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Příjemně nás vytrhuje z běžné životní
reality, koření naši pragmatickou kaž-

dodennost: Chodovská tvrz, starobylý ob-
jekt a moderní kulturní dům. K dobrému
pocitu stačí z dáli vidět její kruhový tvar
nebo při jízdě Türkovou ulicí v zeleni za-
hlédnout, jak se mihne hřeben její stře-
chy. Stavba kruhového půdorysu se šin-
delovými střechami, starým kamenným
portálkem a s dřevěným mostkem přes
travnatý příkop je magickým místem na-
šeho regionu. Podle archeologů se v kraji-
ně tyčí od konce 13. století, tedy více než
sedm století. Už v dávné minulosti chrá-
nila zdejší obyvatele, upevňovala pocit
bezpečí domova. Dnes spolu s okolním
parkem, jehož stromy budou s přibývají-
cími léty stále malebnější, svou existencí
a obnovenou patinou prozařuje vcelku
prozaické okolí.

Pohled do minulosti ale otevírá pouze
jednu dimenzi. Už víc jak patnáct roků
naše tvrz nabízí ještě další. Starobylý ob-
jekt se v minulém století dočkal stavební
rekonstrukce a proměny na kulturní dům.
V průběhu 90. let až do prvních roků no-
vého tisíciletí následovaly další úpravy,
s postupující dobou stále zásadnější.
Umožňují kulturnímu zařízení co nejlépe
naplňovat svůj účel. Tvrz už překročila
stín možné perifernosti a zařadila se mezi
přední pražská kulturní centra s odpoví-
dající úrovní nabídky.

Otevřenými okny do parku a také arká-
dovým nádvoříčkem, které jeho drobná
nástěnná svítidla spojují s velebnou atmo-
sférou nádvoří Pražského hradu, se často
linou zvuky hudebních nástrojů nebo
zpěv. Koncerty vážné a klasické hudby,
prezentované vybranými interprety, patří

už dlouho k vyhledávaným. Rozzářená
okna v podvečer zase prozrazují vernisáže
nových výstav obrazů, soch, keramiky
a dalších uměleckých děl, po další týdny
pak přístupných veřejnosti. Shluky naleš-
těných a vyzdobených aut ve vybrané dny
prozrazují, že si opět další dva rozhodli
říci svoje Ano. Slavnostně, ale srdečně
probíhají vítání maličkých z nových gene-
rací, »utvrzovací« svatební obřady těch,
kdo se v manželském svazku dožili vý-
znamných kulatých výročí, i setkání se se-
niory. Do tvrze přicházejí četní zdejší žáci
a dospělí na různé besedy a přednášky,
z celé Prahy směřují návštěvníci do gale-
rie. Vžívá se nová tradice místní pouti
v okolním parku i v tvrzi. Do arkády
na levé straně nádvoří míří zase ti,
kdo si chtějí v prostředí s pa-
tinou jenom příjemně po-
sedět a občerstvit se.
Detašovaným praco-
vištěm zdejšího kul-
turního zařízení je
středisko Opatov
s vlastní paletou
náplně.

Pokračování
na str. 9

SEDM STOLETÍ a patnáct roků
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Rada MČ Praha 11 
dne 11. 3. 2004 na své 6. schůzi mj.:

KONSTATOVALA:
▼ že ze strany společnosti Intercon-

certs Europe, s. r. o., došlo a dochází
k zásadnímu přehlížení obecných po-
stupů nutných pro zřízení koncertní-
ho areálu a k nerespektování měst-
ské části Praha 11 jako orgánu odpo-
vědného svým občanům

NESOUHLASILA:
▼ s vybudováním ani provozováním

koncertního areálu v prostoru ohra-
ničeném dálnicí D1, ulicí Na Jele-
nách a Roztylskou

SOUHLASILA:
▼ 1. se záměrem výstavby čtyřpodlažní

administrativní budovy dle studie
»Office building Chodov«, zpracova-
né ateliérem »Studio a« v únoru 2004
pro investora spol. Skanska CZ., a. s.,
Divize Project Development

▼ 2. s úpravou kódu míry využití území
SVO – smíšené obchodu a služeb,
v katastrálním území Chodov v ul.
U Kunratického lesa z D1 na E,
která by umožnila výstavbu čtyřpo-
dlažní administrativní budovy

▼ se záměrem vestavby a nástavby blo-
kové kotelny v Tatarkově ulici dle
upravené studie, kterou pro investora
Dolmen Property Development, a. s.,
zpracoval ateliér Hlaváček a partner,
za podmínky, že součástí prodeje
bytů bude i příslušný počet parkova-
cích stání v garážích

▼ 1. s řešením zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení
a pro první etapu rekonstrukce obvo-
dového pláště ZŠ Donovalská 1684

▼ 2. s rekonstrukcí pavilonů A, B, po-
lovinou pavilonu D a úpravou před
pavilonem B v 1. etapě v roce 2004

SCHVÁLILA:
▼ že výkon interního auditu v příspěv-

kových organizacích zřízených MČ
Praha 11 bude nahrazen veřejno-
správní kontrolou ze strany zřizovatele

▼ postup při výběru zájemců o uzavře-
ní nájemní smlouvy k bytům v do-
mech ve vlastnictví hlavního města
Prahy, svěřených MČ Praha 11, za
smluvní nájemné

NESCHVÁLILA:
▼ úpravu (valorizaci) nájemného v ne-

bytových prostorech na území MČ
Praha 11 od 1. 4. 2004 do 31. 3. 2005
o 0,1 %

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ rezignaci Ing. Alice Žváčkové na

mandát člena Zastupitelstva MČ
Praha 11 (§ 55, odst. 2, písm. b, zá-
kona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí), kterou oznámila
starostce MČ dopisem ze dne 25. 2.
2004

▼ rezignaci Ing. Alice Žváčkové na
funkci členky zdravotní a sociální
komise

PROHLÁSILA:
▼ dalšího náhradníka pana Daniela

Šrámka členem Zastupitelstva MČ
Praha 11 ve smyslu § 56 citovaného
zákona na uprázdněný mandát vo-
lební strany Sdružení nezávislých
kandidátů po Ing. Alici Žváčkové, ve
volebním obvodu č. 2 – Opatov

Rada MČ Praha 11 
dne 25. 3. 2004 na své 7. schůzi mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ věcný záměr nařízení RHMP, kterým

se určuje místo, kde lze konat shro-
máždění občanů bez oznámení, na
území MČ Praha 11

DOPORUČILA:
▼ pokud RHMP usoudí, že je vhodné

na území hl. m. Prahy vymezit tako-
výto prostor, zřídit pro tyto účely
jedno centrální místo pro celé hl. m.
Prahu, které bude nepřetržitě moni-
torováno

SCHVÁLILA:
▼ přijetí finančních darů od společnosti

CADDY, a. s., a to:
75 000 Kč pro účely zlepšení do-
pravní obslužnosti, zejména parko-
vání
50 000 Kč – účel využití nestanoven

▼ záměr pronájmu nebytových prostor
v objektu Hrabákova 2001

SOUHLASILA:
▼ se záměrem výstavby bytového

domu, přiléhajícího k závěru ulice
Klapálkovy, dle studie zpracované L.
a P architektonickým ateliérem, Ku-
biušova 22, Praha 8, v říjnu 2003, za
podmínek zvýšení počtu parkovacích
míst a vyřešení pěšího propojení zá-
věru ulice Klapálkovy se severní ko-
munikací

POŽÁDALA:
▼ Radu hlavního města Prahy o zo-

hlednění výše ceny pronájmu pozem-
ků ve vlastnictví hl. m. Prahy pro po-
třeby regenerace panelových domů

Zastupitelstvo MČ Praha 11 
na 11. zasedání dne 18. 3. 2004 mj.:

KONSTATOVALO:
▼ že ze strany společnosti Interkon-

certs Europe, s. r. o., došlo a dochází
k zásadnímu přehlížení obecných po-
stupů nutných pro zřízení koncertní-
ho areálu a k nerespektování měst-
ské části Praha 11 jako orgánu odpo-
vědného svým občanům (42–0–0, 2
nehlasovali, 1 nepřítomen)

NESOUHLASILO:
▼ na základě dostupných podkladů

s vybudováním ani provozováním
koncertního areálu v prostoru ohra-
ničeném dálnicí D1, ulicí Na Jele-
nách a Roztylskou (43–0–0, 1 nehla-
soval, 1 nepřítomen)

ZVOLILO:
▼ tři přísedící Obvodního soudu pro

Prahu 4: Libuši Živnou (34–0–3),
Valentinu Haasovou (34–0–3) a Mgr.
Pavla Hlaváče (36–0–0)

SCHVÁLILO:
▼ přesun finančních prostředků ve výši

6 500 000 Kč v rámci oddílu 43 – so-
ciální péče a pomoc, a to přesunem
z investičního příspěvku Centra soci-
álních služeb JM – Křejpského – na
rekonstrukci objektu Křejpského
1502 (40–0–0)

▼ snížení rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2004 v oblasti příjmů ve třídě 4a ve
výdajích oddílu 35 – zdravotnictví,
z položky účelový příspěvek na lékař-
skou službu první pomoci, o částku 
1 174 000 Kč na zabezpečení plateb
LSSP pro MČ Praha 4 (37–0–0)

▼ podněty na změny územního plánu
hl. m. Prahy; podrobnosti k navrho-
vaným změnám najdete v usnesení č.
10/11/Z/04 (34–0–0)

▼ záměr úplatného převodu bytových
domů na základě žádostí přijatých
do 31. 5. 2003 (23–5–6)

▼ zásady úplatného převodu bytových
domů (23–5–6)

VZALO NA VĚDOMÍ:
▼ rezignaci Mgr. Petra Kopala a Ing.

