duchovní osobnosti a svatí, církevní
dokumenty aj.), ale i literaturou zab˘vající
se dûjinami v‰eobecnû, umûním, cestopi-
sy, beletrií, mapami a fiadou dal‰ích oborÛ
vãetnû dûtskou literaturou – celkem pfies 
4 000 svazkÛ. Kromû toho je moÏné si vy-
pÛjãit i fiadu ãasopisÛ rÛzného zamûfiení
a v poslední dobû jsme získali i men‰í
mnoÏství nahrávek na kazetách a CD.

Knihovna, v níÏ je moÏno si knihy pÛj-
ãovat, je zatím otevfiena kaÏdou nedûli
od 9.30 do 12.00 hod., v pfiípadû vût‰ího
zájmu bude moÏné ji zpfiístupnit i v nûkter˘
v‰ední den.

Zveme v‰echny, ktefií mají zájem roz-
víjet svÛj Ïivot z víry, poznávat základy
kfiesÈanství, diskutovat o filozofick˘ch
a náboÏensk˘ch pohledech na Ïiovt, pro-
hlubovat svoji modlitbu, meditovat o Ïal-
mech a hovofiit o dal‰ích zajímav˘ch otáz-
kách na pravidelné stfiedeãní setkávání
do farního sálu v 19.00 hodin.

Jedná se o Ïivá a názorovû otevfiená
setkání, na nûÏ zveme v‰echny, kdo se
chtûjí nejen víc dovûdût o tûchto otázkách,
ale téÏ navzájem obohacovat sebe i druhé
a podûlit se o své zku‰enosti z hledání hod-
not trval˘ch a kaÏdému prospû‰n˘ch. Vítáni
jsou v‰ichni, nebojte se pfiijít a zapojit se.

Setkání probíhají od druhé poloviny
záfií. Termín prvního setkání bude ozná-
men na v˘vûsce v pfiedsíni kostela sv.
Franti‰ka.

www.kamínek.org/nadne

je otevfien˘ klub ve stylu ãajovny 
s doprovodn˘m programem.

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

OBČANSKÉ 
SDRUŽENÍ 
KAMÍNEK, 

SPOLEČENSTVÍ
PRACUJÍCÍ S DĚTMI 
A MLÁDEŽÍ HLEDÁ

VEDOUCÍHO 
HUDEBNù–DRAMATICKÉHO 

KLUBU PRO MLÁDEÎ.
PoÏadavky:
organizaãní schopnosti, samostat-
nost, spolehlivost, bezúhonnost, ko-
munikativnost, fiidiãsk˘ prÛkaz typu
B. Vlastní automobil v˘hodou.

Nabízíme:
samostatnou zajímavou práci, moÏ-
nost vzdûlávání v oboru práce s dût-
mi a mládeÏí, pruÏnou pracovní dobu
(odpolední, veãerní hodiny), moÏnost
práce i na poloviãní úvazek.

Své nabídky posílejte na adresu:
kaminek@kaminek.org

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

•  Vytváříte alternativní divadlo?
•  Chystáte zajímavou akci 

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

Informace: www.kaminek.org

soutûÏe, práce s hlínou a keramick˘mi
dlaÏdicemi, malování, batikování,
ping–pong, modelafiení, elektronika, pro-
gramování a dal‰í)
❑ sobotní a víkendové v˘lety
❑ vstup zdarma

PROGRAM V ŘÍJNU 2004

Nedûle ❑ 17. ❑ 18.00
Ekumenická bohosluÏba. Kaple (vchod A)

Pátek ❑ 22. ❑ 19.30
Literární veãer. Klub Na Dnû (vchod E)

Sobota ❑ 23. ❑ 19.30
Rocková m‰e. Kaple (vchod A)

Akce KfiesÈanského sportovního klubu
(Informace Jaroslav Ol‰ansk˘, 

603 256 411, jaroslav.olsansky@intax.cz)

Pátek–Nedûle ❑ 1.–3.
Geologick˘ víkend - Krásná Lípa
(turistika, soutûÏe, sbûr nerostÛ)

Stfieda–Nedûle ❑ 27.–31.
Vysokohorská turistika
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budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401, vchod E, 1. patro

tel.: 272 927 239, 603 180 180 

Stále pfiijímáme
nové zájemce o lekce kytary, flétny, klaví-
ru, houslí, zpûvu a keramiky a v˘tvarn˘ch
technik. V˘uka individuálnû nebo ve dvoji-
ci (max. ve trojici).