Petra Křešňáka na funkci členů fi-
nančního výboru (29–0–2)

▼ rezignaci Ing. Petra Jiravy na funkci
člena kontrolního výboru (29–0–2)

ZVOLILO:
▼ Daniela Šrámka (SNK) členem kon-

trolního výboru (29–0–2)

Individuální setkání obãanÛ 
se starostkou a jejími zástupci 

se koná 5. kvûtna 2004 
od 16.00 do 18.00 hod. 

v Ocelíkovû ulici

Setkání starostky a jejích zástupcÛ
s obãany se v kvûtnu nekoná.

Své dotazy, pfiání a stíÏnosti 
mÛÏete starostce a jejím zástupcÛm 
také sdûlit kaÏdé v‰ední úterní ráno 

od 8.30 hod. do 9.00 hod. 
pfiímo na telefony: 

Starostka Marta ·orfová 
267 902 204, 272 941 360

ZÁSTUPCI STAROSTKY:
Jan ·imÛnek

267 902 206, 272 916 060
Ivan ·koda

267 902 206, 272 922 114
Jan Va‰íãek

267 902 275, 272 940 804

O čem jednala 
rada MČ a ZMČ

PODROBNùJ·Í INFORMACE ZÍSKÁTE
v informaãní kanceláfii 

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

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

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

vždy do konce kalendářního měsíce.
Distribuci lze urgovat na

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

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

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

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

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

Mgr. Daniela Jungmannová

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

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

Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav Svěcený

Sté narozeniny oslavil pan Alois Hudík 15. dubna 2004. Pogratulovat k tak vý-
znamnému jubileu mu přišli i starostka paní Marta Šorfová a její zástupce Ing.

Ivan Škoda a předali mu dárkový koš a květiny. Pan Alois Hudík vlastně nebydlí
na Jižním Městě dlouho, až do svých devadesáti pět let
žil sám na chatě u Mníšku pod Brdy, a teprve nedávno
se »na stáří« přestěhoval ke své mladší dceři, s níž žije
teď ve společné domácnosti. Velké rodinné oslavy se

zúčastnily dcery
obě, nechyběli ani
tři  pravnoučci.
Na fotografi i  je
oslavenec, které
mu by ostatně
nikdo tu stovku
nehádal, s malým
Matýskem. Přeje-
me Vám, pane
Hudíku, hodně,
hodně klidných
a spokojených let.

Den učitelů je jedinečnou příležitostí
k poděkování našim učitelkám

a učitelům v mateřských, základních
i středních školách, za jejich trpělivou,
zodpovědnou a náročnou práci při vý-
chově mladé generace. Naše městská
část se snaží vycházet školám a pedago-
gům vstříc po celý rok, na svátek učite-
lů ale nezapomíná. Představitelé radni-

ce si i letos rádi našli čas na stisk ruky,
poděkování, předání knihy a květin na
malé oslavě Dne učitelů 22. března
v salonku hotelu Opatov. Neformální
setkání starostky a jejích zástupců
s oceněnými pedagogy je jen sice
malým, ale o to upřímnějším poděková-
ním za nelehkou práci při výchově ma-
lých i větších jihoměšťánků.

První den po nástupu jara pondělní
ráno 22. března 2004 moc nepřipo-

mínalo. Bylo spíše mrazivé a zamrače-
né, ale jen do chvíle, než se na trávní-
cích a keřích poblíž konečné stanice
metra v Hájích začaly objevovat velké
barevné květiny, na větve si posedali
ptáci a mezi keři se dokonce plazil had.

Příjemně překvapeným spěchajícím
obyvatelům u metra rozdávaly vlasto-
ručně vyrobené kytičky děti z mateřské
školy V Benátkách a přidaly jarní přá-
níčko a úsměv. Nástup jara u stanice
metra v Hájích „prostorovým happenin-
gem“ slavili nevšedním způsobem, vese-
le a s vtipem žáci Střední odborné školy
ve Stříbrského ulici za přispění svých
malých kamarádů. Že se ve škole hodně
naučili, dokázali i ukázkou svých prací
na radnici naší městské části, kterou
jste si mohli prohlédnout v dubnu.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
ÚŘAD MČ PRAHA - ÚJEZD
zastoupený starostou Úřadu MČ Praha - Újezd

vyhlašuje dne 3. 5. 2004 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

REFERENT V INVESTIČNÍM ODBORU
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha - Újezd

Platové zařazení: 9. platová třída

Sjednaný druh práce: referent v odboru investičním.
Zejména se jedná o zajišťování činností stavebního do-
zoru, činností vyplývajících ze samostatné působnosti
městské části v oboru stavebním, životního prostředí
a odpadového hospodářství.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů:

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trva-
lým pobytem v České republice, který ovládá český
jazyk,

c) způsobilost k právním úkonům,

d) bezúhonnost.

Další požadavky:

požadované vzdělání
– středoškolské nebo vysokoškolské technického směru

požadované znalosti
– znalost práce na PC

další dovednosti, schopnosti
– komunikační schopnosti v mluveném a psaném slově
– psychická odolnost
– pracovní nasazení

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů: jméno, příjmení,
titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu
o povolení 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 některých zákonů, nutno připojit strukturo-
vaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, výpis
z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u ci-
zích státních příslušníků též obdobný doklad, osvědčují-
cí bezúhonnost vydaný domovským státem pokud tako-
vý doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost
čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 20. 5. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha - Újezd, Kateřinské nám.
465/1, 149 00 Praha 4.

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

REKONSTRUKCE křižovatky 
ul. Hviezdoslavova – Prašná
V době od 6. dubna 2004 do 31. srpna 2004 dojde k re-

konstrukci křižovatky ulic Hviezdoslavova – Prašná –
U Modré školy, spojené se změnou jejího tvaru. Z důvodu
bezpečnějšího průjezdu křižovatkou bude i zde zřizen kru-
hový objezd, na Jižním Městě v pořadí už desátý. Zároveň
budou provedeny úpravy přilehlých chodníků včetně nava-
zujících přechodů přes komunikace.

V době přestavby křižovatky nedojde k omezení provozu
autobusů městské hromadné dopravy. Krátkodobě však
dojde k omezení průjezdu osobních vozidel, objízdná trasa
povede ulicí Hněvkovského. Doprava bude omezena jen
o několika víkendech a řidiči o přesných termínech budou
informováni v rámci dopravního značení souvisejícího se
stavbou. Věříme, že změnou charakteru křižovatky dojde ke
zvýšení bezpečnosti provozu a větší spokojenosti občanů.
Investorem přestavby křižovatky je Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy a rekonstrukce bude hrazena z prostřed-
ků hl. města Prahy.

Všem účastníkům silničního provozu se omlouváme za
způsobené komplikace, odměnou jim bude na konci prázd-
nin další bezpečná křižovatka na Jižním Městě.

Odbor dopravy ÚMČ Praha 11

UPOZORNĚNÍ na úpravy
povrchů komunikací 
spojené s blokovým čištěním
Technická správa komunikací hl. města Prahy

v rámci blokového čištění, obdobně jako v loňském
roce, ošetří povrch dalších komunikací na území Jižní-
ho Města nástřikem asfaltové penetrace.

V níže uvedených termích čištění 
se to týká následujících komunikací:
■ 13. 5. 2004 – blok č. 11 – ul. Bajkonurská, Tatarko-

va, Mnichovická, Novomeského, Sulanského, Stříbr-
ského, Cyprichova

■ 24. 5. 2004 – blok č. 13 – ul. Doubravická, Jažlovická

■ 27. 5. 2004 – blok č. 08 – ul. Mejstříkova, Hlavatého
(úsek Štichova – K Milíčovu), Štichova (úsek Janou-
chova – parkoviště), Janouchova

Děkujeme občanům ve zmíněných lokalitách za
pochopení. Práce na komunikacích přispějí ke zkva-
litnění povrchu vozovek. 

Odbor dopravy ÚMČ Praha 11

HM HARMONIE, s. r. o. přijme
spolehlivou a šikovnou paní k všestranné práci
Uživatelská znalost PC nutná. Řidičský průkaz a znalost
anglického jazyka vítány. Plný úvazek, nástupní mzda
10 000 Kč.

Nástup od 15. 5. 2004.

Kontakt: tel./fax: 267 910 495, mobil: 603 495 219

(V Klíči č. 4/2004 bylo uvedeno chybné telefonní číslo,
případným zájemkyním se firma HM Harmonie

omlouvá a prosí, aby zavolaly znovu.)
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VOLBY 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PŘIPRAVUJEME SE NA VOLBY
do Evropského parlamentu 
– květen

▼Nejpozději do 16.00 hodin dne 2. května 2004 – si
může podat žádost o zápis do seznamu voličů pro

volby do Evropského parlamentu občan jiného členské-
ho státu Evropské unie, který má právo volit, tzn.,
splňuje podmínky (alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let, je po dobu nejméně 45 dnů, tj. nejméně od 27.
dubna 2004, veden v evidenci obyvatel a nenastala u něj
překážka ve výkonu volebního práva), není uveden v do-
datku stálého seznamu voličů, a projeví svou vůli hlaso-
vat ve volbách do Evropského parlamentu na území
České republiky.