Ceny hudebních kurzÛ od 1 050 Kã, ke-
ramika a v˘tvarné techniky 1 300 Kã za
pololetí.

Informace a pfiihlá‰ky: 
Lucie Jurystová, 604 746 563, 

Karolína Sehnoutková, 603 180 180, 
272 927 239

FOTOSOUTĚŽ
»Kontrasty
v životě Jižního
Města«

KC Zahrada společně se
svými partnery

v čele se společností Fotolab
vyhlašují 2. ročník fotografic-
ké soutěže pro Prahu 11 s ná-
zvem »Kontrasty v životě Již-
ního Města«. Soutěž je určena
všem amatérským i profesio-
nálním fotografům bez rozdí-
lu věku. 

Do klání lze přihlásit jed-
notlivé fotografie (do počtu 7
snímků) či fotografické seriá-
ly (též max. 7 snímků). Při-
hlášené práce mohou být ba-
revné či černobílé, pořízené
z klasického či digitálního fo-
toaparátu, upravené i bez
úprav. Formát soutěžních pra-
cí od 15 x 21 cm (raději však
větší). Společnost Fotolab pro
soutěžící vyrobí až 5 kusů
soutěžních snímků 20 x 30
cm zdarma (nutno objednat
přes recepci Zahrady)! 

Pro oceněné fotografy bu-
dou připraveny hodnotné ce-
ny. Nejzajímavější snímky se
představí na lednové výstavě
v reprezentativním prostoru
galerie Zahrady. 

Pro bližší informace sleduj-
te průběžně časopis Klíč, in-
ternetové stránky Zahrady či
vitríny recepce Kulturního
centra Zahrada, kde je možné
označené soutěžní fotografie
odevzdávat. Plánovaná uzá-
věrka 24. 11. 2004.

Mgr. Tomáš Rulf

SRI CHINMOY
Koncert

meditativní 
hudby

NEDĚLE 3. ŘÍJNA 2004
V 18.00 HOD.

T-MOBILE ARÉNA, 
VÝSTAVIŠTĚ, PRAHA 7

Nevšední hudební večer
v klidné meditativní at-

mosféře. Sri Chinmoy je hu-
debníkem vnitří radosti, jeho
prostá, intuitivní hra na rozlič-
né východní a západní nástro-
je přesvědčivě vypráví o věč-
ném hledání pravdy, harmonie
a štěstí.

Vstup zdarma, počet míst
je omezený. Vstupenky si mů-
žete vyzvednout v síti Tic-
ketpro, Ticketportal nebo re-
zervovat na tel. 286 840 336
nebo na www.srichinmoy.cz.

Infolinka: 737 026 266
(8.00-20.00 hod.)

TEREZA BOUČKOVÁ
v rámci Podzimu

s literaturou

Autorská čtení v KC Zahra-
da nejsou novinkou. Po

Michalu Vieweghovi, Janu Ci-
mickém či Alexandře Berkové
se zde představí prozaička
a scenáristka Tereza Boučková.
Autorka knih »Indiánský běh«
či »Když milujete muže« ne-
dávno zaujala svým částečně
autobiografickým scénářem
k filmu Zdeňka Tyce »Smradi«.
Brněnské nakladatelství Petrov
v tomto roce vydalo spisovatel-
ce soubor fejetonů s názvem
»Jen tak si trochu schnít«
a podtitulem »Fejetony o mu-
žích a lidech«. Ve spolupráci
s televizním dramaturgem
a písničkářem Bedřichem Lud-
víkem z nich pak připravila ko-
morní literárně-hudební večer,
kde četbu vtipných textů dopl-
ňují Ludvíkovy písně i společ-
né duety. Podvečer je uváděn
v malém sále KC Zahrada ve
středu 20. října od 18.30 v rám-
ci cyklu pořadů Podzim s litera-
turou v Zahradě. Akce má pod-
poru grantu MČ Prahy 11.

Mgr. Tomáš Rulf

DEN PLNÝ
STRAŠIDÝLEK 

aneb Strašidlení
v Zahradě

V sobotu 30. října se, stejně
jako na mnoha jiných

místech světa, koná v KC Za-
hrada »Den strašidýlek«. Popu-
lární Halloween, svátek straši-
del, se letos v Zahradě připo-
mene filmově i divadelně. Stra-
šidelné pohádky i divadélko
»Nevěsta pro čaroděje« všem
těm, kteří se rádi trošku bojí, ji-
stě přinesou radost.

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

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 10., 17., 24 a 31. fiíjna 2004
od 9.30 do 11.30 hod.

Písnû s kytarou, zamy‰lení na Biblí, pro-
gram pro dûti, modlitby

V t˘dnu pofiádáme setkání v rodinném
prostfiedí, kam jste rovnûÏ srdeãnû zváni.

BliÏ‰í informace: Zdenûk Ra‰ovsk˘,
zdeba@volny.cz,

tel. 606 220 297 a Jan Liebig, 
jan.liebig@tiscali.cz

Tû‰íme se na va‰i úãast!

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROGRAM:

Pondûlí
POZOR ZMùNA!!!
Kurzy Alfa pro maminky - viz níÏe

Úter˘ ❑ 9.30–12.00
Dopoledne pro v‰echny
10.30: Kreslení s Lídou i pro nejmen‰í dûti
14.30–16.30: MasáÏe dûtí a kojencÛ – ob-
jednání nutné viz níÏe na tel. 606 642 759

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 13. a 27. ❑ 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 mo-
tivy, pfiípadnû omalovánky a jiné pfiedlohy
na obrázky do okna. 
Vstupné dospûlá kreslící osoba 50 Kã,
kreslící dítû 30 Kã.

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

NOVINKA!!!
Studio DART pofiádá 
masáÏe dûtí a kojencÛ
Na kursu uvítáme maminky s miminkem
v bfií‰ku nebo jiÏ s narozen˘m dûÈátkem.
Vhodné i pro maminky star‰ích dûtí a také
pro tatínky, babiãky a pro kaÏdého, kdo
chce darovat dûtem lásku.
Zbaví dûtí i vás samotné napûtí a pomo-
hou vám pfii vzájemné komunikaci. Tyto
techniky navíc stimulují krevní obûh a po-
hybov˘ aparát, zlep‰ují ãinnost v‰ech or-
gánÛ, stimulují pokoÏku. A to se bude líbit
nejen dûtem...

V˘ukov˘ cyklus 3 x 2 hodiny t˘dnû, vÏdy
v úter˘ 14.30–16.30 hodin. Cena celého
kursu je 600 Kã.

Kurs bude probíhat v MC Domeãek,
Modletická 1401, vchod E, Praha 4.

Objednávky na tel.: 
606 642 759 nebo 272 921 687.

KURZ ALFA 
PRO MAMINKY S DĚTMI
Kurzy oblíbené po celém svûtû!!!
Neformální dopoledne o kfiesÈanství, vide-
oprojekce, diskuze na dané téma, vtipy
a kafíãko s koláãem - v‰e v pfiíjemné
a pfiátelské atmosféfie. Vstup i jídlo zdar-

ma.
Setkávat se budeme v pondûlí od 9.30
hod. v MC Domeãek

Témata na fiíjen:

Pondûlí ❑ 4. ❑ 9.30
Úvodní setkání na téma: KfiesÈanství nud-
né, nepravdivé, zbyteãné?

Pondûlí ❑ 11. ❑ 9.30
Kdo je JeÏí‰ Kristus?

Pondûlí ❑ 18. ❑ 19.30
Proã JeÏí‰ zemfiel?

Pondûlí ❑ 25. ❑ 9.30
Jak si mohu b˘t vírou jist?

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

Tû‰íme se na vás!

Pokud budete mít chuÈ se aktivnû podí-
let na chodu Domeãku nebo máte ná-
pad, co mÛÏeme zlep‰it ãi pfiidat do na-
‰eho programu, budeme moc rádi, kdyÏ
se s námi o své nápady podûlíte na tel.
777 200 431 – Erika Oberfalcerová

Informace: 
Erika Oberfalcerová – 

272 940 288, 777 200 431 
nebo Domeãek – 267 915 115
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Modletická 1401, Praha 11 - Opatov, 
tel. 267 913 338, 

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

âajovna – posezení u dobrého ãaje s po-
vídáním a vyprávûním pfiíbûhÛ. 

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

»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, kter̆  vás miluje.