Žádost může podat osobně i písemně a musí k ní být
přiložena kopie dokladu osvědčujícího zápis žadatele
v evidenci obyvatel (kopie průkazu o povolení k poby-
tu vydaného cizineckou policií České republiky) a záro-
veň čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvádí svoji
státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvo-
du, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu
veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve vol-
bách do Evropského parlamentu pouze na území České
republiky.

Žádost lze podat na oddělení evidence obyvatel
a osobních dokladů Úřadu MČ Praha 11, Vidimova
1324, Praha 4 (bílá budova).

▼ Nejpozději 22. května 2004 –  může Úřad MČ
Praha 11 do seznamu voličů pro volby do Evrop-

ského parlamentu zanést voliče, kteří nemají ve správ-
ním obvodu našeho úřadu trvalý pobyt, ale kteří v našem
obvodu
a) vykonávají základní nebo náhradní vojenskou službu,
b) jsou ve zdravotnickém zařízení, ústavu sociální péče

nebo v obdobném zařízení, nebo
c) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo

v místě výkonu trestu odnětí svobody, a kteří byli
úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného
zařízení.
O zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského

parlamentu by měl volič prostřednictvím správce zařízení
požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny
voleb v tomto zařízení zřejmý, neboť následné změny
spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu
již nelze provádět.

Pokud si volič není jist, že ve dny voleb bude ještě
v daném zařízení pobývat, je praktické požádat obecní
úřad v místě svého trvalého pobytu, o vydání voličského
průkazu, který voliče opravňuje ve dnech voleb do Ev-
ropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky i k žádosti o hlasování
do přenosné volební schránky v příslušném zařízení.
Stejně doporučujeme řešit i situaci, kdy volič dopředu ví,
že bude přijat do některého z uvedených zařízení a setr-

vá zde i po dobu konání voleb do Evropského parlamen-
tu.

Voliči, který bude neočekávaně přijat do některého
z uvedených zařízení mimo bydliště v době po 22. 5.
2004, nebude mít voličský průkaz a uplynula i lhůta, ve
které lze požádat o vydání voličského průkazu, nebude
ze zákona umožněno volební právo vykonat, účastnit
se voleb.

▼Nejpozději do 27. května 2004 – může volič naší
městské části, který je zapsán v seznamu voličů pro

volby do Evropského parlamentu, požádat o vydání vo-
ličského průkazu, který opravňuje k hlasování v jakém-
koli volebním okrsku na území České republiky. Žádost
o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná.

Pokud volič posílá žádost o vydání voličského průka-
zu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Úředně
ověřený podpis voliče se nevyžaduje v případě, že o vy-
dání voličského průkazu požádá osobně.
• písemné podání poštou s opatřeným ověřeným podpi-

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

• osobně můžete písemnou žádost podat na oddělení evi-
dence obyvatel a osobních dokladů Úřadu MČ Praha
11, Vidimova 1324, Praha 4 (bílá budova), paní Heny-
chová, tel: 267 902 391

Úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá volič-
ský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vy-
dání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Poznámka:
Volič, který se přestěhuje po 2. květnu 2004, tzn., že

u něj dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kte-
rému se sestavuje seznam voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu, zůstává zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu
v místě svého předešlého trvalého pobytu, neboť tento
obecní úřad nemůže voliče z důvodu přestěhování po
uplynutí 40. dne přede dnem voleb ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout a obec-
ní úřad v místě nového trvalého pobytu voliče ho naopak
nemůže do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu dopsat. Z uvedeného tedy vyplývá, že volič,
který se přestěhuje po 2. květnu 2004, může volit buď
ve správním obvodu obecního úřadu v místě svého pře-
dešlého trvalého pobytu (ve volební místnosti pak volič
prokáže svou totožnost a státní občanství občanským
průkazem s novou adresou nebo cestovním dokladem),
anebo chce–li volit v místě, kam se přestěhoval,
musí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozdě-
ji 27. května 2004, požádat u obecního úřadu,
kde je veden v seznamu voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu, o vydání voličského průkazu, který ho
opravňuje hlasovat ve dnech voleb v kterémkoli voleb-
ním okrsku na území České republiky, tedy i v místě,
kam se přestěhoval.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ Praha 11
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Informace k žádosti o dávku státní so-
ciální podpory přídavek na dítě.

V souvislosti se zákonem 453/2003
Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995
Sb. o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, vydalo Minister-
stvo práce a sociálních věcí nové tisko-
pisy k žádosti o přídavek na dítě, plat-
né od 1.10.2004. Jedná se o upravený
tiskopis »potvrzení o studiu« a »doklad
o výši ročního příjmu« a zcela nový ti-
skopis »doklad o výši příjmů nezao-
patřeného dítěte za červenec
a srpen«. Doporučujeme vám věnovat
maximální pozornost správnosti jejich
vyplnění a dodržení termínů jejich ode-
vzdání, tj. potvrzení o studiu během
září 2004 (s datem vystavení v září
2004) a dokladů o výši příjmů za
všechny osoby starší 15 let vč. prohlá-
šení osob o příjmech nejpozději do 
30. 10. 2004.

V souvislosti s výše uvedenou nove-
lou zákona o státní sociální podpoře
zároveň upozorňujeme všechny klienty
včetně nezaopatřených dětí, kteří
budou dokládat své příjmy k žádosti

o přídavek na dítě počínaje obdobím
od 1. 10. 2004 (příjmy za rok 2003)
a ve sledovaném období vykonávali
činnost osoby samostatně výdělečně
činné, že za minimální příjem u těchto
osob bude považována nejméně částka
50 % průměrné měsíční mzdy v ná-
rodním hospodářství vyhlášené Čes-
kým statistickým úřadem za kalendářní
rok. Uvedená částka se započítává i za
každý kalendářní měsíc, v němž tato
osoba vykonávala samostatnou výdě-
lečnou činnost jen po část měsíce.
V případě nesrovnalostí v údajích z Fi-
nančního úřadu je rozhodujícím úda-
jem o době výkonu samostatné výdě-
lečné činnosti informace z Okresní
resp. Pražské správy sociálního zabez-
pečení doložená klientem.

Do rozhodného příjmu nezaopatře-
ných dětí se nebudou započítávat je-
jich případné příjmy dosažené v době
jejich nezaopatřenosti za měsíce červe-
nec a srpen a doložené na zvláštním ti-
skopise »doklad o výši příjmů nezao-
patřeného dítěte za červenec a srpen«.
V případě závislé činnosti se berou

v úvahu příjmy zaúčtované těmto oso-
bám zaměstnavatelem i v měsících, kdy
byla činnost vykonávána jen po část
měsíce, v případě podnikání nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti se pro-
vede odpočet ve výši 50 % průměrné
měsíční mzdy v národním hospodář-
ství, a to jen za měsíce, kdy byla čin-
nost vykonávána po celý měsíc.

Pokud z jakýchkoliv důvodů nebu-
dete mít zájem o prodloužení žádosti
o přídavek na dítě od 1. 10. 2004
a nebudete tedy dokládat zpět na
naše kontaktní místo vyplněné odpo-
vídající tiskopisy, oznamte nám, pro-
sím, laskavě písemně do 31. 10. 2004
tuto skutečnost. Zjednodušíte tím po-
stup při ukončování vaší dávky v naší
databázi. Případné ukončení studia
nezaopatřeného dítěte nebo změnu
školy během školního roku nahlašujte
na naše kontaktní místo do 8 dnů ode
dne, kdy k ukončení nebo změně
došlo.

Podrobnější informace vám poskyt-
nou pracovnice odboru státní sociální
podpory telefonicky nebo osobně na
svém pracovišti.

Odbor státní sociální podpory 
ÚMČ Praha 11

PŘÍDAVEK na dítě

Živnostenský odbor OZNAMUJE
podnikatelům, že z důvodu školení pracovníků odboru
k novele živnostenského zákona bude v úterý 4. května
2004 pracoviště živnostenského odboru ve Vidimově
ulici uzavřeno.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Dr. Jiří Kučírek

vedoucí živnostenského odboru ÚMČ Praha 11

POZVÁNKA
Při příležitosti desátého výročí zahájení
provozu Domova důchodců Praha-Háje
je připraven slavnostní program 
ve dnech od 11. 5 do 13. 5. 2004 pod názvem

Tři dny plné zábavy

■ PRVNÍ DEN 
11. května 2004 – od 9.30 do 16.00 hodin

Den otevřených dveří
První den je program zaměřen na předvedení života do-
mova a vlastních aktivit obyvatel, kteří vám rádi své do-
vednosti představí v rámci »Dne otevřených dveří«

■ DRUHÝ DEN
12. května – od 9.00 do 18.00 hodin

Oslava desátého výročí DD Háje 1994 - 2004
Druhý den je bohatý program sestaven z vystoupení zá-
stupců z Magistrátu hlavního města Prahy, městské části
Praha 11 a dalších významných hostů, vzácných umělců.

V odpoledním programu vystoupí hudební skupina
Staročeské dechovky k tanci a poslechu.

■ TŘETÍ DEN
13. května 2004 – od 14.30 hodin

Slavnostní ukončení oslav desátého výročí DD Háje
Oslava desátého výročí bude zakončena koncertem
Umělecké agentury MARIO s vystoupením umělců Ná-
rodního divadla.