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: 261 711 426

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
Od června 2004 i na

www.praha11.cz

PROGRAM V ŘÍJNU

pondûlí ❑ 4.
Den otevfien˘ch dvefií Ymkária v rámci
DnÛ Prahy 11
16.00 – Zahájení grilování, moÏnost zahrát
si fotbálek, ‰ipky, ping–pong, otevfien˘ bá-
rek – prostû, jak to u nás bûÏnû chodí
17.00 – Vystoupení break dance skupiny
18.00 – Turnaj ve fotbálku nebo ‰ipkách,
pfiípadnû petangue – podle zájmu – násle-
duje vyhlá‰ení a odmûnûní vítûzÛ
20.00 – Vystoupení hudební hip–hop sku-
piny s názvem STWN Crew, která pomalu
oslaví rok zkou‰ení v Ymkáriu
Break dance, vernisáÏ v˘stavy, následuje
jam–session, konec ve 21.00 hod.

OTEVŘENO

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

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

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

âtvrtek ❑ 17.00–19.00
TenSing

âtvrtek ❑ 19.00–22.00
âajovna – Helen

V prÛbûhu odpoledne k dispozici »prÛvod-
ce zku‰ebnou«, jeden z hudebníkÛ Ymká-
ria se bude vûnovat dûtem (i dospûl˘m)
a vysvûtlovat jim, jak funguje vybavení
zku‰ebny, budou si moci zkusit zahrát na
bubny, pfiípadnû i na jiné nástroje.

pátek ❑ 22. ❑ 17.00
Turnaj v ‰ipkách – pro dûti a mládeÏ od
12 do 18 let

Adresa: Modletická 1401, 
Praha 4 – Opatov, tel. 267 913 338 
(jen v dobû otevfiení Ymkária), 
dal‰í informace YMCA Praha,
tel. 224 872 128, e–mail:
praha@ymca.cz
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V ZÁŘÍ 2004

Kurzy angliãtiny
pro zaãáteãníky a pokroãilé

Kurzy zaãínají 14., 15. a 16. záfií
• jednou t˘dnû do konce kvûtna 2005
• moÏnost pfiihlásit se po telefonu nebo

e-mailem
• uãebnice: Longman Cutting Edge
• cena: 1400 Kã za cel˘ cyklus vãetnû
uãebnice a se‰itu

Dubnova 806, Háje
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz

e-mail: jizni.mesto@cb.cz,
www.cb.cz/jizni.mesto

tel.: 604 989 133

Nedûle ❑ 10. ❑ 17.00
Kaz. Zbigniew Lipus

Nedûle ❑ 17. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip

Nedûle ❑ 24. ❑ 17.00
Daniel ·rámek

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

Besídka pro dûti

kaÏdou nedûli ❑ 17.00 
(po úvodních písniãkách)
Chcete si uÏít nedûlní bohosluÏbu? Nabízí-
me program pro va‰e dûti do 10 let. Hraje-
me celoroãní hru, soutûÏíme, malujeme, ale
také si pfiiblíÏíme biblické pfiíbûhy a jejich vliv
na souãasn˘ Ïivot. Od 12. záfií 2004.

Info: Tomá‰ Lúãan, 604 570 728, 
tomaslucan@seznam.cz

Pondûlí ❑ 18.45–19.45
Aerobic pro Ïeny
Zaãínáme znovu cviãit 20. záfií 2004.

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

Úter˘ ❑ a 19.00 (ãesky) 

Stfieda ❑ a 9.30 (anglicky) 

Biblické kurzy
Hodina zaãíná volnou konverzací a pokra-
ãuje diskusí k vybranému textu. Tento
‰kolní rok budeme probírat novozákonní
listy Timoteovi, Petra a Jana. Hodina
v angliãtinû se opakuje kaÏdou stfiedu od
9.30 hod.

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

Úter˘ ❑ 19.00
Kurz Alfa
... pfiíleÏitost prozkoumat smysl Ïivota
Kurz Alfa je pfiíleÏitostí pro kohokoli, aby
bûhem deseti inspirativních po t˘dnu ná-
sledujících setkání prozkoumal nenátlako-
v˘m uvolnûn˘m zpÛsobem kfiesÈanskou
víru. Není to nároãné, je to pfiátelské a zá-
bavné. Kurzy mají podporu v‰ech hlavních
kfiesÈansk˘ch církví. Nejde v‰ak o uzavfie-
nou záleÏitost. Pfies 5 milionÛ lidí po celém
svûte, ktefií kurzy Alfa absolvovali, se sho-
duje v tom, Ïe jde o zku‰enost, která stojí
za to. Veãer zaãíná veãefií, pokraãuje vide-
opromítáním na dané téma a následuje
diskuse. Od 28. záfií zaãíná jiÏ osm˘ bûh
kurzu Alfa ve Stanici JiÏní Mûsto.