S podrobnějšími informacemi k jednotlivým
programům budete seznámeni v DD Háje.

Na oslavy 10. výročí zahájení provozu DD Háje sr-
dečně čtenáře Klíče zve

Miloslava Žižková, ředitelka DD Háje

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Praha – Jižní Město přijme
■ DIETNÍ SESTRU S PRAXÍ NA ZÁSTUP 

PO DOBU MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
– nástup podle dohody

■ KUCHAŘE – kuchařku s praxí, nástup od 1. 8. 2004.

Informace na tel. 267 990 164 
– vrchní sestra E. Meixnerová

■ ASISTENTKU ŘEDITELKY
Požadujeme ekonomické vzdělání, velmi dobré organi-
zační a komunikační schopnosti (dobré vyjadřovací
schopnosti v písemném i mluveném slovu), pracovní
zkušenosti v oblasti administrativní činnosti, dobré uži-
vatelské znalosti PC. Nástup ihned.

Informace na tel. 267 990 152, paní M. Endlicherová

MATEŘSKÁ ŠKOLA Mírového hnutí 1680

NABÍZÍ VOLNÉ PROSTORY 
k pronájmu vhodné pro kanceláře firmy.

Bližší informace: 602 776 674
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Před rokem a půl byl poprvé zvolen
do zastupitelstva a rady naší měst-

ské části a ujal se rezortů školství,
kultury, sportu, sociálních věcí a zdra-
votnictví. Zástupce starostky Ing. Ivan
Škoda dává před odpovídáním na
otázky diskusního fóra na našich we-
bových stránkách přednost osobní ko-
munikaci. Rozhovor pro Klíč poskytl
ochotně a rozpovídal se o novinkách
ze školství a kultury na Jižním Městě.

Proč se, pane místostarosto, znovu
opravuje »Červená škola«? Není to přece
tak dávno, co byla slavnostně otevřena.

Máte pravdu, ale vzhledem k tomu,
že omítky na první části rekonstruo-
vané základní školy K Milíčovu firma
Bau Plus zhotovila již na začátku
zimy, došlo k nestejnému dobarvení
fasády. Při kolaudaci dodavatel přislí-
bil, že omítku opraví. Ukázalo se, že
jednodušší a spolehlivější než opravo-
vat, bude nanést omítky nově.
V rámci reklamačního řízení se tedy
firma Bau Plus postarala o novou
omítku, ve stejné barevnosti, odpoví-
dající kvalitě a v poměrně rekordním
čase. Práce byly dokončeny během
Velikonoc.

Po opravách ale volají téměř všechny
základní školy na Jižním Městě. Bude
městská část v rekonstrukci panelových
škol pokračovat i letos?

Vedle již dokončené varny s jídel-
nou Základní školy Chodov, kterou
jsme uvedli do provozu v březnu, je
v plánu oprav na letošní rok pokračo-
vání druhé etapy regenerace ZŠ K Mi-
líčovu - škola má totiž pavilony dva
a oba byly v havarijním stavu. Zaháje-
na bude i oprava další panelové zá-
kladní školy v Donovalské ulici, v létě
by mělo dojít k její kompletní rekon-
strukci. Za účasti ředitelství školy se
nyní připravuje výběrové řízení na
firmu, která školu zrekonstruuje. Do-
mnívám se, že je důležité, aby o opra-
vách spolurozhodovalo vedení školy,
tedy aby se spolu s odborem školství
a kultury a radou naší městské části
aktivně podílelo už na přípravách
zmíněného výběrového řízení.

Prostředky ve výši osmnácti milio-
nů korun již máme. Peníze městská
část získá z privatizace bytového
fondu. Je velká škoda, že se s oprava-
mi nezačalo dřív, po připravovaném
zvýšení DPH ze stavebních prací na
19 % bude situace ještě těžší.

Před časem se na
diskusním fóru hodně
mluvilo o odvolání
ředitele Kulturního
centra Zahrada. Konalo
se už výběrové řízení
na nového ředitele
Zahrady?

Do výběrového řízení se přihlásilo
sedm uchazečů. První kolo proběhlo
7. dubna, ve druhém kole - 19. dubna
- jsme hodnotili projekty a provedli
užší výběr z kandidátů. V době, kdy
Klíč č. 5 vyjde, 27. dubna 2004, se
uskuteční ústní pohovory s uchazeči,
kteří postoupili do třetího kola. Poté
bude o obsazení místa ředitele KC Za-
hrada rozhodovat rada MČ. Věřím, že
se nám povede vybrat dobře, a v Klíči
pak nového ředitele KC Zahrada rád
představím.

Zástupce starostky Ing. Ivan
Škoda by mohl pokračovat ještě
dlouho, otázek, kterými se musí
denně zabývat, je velmi mnoho. Slí-
bili jsme si, že se zase nad některými
aktuálními problémy brzo sejdeme.

S Ing. Ivanem Škodou pro Klíč 
rozmlouvala Daniela Jungmannová

JAK TO VIDÍ zástupce starostky

KVĚTEN v Chodovské tvrzi
V květnu bude obvyklý koncertní program Chodovské

tvrze rozšířen o vystoupení několika výjimečných osob-
ností naší hudební scény, jejichž koncerty jsou pro poslucha-
če vždy svátkem. Rádi bychom upozornili alespoň na tři
koncerty (v časovém pořadí).

V pondělí 10. května zde vystoupí houslista Ivan Ženatý.
V České republice hraje poměrně zřídka, více vystupuje na
světových scénách, se slavnými orchestry či s dalšími vyni-
kajícími sólisty. Je také profesorem na Vysoké hudební škole
C. M. v. Webera v Drážďanech.

Mistr Jaroslav Svěcený si do květnového představení ze
svého cyklu domovských koncertů v Chodovské tvrzi tento-
krát pozval opravdu atraktivního hosta - kytaristu Lubomíra
Brabce. Jejich koncert se koná ve čtvrtek 20. května.

Ve středu 26. května sem zavítá Škampovo kvarteto, sou-
bor, který slaví úspěchy po celém světě. V současné době je
zřejmě nejúspěšnějším smyčcovým kvartetem v ČR.

Umělci z oblasti vážné hudby nebývají v široké veřejnosti
tak známi jako jejich kolegové z pop music či herci. I když
mnozí dosáhnou ve svém oboru skutečného mistrovství,
spíše než zájmu médií se dočkají ocenění hudebních kritiků
a posluchačské menšiny. Jen výjimečně jsou jejich jména
známa mimo okruh odborníků a milovníků vážné hudby.
Škampovo kvarteto k těmto výjimkám bezesporu patří.

Zmíněné pořady jsou jen ukázkou akcí, které se budou
v květnu v Chodovské tvrzi konat. Kompletní přehled je
uveden v příloze Klíče, věnované programům kulturních za-
řízení. Koncerty začínají vždy v 19 hodin, srdečně vás zveme
do jubilující Chodovské tvrze.

Ing. Vladimír Levický, 
ředitel KD Chodovská tvrz

JAK SE DĚLÁ knížka

Akademická malířka Věra Krumphanzlová po osmi letech
vystavuje opět na Jižním Městě. Tentokrát ilustrace pro

děti v Kulturním centru Zahrada od 3. 5. do 30. 5. 2004.
Představuje se originálními kresbami, ilustracemi učebnic,
didaktických a poetických dětských knih, zvukových knih,
omalovánek, leporel či vystřihovánek. Autorčin rukopis mů-
žeme najít i v četných televizních programech pro děti, jako
jsou Zpívánky, Dětské kabarety, pohádky.

Součástí výstavy bude pořad Jak se dělá knížka plný zají-
mavých rozhovorů a vyprávění. Ve velkém sále Zahrady jej
18. května v 9.00 hodin uvede Tomáš Pilát, moderátor Čes-
kého rozhlasu. Hosty pořadu budou: básník Jozef Junas,
Mgr. Jiří Tušl, redaktor a producent Supraphonu, Michaela
Hrabětová, šéfredaktorka nakladatelství Sinus, PhDr. Jind-
řiška Nováková, majitelka vydavatelství Audiostory, Jan
Fiala, básník, fotograf a majitel nakladatelství Bílý slon
a další hosté. Program je určen hlavně dětem, ale i srdečně
vítáni jsou i dospělí.

Mgr. Tomáš Rulf, KC Zahrada
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Beránek to v dějinách lidstva neměl nikdy jednodu-
ché. S jeho obětí se setkáváme už v době dávných

kultur, a jak už to bývalo, vždy přitom tekla krev. Kult
beránka zůstal, ale původní forma se naplnila novým
obsahem a krásná čeština nám umožňuje pokračovat
tvrzením, že formy existují různé, například keramic-
ké, litinové, a dnes už dokonce silikonové (pořád je
řeč o beránkovi), a stejně různorodý je i jejich obsah,
nabízí snad nekonečné množství receptur. O tom se
3. dubna mohlo v Klubu seniorů v Křejpského ulici
přesvědčit na 150 účastníků velikonočního posezení.
Zlatým hřebem tradičního setkání pořádaného Cent-
rem sociálních služeb Praha - Jižní Město byla soutěž
Beránek 2004. Zúčastnilo se jí 12 soutěžících, kteří
vedle množství velikonočních zajíčků a kuřátek před-
stavili celkem 36 velikonočních beránků. Pětičlenná
porota to neměla vůbec jednoduché - jeden beránek
lépe vypadal, druhý byl chutnější, třetí byl součástí
krásné kompozice, a tak to šlo pořád dokola. Po více
než hodině bylo jasné pořadí, ale uznání zasloužili
všichni, cenu si po zásluze odneslo všech 12 soutěží-
cích.

I jídelníček byl stylový, velikonoční nádivka
s bramborovým salátem, pivo, tentokrát od ČSSD
Prahy 11, a ke kávě, jak jinak beránek. Nakonec se
náš beránek svému osudu nevyhnul, jen přitom nikdo
nesmutnil, naopak, všichni senioři se až do večera sr-
dečně radovali, zpívali a tančili.

Kéž by transformace všech dějinných nepravostí
končila vždy takhle!

Text a fota Jan Meixner

BERÁNEK se nakonec radoval

Jan Nádvorník starosta sousední MČ Praha 15 přišel původně vy-
platit Martu Šorfovou, starostku MČ Praha 11. V přestupném roce
je prý ale všechno jinak, a takhle to dopadlo...

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Praha – Jižní Město vás zve na

SPORTOVNÍ HRY
SENIORŮ JIŽNÍHO MĚSTA
6. ročník se uskuteční 20. května 2004 
od 10 hodin ve sportovním areálu 
Základní školy Campanus, 
Jírovcovo nám. 1782, Jižní Město II.
Pod záštitou starostky MČ Praha 11 Marty Šorfové 
a paní Lívie Klausové

▼ Většina disciplín je připravena nejen pro seniory, ale
i pro vozíčkáře

▼ Na nejlepší čekají hodnotné ceny

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

▼ Pro soutěžící i diváky je připraveno 
bohaté občerstvení

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

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2004

SLAVNOSTNÍ křest kuchařky
plné vynikajících receptů,
které nám zaslali senioři hlav-
ně z Jižního Města, proběhne
20. května 2004 ve sportov-
ním areálu ZŠ Campanus
během Sportovních her senio-
rů. Kmotrami této ojedinělé
publikace se stanou Lívia
Klausová, manželka preziden-
ta České republiky a Marta
Šorfová, starostka Prahy 11.

Kuchařku si budete moci na
místě zakoupit.

Centrum sociálních služeb
Praha-JM

LIDOVÁ SLAVNOST
ve Valdštejnské zahradě
Parlament České republiky přivítá vstup České republi-

ky do Evropské unie lidovou slavností v den přistou-
pení ČR k Evropské unii ve Valdštejnské zahradě. Lidová
slavnost s hudbou a občerstvením se bude konat 1. května
2004 od 17.00 do 19.00 hodin.

Den vstupu do EU bude pro zájemce z řad veřejnosti
příležitostí k návštěvě jedné z nejpůsobivějších malostran-
ských zahrad, součásti unikátního komplexu Valdštejn-
ského paláce, jehož historické sály budou rovněž v době
slavnosti zpřístupněny.

Zvou srdečně Parlament ČR a Senát ČR
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■ Paní starostko, má snad zvýšený stavební ruch u stanice
metra na Chodově znamenat, že v těchto místech konečně
začalo stavět? 

Starostky se e-mailem zeptala paní P. Š. z Roztyl.

Na Jižním Městě se konečně rozjela zdaleka největší in-
vestiční akce v Praze. Firma Rodamco EU konečně

získala všechna potřebná povolení a na konci března za-
hájila výkopové práce k výstavbě obchodního a společen-
ského Centra Praha Jih - Chodov. Víme, že pro naše spo-
luobčany, především z nebližšího okolí, to nebude období
lehké, ale po dokončení vyroste na místě skládky panelů
opravdové městské centrum s novými obchody, s mož-
nostmi kulturního, sportovního i společenského vyžití, ale
i s nabídkou nových pracovních míst.

Městská část Praha 11 se bude snažit, a o tom bych
chtěla ubezpečit hlavně vás, kdo jste se o dění na Chodově
zajímali a nadále intenzivně zajímáte, abyste byli stavbou
obtěžováni co nejméně a co nejkratší dobu. Příslušné od-
bory našeho úřadu, odbor stavební, odbor dopravy

a odbor životního prostředí, pravidelně kontrolují, zda sta-
vební firmy dodržují předpisy. Rada městské části v květnu
předloží našemu zastupitelstvu návrh na výměnu oken
v domě zvláštního určení v Petýrkově ulici, aby byl elimi-
nován hluk a prach ze staveniště. Jak jsme slíbili na setká-
ní s občany v KC Zahrada, městská část bude nezávisle na
investorovi sledovat vliv stavby na životní prostředí, ze-
jména pokud jde o prašnost a hlučnost. O výsledcích těch-
to měření vás budeme informovat v Klíči a na našich we-
bových stránkách.

■ Nedávno jsem si přečetl, že byly posíleny počty strážníků
městské policie. Stalo se tak i na Jižním Městě? 

Zeptal se starostky Ing. J. B. z Hájů.

Počet strážníků Městské policie Prahy 11 se ke konci
roku 2003 skutečně podařilo zvýšit o pět strážníků. Po
několika letech jsou tedy všechny okrsky, na něž je roz-
dělena Praha 11, obsazeny konkrétními strážníky. Věřím,
že to přispěje k větší bezpečnosti občanů Jižního Města
i jejich majetku. Své hlídky posílila i Policie České repub-
liky, vytvořila nové pořádkové skupiny, které by se měly
častěji objevovat v našich ulicích. Společným úsilím
a četnějšími kontrolami by měli policisté a strážníci trest-
ným činům předcházet. Snažíme se, aby bylo více míst
v naší městské části sledováno bezpečnostními kamera-
mi. Zatím jsou na Jižním Městě čtyři kamerová stanoviště
a v místech, kde jsou zřízena, se občané cítí rozhodně
bezpečněji.

Těším se na vaše další otázky a náměty.

Marta Šorfová, starostka MČ

Zeptali jste se
STAROSTKY

Vážení občané, 
prvního května se Česká re-
publika stane členem Evrop-
ské unie a spolutvůrcem ev-
ropské integrace. A z nás
budou, jak se někdy říká, pl-
noprávní Evropané. Já si mys-
lím, že plnohodnotnými Evro-
pany jsme odedávna. Nesmí-
me však přestat být hrdými
občany České republiky. Ev-
ropská Unie nám nebude
dávat nic jen tak, bude záležet
na nás, jak rychle a kvalitně
se zapojíme do jejích struktur.
Této šance je třeba využít.
Ukáže se, zda jsme dobře při-
praveni na změny, které pro
mnoho profesí u nás nasta-
nou. Po 1. květnu se ověří, jak
kvalitní informace nám vláda
dávala a jak vážně jsme je
brali. Věřím, že se prokáže, že
jsme jako národ schopni
a ochotni hodnoty a podněty
v rámci EU přijímat i předá-
vat. Chceme v EU zaujmout
důstojnou a rovnoprávnou po-
zici. Přejme si, aby se to České
republice co nejdříve podařilo.

Marta Šorfová

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
a ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ 
ZA SVOBODU v Praze 4
zvou občany Prahy 11 k účasti
NA PIETNÍMU AKTU 
U POMNÍKU PADLÝCH
na Chodovském hřibově
pod záštitou starostky MČ Prahy 11
u příležitosti 59. výročí vítězného 
ukončení druhé světové války v Evropě.

6. května 2004 v 10.00 hodin

CENTRUM CHODOV Praha - Jih

Neobvyklý pohled se naskytne návštěv-
níkům internetových stránek jak

městské části Prahy 11, tak firmy Rodam-
co EU. V minulých dnech byla nad budou-
cím obchodně-společenským centrem
umístěna kamera, která sleduje nepřetržitě
pohyb na staveništi.

Pokud chcete zjistit, co se právě u stani-
ce metra Chodov děje, stačí kliknout na
adresu:
www.centrumchodov.cz/livecam/cam.html

Rodamco EU

Sedm století...
Dokončení ze str. 1
Jako se právem obáváme vlivů
různých pokleslých programů
»médií« na část veřejnosti, tak
zase vnímáme, jak nás povznáší
a očišťuje dotek dobré kultury. Na
území naší městské části v součas-
nosti existuje její široká nabídka
prostřednictvím různých zařízení
a organizátorů. V prostředí, posvě-
ceném tradicí a patinou, však este-
tické zážitky jaksi přirozeně gra-
dují. Je proto pouze přirozené,
když mezi návštěvy ostatních kul-
turních podniků trvale zařazujeme
i setkání s programy v Chodovské
tvrzi. Vlastní prožitek jistě daleko
předčí pouhý pohled zvenčí. Cel-
kově nevelký počet pracovníků to-
hoto kulturního centra si právě
nyní připomíná zatěžkávací zku-
šební provoz před lety i oněch ná-
sledujících patnáct roků plné čin-
nosti pestrou nabídkou aktuálních
programů.

Tvrz, historický symbol původní-
ho osídlení, tak už druhé desetiletí
sehrává novou osobitou roli v do-
tváření pocitu domova současných
obyvatel regionu.

Jiří Bartoň, fota autor
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V dubnovém čísle zpravodaje Klíč,
jste se dověděli, proč nemít na

území naší městské části koncertní me-
gaareál zbudovaný firmou Interkon-
certs Europe, s. r. o., z pohledu zastupi-
telstva a úřadů státní správy a samos-
právy. Jejich stanoviska a závěry jsou
odborné a oprávněné.