Církev bratrská
Šeberov

V Ladech 10, ·eberov 
Kazatel: Dr. David Javornick˘
Public relations: Marek Fajfr, 
tel. 244 911 796, 724 146 226.

e–mail:marek.fajfr@cb.cz
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.

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!

Dopolední kurzy:

úter˘ ❑ 9.30
Angliãtina pro zaãáteãníky (ãeská lektor-
ka)

úter˘ ❑ 9.30
Angliãtina pro stfiednû pokroãilé (kanad.
lek.)

Veãerní kurzy:

úter˘ ❑ 17.00
Angliãtina pro mírnû pokroãilé (kanad.
lek.)

stfieda ❑ 17.00
Angliãtina pro stfiednû pokroãilé (kan. lek.)

stfieda ❑ 19.00
Angliãtina pro pokroãilé (kan. lek.)

ãtvrtek ❑ 17.00
Angliãtina pro mírnû pokroãilé (ãeská lek-
torka)

ãtvrtek ❑ 19.00
Angliãtina pro zaãáteãníky (ãeská lektor-
ka)
Po kaÏdé hodinû angliãtiny následuje kurz
seznámení s Biblí pro zájemce, zvlá‰È pro
ty, ktefií Bibli moc neznají.

Dále nabízíme:

úter˘ ❑ 19.00
Studium a diskuse o Bibli v angliãtinû
(zdarma)

stfieda ❑ 9.30
Studium a diskuse o Bibli v angliãtinû
(zdarma).
Hodina zaãíná volnou konverzací a pokra-
ãuje diskusí k vybranému textu. Tento
‰kolní rok budeme probírat novozákonní
listy Timoteovi, Petra a Jana

Info: Mark Potma, 267 915 485 
nebo 604 989 133, 

e-mail: potma@volny.cz

Nedûlní shromáÏdûní

kaÏdou nedûli ❑ 17.00–18.15
Zveme vás na kfiesÈanské setkání Sta-
nice JiÏní Mûsto. Zaãínáme spoleãn˘m
zpíváním s kapelou, potom usly‰íme
aktuální zamy‰lení z Bible – nûco pro
kaÏdého. Po skonãení setkání se schá-
zíme na pfiátelské rozhovory s obãer-
stvením.
Kavárna otevfiena od 16.30 a po setkání.

Nedûle ❑ 3. ❑ 17.00
Mark Potma
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Úter˘ ❑ 5. ❑ 19.00
Slavnostní veãefie - Úvod do kurzu Alfa:
KfiesÈanství: nudné, nepravdivé, zby-
teãné?

Úter˘ ❑ 12. ❑ 19.00
Kdo je JeÏí‰?

Úter˘ ❑ 19. ❑ 19.00
Proã JeÏí‰ zemfiel?

Úter˘ ❑ 26. ❑ 19.00
Jak si mohu b˘t vírou jist?

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

Stfieda ❑ 9.30–11.30
Klub maminek
Zveme v‰echny maminky s dûtmi, ale tû-
hotné, které se na matefiství teprve pfiipra-
vují. Sdílíme radosti a starosti, které pfiiná-
‰í v˘chova a péãe o dûti. Od 8. záfií 2004.

Info: Markéta Lúãanová, 604 571 424,
mlucanova@seznam.cz

Stfieda ❑ 19.00–20.30
Stfiedeãní skupinka
Scházíme se kaÏdou stfiedu veãer v ka-
várnû Stanice JiÏní Mûsto, abychom spolu
sdíleli kaÏdodenní starosti i radosti, aby-
chom se za druhé modlili, abychom si pfie-
dávali povzbuzení z BoÏího slova a vlastní
zku‰enosti a abychom si prakticky pomá-
hali. Stavte se u nás ... jste srdeãnû zváni!

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

âtvrtek ❑ 9.30–11.30
Klub seniorÛ
Pro kaÏdého, kdo se cítí seniorem. âeká
vás dvouhodinka popovídání pfii kávû se
zákuskem, promítání a diskuse o Ïivotû
v jin˘ch ãástech svûta a také duchovní za-
my‰lení pro kaÏdodenní Ïivot.