Dovolte zde uvést také stanovisko
obyvatele Prahy 11 a otce dvou malých
kloučků.

Když jsem si s hrůzou přečetl 20.
února t. r. novinový článek o akci, která
probíhá v »tichosti a utajení«, začal jsem
přemýšlet, co vše pěkného nám tato
akce přinese. A napadala mě jen samá
negativa, a z nich vyplývající otázky:

■ Jak je možná stavební činnost bez
povolení příslušných úřadů?

■ Jak je možná devastace izolační zeleně
opět bez povolení příslušných úřadů?

■ Je slušné začít akci takového rozsahu bez
veřejné diskuse s dotčeným
obyvatelstvem?

■ Potřebujeme další zatížení životního
prostředí hlukem a odpady, když máme
nejfrekventovanější komunikaci v ČR
(dálnice D1)?

■ Je známo, že s pořádáním takovýchto
akcí je spojeno zvýšené nebezpečí drog
a s nimi dalších rizikových faktorů. Již
nyní má naše městská část starosti
s řešením tohoto problému. Kdo by
uklízel zvýšené množství stříkaček
a chránil tak naše děti?

■ Jak bude vypadat dopravní kolaps při
uzavírce ulic Roztylská a Na Jelenách?

Když jsem vyslovil toto otázky před
svými přáteli, zhrozili se také a hned
jsme začali konat. Co, je popsáno
v Klíči č. 4. Naše akce, na které poslé-
ze navázala radnice a zastupitelstvo,
se neminuly účinkem. Při této příleži-
tosti bych chtěl poděkovat přátelům,
kteří se mnou spolupracovali. Mé po-
děkování patří výboru OS Chodov
(Janu Freyovi, Josefu Nahodilovi,
Pavlu Vodrážkovi, Petru Čermákovi,

Liboru Vrkočovi a Zuzaně Kovaříko-
vé), panu Janu Meixnerovi a jeho rodi-
ně, Petru Jiravovi, Pertu Kopalovi, Jiří-
mu Janečkovi, Vladimíru Noskovi,
Marku Fajfrovi a mnoha dalším beze-
jmenným, kteří sháněli podpisy na pe-
tiční archy.

Akce podle nás dopadla dobře, in-
vestor se dohodl s radnicí MČ Praha 9,
a v médiích vyhlásil, že se koncerty
budou konat ve Vysočanech. Protože
ale dobře víme, s kým jsme měli tu čest,
stále situaci na dotčených pozemcích
sledujeme a zůstáváme ve střehu. Dou-
fám, že podobná akce tohoto ražení se
na území Prahy 11 již nebude opako-
vat, že byla poučením jak pro nás, tak
pro další případné »investory« s výše
popsanými způsoby jednání.

Okolí našich domovů je již beztak
dost zničené a zdevastované a dále si
ho poškozovat nenecháme.

Ing. Jiří Štyler ml.
předseda OS Chodov 

a zastupitel MČ Praha 11

BOWIE & SPOL. na Jižní Město
aneb Konec koncertní arény

PRAŽULÁK 2004
V úterý 10. února se v Chodovské tvrzi odměňovalo. Byly zveřejně-

ny výsledky výtvarné soutěže Pražulák 2004, kterou vyhlašuje
KD Klubka pro děti z mateřských a základních škol, ale i pro ty starší.
Ti se bohužel letos neúčastnili. Tématem soutěže s ekologickým pod-
textem byli šašci, kašpaři, klauni a kašpárci, kteří museli být vyrobeni
z plechovek. Samotné téma, ale hlavně zpracování odpadního materi-
álu, bylo náročné. Přesto se ho mladí výtvarníci chopili a vzniklo ně-
kolik pěkných exponátů. Zde jsou výsledky letošního ročníku:

V 11. ročníku výtvarné soutěže Pražulák 2004 na téma »Šašci,
kašpaři, klauni a kašpárci, kejklíři a žongléři« se na odměňovaných
místech umístili tito soutěžící:

I. kategorie do 7 let
I. místo: MŠ Mírového hnutí: Klaun Plíšek – děti z 1. tř.

Šašek s paní šaškovou – děti ze 4. tř.
II. místo: ZUŠ Velké Popovice: Robošáša – Honza Muzika, Veroni-

ka Bílá, Jindřich Hájek
III. místo: MŠ Markušova – Dubnova: Cvičený pavouk – děti 5–6 let

II. kategorie 8–11 let
I. místo: Marta Hlinková, 10 let, Artisté

II. místo: ZUŠ Velké Pavlovice: 
Klaun poslanec – Vladimír Váchal, 13 let, 

Tomáš Celar, 10 let
III. místo: neuděleno

III. kategorie 12–15 let
I. místo: Gymnazium Opatov: Ester Hlinková, 12 let, Žonglér

II. místo: ZŠ Mikulova: Jan Tůma, 6. C, Bezejmenný šašek
III. místo: ZUŠ Velké Popovice: Žonglérka – Petra Chloupková, 

Eva Kudláčková, 12 let

Mgr. Jitka Rybková, ředitelka KD Klubka
Foto: Martin Štěrba

Vítězka v kategorii 12–15 let Ester Hlinková
a její Žonglér
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

DŮLEŽITÁ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 13. 4. 2004

SCHVALUJE
▼ provedení hloubkové kontroly hospodaření k investič-

ní akci ZOV I. a II. etapa
▼ záměr přijmout dar – část pozemku parc. č. 608/2 za

podmínek, že veškeré inženýrské sítě a povrchy komu-
nikací na darovaném pozemku budou realizovány in-
vestorem

▼ záměr nákupu dvou garážových stání a skladu pro
ÚMČ

▼ prodej pozemku parc. č. 265/558 bytovému družstvu
SBD Kateřinky 875

▼ záměr prodeje části pozemku prac. č. 283
▼ prodej pozemku parc. č. 367/1 panu M. Štěpaníkovi
▼ poskytnutí finančního daru DDM JM na sportovní akci

a Svazu diabetiků na pořádání edukačního pobytu

NESCHVALUJE
▼ výstavbu obytného souboru Na Křtině
▼ § 2 návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy,

o navýšení příspěvku na částečnou úhradu neinvestič-
ních nákladů mateřských škol, školních družin a škol-
ních klubů

BERE NA VĚDOMÍ:
▼ převzetí investorství stavby plynofikace Pražskou ply-

nárenskou, a. s.

ODSTOUPENÍ STAROSTY
V úterý 13. 4. 2004 před zahájením pravidelného zase-

dání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd re-
zignoval starosta Josef Novák na svou funkci. Do doby
zvolení nového starosty byl pověřen vedením úřadu zá-
stupce starosty Ing. Jiří Hrubý.

MĚSTSKÁ ČÁST HLEDÁ údržbáře
Úřad MČ Praha-Újezd vyhlašuje konkurz na místo údrž-

báře s nástupem od 1. 6. 2004 na zkrácený pracovní
úvazek. Náplní práce je údržba zeleně a úklid městské části,
drobné opravy, doručování poštovních zásilek, roznášení le-
táků.

Požadavky: ukončené základní vzdělání, zdravotní způ-
sobilost, řidičský průkaz B, fyzická zdatnost, bezúhonnost.
Vhodné i pro důchodce.

Nabídky zasílejte písemně na adresu Úřad MČ Praha-
Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 nejpozději do
20. května 2004.

Volby do Evropského
parlamentu se na území

České republiky konají
v pátek 11. června 2004 od
14.00 hod do 22.00 hod
a v sobotu 12. června 2004
od 8.00 hod do 14.00 hod.

V naší městské části
budou dva volební okrsky.
V Újezdu budou voliči
volit v budově fotbalového
klubu SK Újezd v ulici
Nad Statkem a v sídelní
části Kateřinky v Úřadě MČ Praha –
Újezd, Kateřinské nám. 465/1.

Způsob volby do Evropského par-
lamentu upravuje v České republice
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů.

Vzhledem k tomu, že volební
zákon neumožňuje dopsání voliče do

výpisu ze seznamu voličů
pro volby do Evropského
parlamentu ve dny voleb ve
volební místnosti, je vhod-
né, aby si voliči ověřili svůj
zápis ve stálém seznamu
voličů, a to přímo v Úřadě
MČ Praha – Újezd v úřed-
ních hodinách. Občanský
průkaz vezměte s sebou.

Ve volbách do Evropské-
ho parlamentu bude možno
volit také na voličský prů-

kaz, pokud volič nebude moci nebo
nehodlá volit ve volebním okrsku
podle místa trvalého pobytu. Voličský
průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Evropského parlamentu
k hlasování v jakémkoliv volebním
okrsku pouze na území České repub-
liky. O voličský průkaz může volič
požádat písemným podáním opatře-

ným ověřeným podpisem voliče, do-
ručeným nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb (tj. do 27. května 2004)
na adresu: Úřad MČ Praha – Újezd,
Kateřinské nám. 465/1, 149 00
Praha 4.

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

Právní úprava způsobu hlasování
ve volbách do Evropského parlamen-
tu je téměř shodná s úpravou hlasová-
ní při volbách do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky.

Voliči, který není zapsán ve výpi-
su ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, okrsková
volební komise hlasování neumožní.

JUDr. Martina Maříková

VOLBY do Evropského parlamentu

OČKOVÁNÍ proti vzteklině
V naší městské části se bude letos očkování proti

vzteklině konat 12. května 2004 na dvou místech.
V Újezdě u Návesního rybníka na autobusové zastávce
od 16.30 do 18.00 hod., v Kateřinkách na křižovatce
ulic Na Křtině a Vodnická »u vrby« od 18.30 hod. do
19.00 hod.
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Rok uplynul jako voda a školám na Jižním Městě opět
připadl milý, ale nelehký úkol - vybrat pedagogy, kteří

si letos zaslouží ocenění u příležitosti Dne učitelů.
Ač bylo počasí dne 22. 3. 2004 velmi nevlídné, v salon-

ku hotelu Opatov panovala příjemná atmosféra. K té při-
spěli starostka MČ Praha 11 paní Marta Šorfová a zástup-
ce starostky Ing. Ivan Škoda svými projevy, v nichž ocenili
náročnou práci pedagogů. Každého z vybraných učitelů
potěšili květinou a knihou. Odpoledne zpestřil svým vy-
stoupením folklórní soubor Hájíček ze Základní umělecké
školy Jižní Město vedený panem učitelem Janouškem,
a také moderátor František Med. Po slavnostnější části od-
poledne byl dostatek času i k občerstvení a k přátelským,
a neformálním rozhovorům.

Poděkování za náročnou práci ve školství patří nejen
oceněným pedagogům, ale i všem ostatním učitelům, kteří
v našich školkách a školách vytrvale a obětavě předávají
dětem a studentům své znalosti a zkušenosti.

Ivana Guthová, 
odbor školství a kultury ÚMČ

Oceněni byli tito pedagogové:
Mateřské školy
M· Blatenská 2145 Renata Veverková
M· A. Drabíkové 536 Helena Majerová
M· Hrabákova 2000 Alena Bendlová
M· Hroncova 1882 Danu‰e Sivková
M· Janouchova 671 Hana Machátová
M· JaÏlovická 2119 Eva Zábrodská
M· Konstantinova 1480 Kamila Jakubcová
M· Kfiejpského 1503 Hana Opletalová
M· Marku‰ova 1556 Zuzana Hrabûtová
M· Mírového hnutí 1680 Vûra Alexandrová
M· Madolinka, Modletická 1402 Hana Bubelová
M· Stachova 518 NadûÏda Wenzlová
M· Sulanského 693 Eva Michálková
M· Chodov, V Benátkách 1751 Eva Svato‰ová
M· Vejvanovského 1610 Dita Balcarová

Základní školy
Z· Campanus, Jírovcovo nám. 1782 Tamara Solomãíková
Z· Donovalská 1684 Hana Dfiízhalová
Z· Chodov, Kvûtnového vít. 57 Dagmar Marvanová
Z· Ke Katefiinkám 1400 Eva Holubová
Z· K Milíãovu 674 Hana Závodská
Z· Kvûtnového vít. 1554 Josef Cerman
Z· Mendelova 550 Vûra Marková
Z· Mikulova 1594 Helena Hoznourová
Z· Po‰epného nám. 2022 Michal âervenka
Z· Klíãek, Donovalská 1863 Stanislava KfiíÏová
Speciální ‰koly, Kupeckého 576 Jana Dubská

Základní umělecká škola
ZU· JiÏní Mûsto, Kfitinská 573 Jifií Janou‰ek

Střední školy
Gymnasium JiÏní Mûsto, Tererova 2135 Jitka Filipcová
Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 6,
odlouãené prac. v Kfiejpského 1501 Jifiina ¤ezanková
Podnikatelská akademie, 
K Milíãovu 674 Daniela Mafiíková
Soukromá stfiední ‰kola reklamní tvorby MICHAEL,
Machkova 1646 Du‰naka Veitová
Stfiední odborná ‰kola,Stfiíbrského 2139 Zdenûk Válek
Stfiední odborná ‰kola a stfiední odborné
uãili‰tû, s. r. o., Schulhoffova 844 Pavla Schmiedová

OCENĚNÍ učitelů

JARO v ZŠ Ke Kateřinkám
V měsíci březnu vrcholil v naší škole zájem o ná-

vštěvu pražské ZOO, protože jsme využívali
dlouhodobou volnou vstupenku pro jednu třídu, plat-
nou do konce března. Vyšší ročníky neváhaly vyrazit
ani v chladných podzimních a zimních měsících, ale
nejmenší školáci čekali na první sluneční dny.

Po návštěvách v ZOO jsme v naší školní družině
už věděli, že obnova po povodni a péče o zvířata stále
potřebuje finanční pomoc. Byla to ta nejlepší motiva-
ce k tvořivé práci před Velikonocemi. Pod rukama
dětí vznikaly krásné dekorace a předměty, nazdobené
kraslice a vysetá osení.

Velikonoční jarmark jsme uspořádali 6. dubna
a děti netrpělivě očekávaly své rodiče, prarodiče a ka-
marády, aby jim nabídly své výrobky.

Prodalo se téměř vše. Vychovatelky společně
s dětmi vybraly z nabídky ZOO adopci Klokana
parmy a Želvy skalní. Na chov těchto zvířat jsme při-
spěli celkem částkou 4 000 Kč. Těšíme se na další po-
dobnou akci, kde bude náš finanční příspěvek užiteč-
ný.

Z. Černá, ved. vychovatelka ŠD
Foto: Tomáš Machala
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Chtěl bych odpovědět na stále ještě
pokládanou otázku, co vedlo koa-

liční zastupitele ke snížení neadresných
příspěvků na kulturní domy Prahy 11.
A také na to, proč je v rozpočtu rezer-
va ve výši osmi milionů korun.

Začnu od faktů, která s tímto problé-
mem zdánlivě nesouvisí, ale ve skuteč-
nosti s ním mají společného jmenovate-
le – finance. Na konci loňského a na
počátku letošního roku bylo zastupitel-
stvo nuceno schválit mimořádné dotace
na provoz Sdruženého zdravotnického
zařízení JM I v celkové výši přes pět mi-
lionů korun. Toto zařízení nejenomže
neplatilo faktury svým dodavatelům, ale
dokonce neodvádělo ani sociální
a zdravotní pojištění za své zaměstnan-
ce. Tato »černá díra« vznikla v letech
2001 a 2002, za hospodaření bývalé
radnice. Dlouhé měsíce trvalo, než se
radě podařilo odhalit skutečný stav
věcí, a výše uvedená fakta vedla mimo
jiné k odvolání bývalého ředitele SZZ.

Jiným případem bylo fungování ob-
čanského sdružení CAP (Centrum ak-
tivního porodu). Na sklonku volebního
období byla tomuto sdružení za velmi
nadstandardních podmínek pronajata
mateřská škola v Hrabákově ulici. De-
klarovaným záměrem bylo poskytnout
budoucím maminkám možnost rodit
jinde než v nemocnici. Bohužel zůstalo
jen u záměru. Iniciátorům se nepodaři-

lo získat akreditaci na zdravotní zaříze-
ní a velké naděje se rozplynuly, CAP
nikdy nebylo schopno zajistit žádný
porod. Zůstaly dluhy za energie a služ-
by ve výši přes 200 000 korun. A na
současné radnici cejch nepřejícných
kverulatů. Proč? Protože se nemůže
ani nechce hlásit k jakýmsi neurčitým
a jen ústním příslibům předchozího ve-
dení. Smlouva byla totiž jednoznačná.
Z ní vyplývalo, že podnajímat část pro-
stor smí CAP jenom se souhlasem
městské části. Skutečnost ale byla tako-
vá, že CAP na podstatnou část prostor
obratem uzavřelo podnájemní smlouvy,
a to fakticky za pětinásobek částky,
kterou platilo městské části. Aby to
však nebylo už na první pohled zjevné,
pouze část inkasovalo přímo, zbytek
pak formou »sponzorského daru«. Je
proto velmi zvláštní, když se někdo po-
divuje, že městské části vadí, jak se zde
fakticky podniká na její účet. A opět
k financím. Kdyby byla mateřská škola
Hrabákova pronajata skutečně solidní-
mu, nezadlužujícímu se partnerovi, za
nájem, který inkasovalo CAP, bylo by
v rozpočtu naší městské části téměř
o milion korun více.

Existují i další podobné pomníčky,
se kterými se muselo, a zřejmě ještě
bude muset současné vedení radnice
vypořádat. Také proto – mimo jiné – je
v rozpočtu rezerva osmi milionů

korun. Zastupitelé jsou o těchto sku-
tečnostech samozřejmě informováni.

Oklikou se nyní dostávám zpět ke
kultuře. Kdybych chtěl být populistou,
mohl bych nyní tvrdit, že nebýt dvou
výše uvedených případů, nemusel se
rozpočet na kulturní domy krátit, vlast-
ně bychom jim mohli rozpočet ještě
zvýšit. Tak tomu ale není. Rada byla po-
stavena před obtížný úkol – sestavit
alespoň relativně vyrovnaný rozpočet,
a přitom pokrýt nutné investice a ná-
klady na provoz. Zde je třeba podo-
tknout, že z centra nám byly přesunuty
další kompetence (rozuměj: další práce
navíc). Zároveň rozhodnuto nepřijímat
další zaměstnance. Šetřit se tedy muselo
všude. V případě kulturních domů se
nastolil nový trend. Na jedné straně
byly příspěvky plošně sníženy o 22 %,
na straně druhé vytvořen fond ve výši
500 000 Kč, který je mimo jiné určen
na konkrétní akce kulturních domů. Je
pouze na nich, aby předložily vhodné
projekty. Kromě toho mohou kulturní
domy samozřejmě čerpat finance i z po-
ložek určených na propagaci městské
části, opět pokud předloží odpovídající
projekty. Současná koalice pochopitel-
ně nemá zájem ničit kulturu na Jižním
Městě, ve skutečnosti se snaží o aktiv-
nější přístup všech zainteresovaných.