Info: Petr KoÈátko, 
241 440 796, 608 588 598

âtvrtek ❑ 18.30–20.00
MládeÏ
Hrajeme moÏné i nemoÏné hry, studujeme
Bibli, prohlubujeme na‰e vztahy s Bohem,
diskutujeme na aktuální témata. Koho zde
najde‰? Mladé lidi, ktefií mají chuÈ poznat
Boha a sdílet se s ostatními lidmi. Pfiijd i ty
– jsi srdeãnû zván!

âtvrtek ❑ 7.
Jak ãíst Bibli

âtvrtek ❑ 14.
Telefon k Bohu

âtvrtek ❑ 21.
Pokání

28. - 31.
Sjezd mládeÏe

Info: Robert a Lenka Kubíãkovi, 
605 250 926, robert.kubicek@seznam.cz

Pátek ❑ 16.30–18.00
Klub Velryba – Háje
Klub pro dûti od 9 do 13 let.
U nás tû ãeká mnoho zábavn˘ch a neoby-
ãejn˘ch her, poutavé pfiiblíÏení nejznámûj-
‰ích biblick˘ch pfiíbûhÛ, mÛÏe‰ poznat no-
vé kamarády, zajet s námi na v˘let ãi ví-
kendovou akci.

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

kaÏd˘  pátek ❑ 18.30–20.30
KLUB StK
...je stfiedo‰kolsk˘ klub, kde mÛÏe‰ strávit
pfiíjemn˘ páteãní veãer. Co tû ãeká? Tfieba
film, zajímavá pfiedná‰ka, veãer pln˘ nej-
rÛznûj‰ích her nebo nûco ulítlej‰ího jako
tfieba párty.

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

KNIHKUPECTVÍ
Na‰i ãinnost roz‰ifiujeme i o prodej knih
o psychologii. v˘chovû dûtí, manÏelství
a spiritualitû. Máte–li zájem si koupit knihu
z nakladatelství Návrat domÛ, pfiijdte si vy-
brat z bohaté nabídky.

Info: Lenka Kubíãková, 605 287 412, 
ceslen@seznam.cz

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ – JiÏní Mûsto
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz
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 – 58 sborÛ, pfies
99 stanic po celé âR

www.cb.cz

Pokud chcete dostávat tento program
emailem, napi‰te na adresu: 

jizni.mesto@cb.cz s pfiedmûtem zprávy
»zasílat program Stanice JM«.

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, 603 174 268

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
(10. 10. – Díkúãinûní 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. (První
setkání 21. 10.)

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 také 
na internetové adrese:

http://sporilov.evangnet.cz

Českobratrská
církev 

evangelická
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Konzultaãní 
a v˘ukové stfiedisko
Hrabákova 2001,
Praha 4-Chodov
www.pagoda.cz
tel.: 272 91 71 74,
777 945 003

RELAXAČNÍ PROGRAM V PAGODĚ
Cítíte se osamûlí, nebaví vás práce, va‰e
manÏelství má trhliny? Jste vyãerpaní, pfie-
pjatí, neustále pod tlakem nebo se naopak
cítíte rezignovaní a máte málo sil? MÛÏete
to tak nechat a cítit se pofiád hÛfi, ale máte
také svobodnou volbu to zmûnit!
MATERIA MEDICA, sdruÏení 
pro nekonveãní péãi o zdraví vám nabízí

tematicky zamûfiené KURZY RELAXACE:

❑ TVO¤IVÉ POVOLÁNÍ a RELAXACE

úterky 15.00–16.45

❑ RELAXACE pro KAÎDÉHO
úterky 18.00–19.45

❑ ZDRAV¯ ROZVOD a RELAXACE
úterky 20.00–21.45

❑ RELAXACE pro TùHOTNÉ
stfiedy 14.00–15.45

❑ PARTNERSKÉ VZTAHY 
a RELAXACE ãtvrtky 18.00–19.45

KURZY probíhají 1 x t˘dnû formou 
6 setkání zahrnujících:
❑ »minisemináfi« – téma kurzu ve srozu-

mitelné podobû – 30 min.
❑ energetická a uvolÀující cviãení – 30

min.
❑ nácvik relaxaãních technik – 30 min.

V dal‰í fázi pak kurzy pokraãují formou
pravideln˘ch setkávání v proÏitkové skupi-
nû zamûfiené na sebepoznání a osobnost-
ní rÛst – rovnûÏ 1 x t˘dnû ve stejn˘ ãas. 

Odborné téma je nahrazeno 
doplÀujícími technikami:
❑ arteterapie, focusing
❑ taneãní a pohybová terapie, dechová

cviãení
❑ aktivní imaginace, vizualizace, meditaã-

ní techniky
❑ nácvik komunikaãních dovedností

Ceny:
– první setkání bezplatné
– cyklus prvních 6 setkání 

(5 x 90 Kã) 450 Kã
– dal‰í setkávání – platba za jednotlivé

setkání 90 Kã
– pfiedplatné na 6 setkání 450 Kã

Malování na hedvábí
Ne, nelekejte se, nevadí, Ïe neumíte kres-
lit! K malování staãí cit pro barvy, chuÈ
zkusit nûco nového, dobrá nálada a uvol-
nûnost. Seznámíme Vás se základními
technikami MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ, zku-
síme vytvofiit ‰átek, ‰álku a nebo »jenom«
obrázek na zeì. Povíme si, co je tajemná
mandala, jak˘ má v˘znam a co vypovídá
o na‰í du‰i, jak rozvíjet svoje imaginativní
a kreativní schopnosti, jak se uvolnit.
KDY? kaÏdou druhou stfiedu 

od 6. 10. – od 18.00 do 21.15 hod.
KDO? lektorky Svûtla Francová 

a Lucie Hájková
ZA KOLIK? 350 Kã (za 3 vyuã. hodin),

v cenû materiál na malování
Kurzy se konají v novû zrekonstruovaném
konzultaãním a v˘ukovém stfiedisku PA-
GODA – 10 min.pû‰ky od metra Chodov.
Pro úãastníky kurzÛ je k dispozici miniãa-
jovna. • Poãet míst v kurzu je omezen˘,
svá místa si rezervujte vãas – telefonicky
nebo písemnou pfiihlá‰kou.

BliÏ‰í informace www.pagoda.cz 
nebo telefonicky.

Rubriku připravila: 
Daniela Jungmannová

PROGRAM V ŘÍJNU 2004

stfieda ❑ 6. ❑ 17.00
Fotbalov˘ turnaj s KC KROK

sobota ❑ 9. ❑ od 13.00
DOBYTÍ JIÎNIHO PÓLU IV.
Divadelnû–hudební open air festival
v Centrálním parku na Opatovû

stfieda ❑ 13.
Diskutaãní stfieda na téma:
Zdravá v˘Ïiva

pátek 15. – nedûle 17.
V˘jezd na ·umavu – pomoc se dfievem

úter˘ ❑ 19.
Povídání na téma: VEGETARIÁNSTVÍ
vs. MASOÏroutství + vegakuchynû

ãtvrtek ❑ 21.
Turnaj o fiíjnového mistra ve stolním
fotbálku

ãtvrtek ❑ 28.
Státní svátek – klub zavfien˘

www.proximasociale.cz

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˘stavu.
K dispozici je i Antiakvariát s literaturou pro
dlouhé polární podveãery, zku‰ebna pro
zaãínající kapelky, prostor pro v˘stavy ...
Uvítáme va‰e nápady a projekty, jako
napfi. promítání z cest, koncerty, party,
dílny pfiedná‰ky, divadlo, ãtení...

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

obãanské sdruÏení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11

tel.: 272 916 482
e-mail: jiznipol@proximasociale.cz

PROVOZ KLUBU

Po 15–21 klub Ilona
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

VIETNAM
hledáčkem 

pana Fotografa

Fotografický Klub Fotošum
není návštěvníkům KC Za-

hrada neznámé označení. V mě-
síci říjnu se v Zahradě představí
jeden z jeho zakladatelů Ing.
Juraj Gažovčiak (* 1959) samo-
statnou výstavou. Po stavebních
studiích absolvoval rodák z Nit-
ry fotografickou konzervatoř
a účastnil se řady fotografic-
kých dílen v České republice
i v zahraničí. Člen Svazu čes-
kých fotografů i Českého klubu
cestovatelů vystavoval např.
v pražském Mánesu, Hradci
Královém či Ostravě, na svých
výpravách navštívil mimo jiné
Tibet, Nepál či Vietnam. Právě
poutavé fotografie vietnam-
ských reálií bude obsahovat vý-
stava na galerii Zahrady. Vstup
volný. Mgr. Tomáš Rulf