A kdyby se ukázalo, že kultura na
Jižním Městě je v některé oblasti vskut-
ku podfinancována? Pak je koalice při-
pravena v odůvodněných případech
přesunout potřebné finanční prostřed-
ky, třeba právě z finanční rezervy.

Ing. Petr Baubín,
zastupitel za Evropské demokraty

Kultura Jižního Města 
NEBUDE POPELKOU!

Dne 12. května 2004 se všem zájemcům otevřou brány
Městského soudu v Praze při příležitosti prvního

Dne otevřených dveří v historii pražské justice. Občané
i návštěvníci Prahy tak budou mít mimořádnou možnost
navštívit místa, kde se odehrávají sledované soudní
spory, o kterých se jindy dozvídají pouze prostřednictvím
médií. Od 9 do 17 hodin si všichni budou moci prohléd-
nout prostory Městského soudu v Praze s odborným vý-
kladem. Pro zájemce je také připraven bohatý doprovod-
ný program, v jehož rámci mohou rozšířit své znalosti
o české justici a také získat cenné praktické informace
a rady.

Na programu je od 10 hodin beseda s ministrem spra-
vedlnosti JUDr. Karlem Čermákem a předsedou měst-
ského soudu JUDr. Janem Sváčkem, který bude po celý
den připraven zodpovídat dotazy občanů ohledně pražské
justice. Od 11 hodin začínají paralelně v několika místnos-
tech praktické přednášky s tématikou týkající se běž-
ných životních situací, jako jsou například reklamace
zboží, dědictví, kupní a darovací smlouvy, spory o nájem-
né, exekuce, rozvodové situace či autonehody, které mají
za cíl pomoci občanům při řešení jejich osobních záleži-
tostí. Přednášet budou známé osobnosti z řad soudců, ad-
vokátů a notářů, například JUDr. Karolína Adamová,

JUDr. Josef Lžičař, JUDr. Dagmar Raupachová JUDr.
Paul Springer, JUDr. Karel Wawerka a další. Vystoupení
JUDr. Paula Springera navíc nabídne jedinečnou možnost
porovnání kvalit české a německé justice.

Návštěvníci dále budou moci sledovat inscenovaný
trestní soudní proces, komentovaný JUDr. Lubošem Vla-
sákem, Bohuslavem Horkým a Mgr. Martinem Omelkou.
Základy civilního práva zábavnou formou osvětlí a zpě-
vem a hrou doprovodí JUDr. Ivo Jahelka. Na programu
jsou také ukázky zásahů justiční a vězeňské stráže a uni-
kátní výstava doličných předmětů. Odborníci si budou
moci zakoupit zajímavou literaturu na prodejní výstavě
právnických knih.

»V historii justice se jedná o ojedinělou událost,« uvedl
předseda Městského soudu v Praze JUDr. Jan Sváček.
»Rádi bychom touto formou veřejnosti přiblížili prostředí
soudu a také naši každodenní práci. Chceme, aby soud-
nictví přestalo být pro veřejnost jakýmsi strašákem a aby
lidé dostali také neformální příležitost naučit se lépe ori-
entovat v soudním prostředí.«

Den otevřených dveří se koná 12. května 2004 v hlav-
ní budově Městského soudu v Praze na adrese Spálená
2, Praha 2, od 9.00 do 17.00 hodin. Slavnostní zahájení
se uskuteční v 10.00 hodin.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Městského soudu v Praze
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Cestou do Stanice Jižní Město, stře-
diska zájmových aktivit, zřízené-

ho v Dubnově ulici sborem Církve
bratrské, jsem se míjel s dětmi z ma-
teřské školy. Šly ukázněně, vždy dvě
a dvě se držely za ruce. Tu najednou
jedna z dívenek vyběhla z řady a po-
dávala mi borovicovou větvičku. Prý
pro štěstí...

Symbolicky tak předznamenala set-
kání s manžely Editou a Jaroušem Mar-
kovými, jež následovalo chvíli poté.
Slova se nejdříve ujal pan Jaroslav. Jak
ale několika řádky obsáhnout vyprávě-
ní o třech staletích historie jeho před-
ků? Kvůli své víře bratrské odešli za-
čátkem osmnáctého století z vlasti, usa-
dili se nepříliš daleko od českých hra-
nic, u Berlína, aby měli vlast »na do-
hled«. Protože však lpěli na svém jazy-
ku a víře, německé prostředí je nepřija-
lo. Tak se po stu letech stěhovali do
Polska, kde založili českou obec Zelov.
Ta přitahovala další exulanty. Mnozí
z nich pak šli za svobodou vyznání
ještě dál na východ a v tamních prale-
sích opět založili českou obec, Micha-
lovku. Známe je jako »volyňské
Čechy«.

V rodině se tradovalo, jaká tam
byla bída. I malé děti musely tkalco-
vat, ale přesto je rodiče do českých
škol posílali, vyprávěl pan Marek.
Sen o vlasti se Markovým uskutečnil
až v roce 1923, kdy je k návratu vy-
zvala mladá republika. Novým domo-
vem se jim stal Zábřeh na Moravě. Ne
však nadlouho. Hitlerovské Německo
inspirovalo sudetské Němce. Proto Ja-
roušův otec v roce 1935 požádal o vy-
stěhovalecký pas. S těhotnou manžel-
kou odjel do Kanady, kde žila jeho
teta. Tady se dva měsíce poté Jaroslav
narodil. (V Čechách zůstala rodinná
Husova Postila, psaná švabachem -
kdo ví, kterou knihovnu dnes zdobí.)
Než se však v Minitonasu osudově
setkal s Editou, tehdy ještě Dvořáko-
vou, změnil se svět. Bylo po válce
a dědeček s babičkou uvažovali o ná-
vratu domů. Než se ale stačili rozhod-
nout, přišel »vítězný únor«...

Český otec paní Edity se narodil
v Polsku, odkud emigroval do Kanady.
Za svou vlast vždy považoval Čechy.
Na kanadském venkově žili Češi po-
spolu, mluvili jen česky, teprve škola
jim vložila do úst anglická slůvka. Když
později potkali několik poúnorových
emigrantů, vydávali s nimi čtvrtletník
a rozesílali ho do míst, kde žili další
Češi. Svatba na sebe nenechala dlouho
čekat. Jedno za druhým pak přišly čtyři
děti. Pan Jarouš vystudoval na univerzi-
tě pedagogiku, učil na gymnáziu litera-
turu, angličtinu a výtvarnictví
(i hudbu), později se stal ředitelem
školy, nakonec programátorem výuky.
Paní Edita se plně věnovala rodině. Až
když nejmladší dcera »vylétla z hníz-
da«, začala pracovat jako pečovatelka.
Práce pro seniory, často nemocné, ji
zcela upoutala, na dlouhých dvanáct
let. Teď jsou oba v penzi. Rozhodli se
přijet k nám na Jižní Město podpořit
to, co považují za důležité. Přijeli
v lednu a hned se zapojili do činnosti
jihoměstské Stanice.

Už dlouho jsme toužili se sem po-
dívat. I když jsme se tu sami nenaro-
dili, považujeme zemi svých předků
za svou vlast. Po staletí nám zacho-
vávali svou víru, svůj jazyk, a také
touhu vrátit se domů. My onu touhu
můžeme aspoň z části naplnit. Chce-
me důkladněji poznat zdejší lidi, po-
znat starou i novou Prahu. A chceme
lidem říci, že víra našich předků je
dobrá, že stojí za to zamyslet se nad
osudem svým i svého národa. A něco
pro něj dělat. Chtěli bychom jim,

pokud budou mít zájem, vyprávět
o Kanadě, o morálních hodnotách
tamního života. Například není ná-
hodné, že v Kanadě je nízká zločin-
nost. Důvod? Především jsou tam vy-
soké sociální jistoty, a pak převážná
část občanů vyznává křesťanskou
morálku, má křesťanskou víru.
Z toho pramení respekt k lidským
právům a k zákonům. Víme, že v Ka-
nadě je to důsledek nepřetržitého
dlouhodobýho vývoje, na rozdíl od
toho vašeho, plného zvratů a přeryvů,
doplňují se manželé Markovi. Přišli
jsme k vám s pokorou prostých lidí,
kteří chtějí podle svých možností ales-
poň trochu přispět k morálnímu stavu
společnosti v duchu křesťanství.

Proč jste si vybrali právě Jižní
Město?

Čirou náhodou. V babtistickém,
u nás vydávaném časopise psal pan
Potma o práci jihoměstské Stanice.
Nám se to zalíbilo, a proto jsme mu
napsali, čím bychom mohli pomoci.
Snadno jsme se domluvili, a tak jsme
tady. Vždy v pátek se tu scházíme
s každým, kdo se cítí seniorem. Při
kávě si česky i anglicky povídáme
o Kanadě, máme videokazety a diapo-
zitivy, na nichž je zachycena kanadská
příroda, na podkladě bible se zamýšlí-
me nad světem a lidmi v něm, snažíme
se svým spolubesedníkům přiblížit
společenské hodnoty, které jsme zdědi-
li po předcích a které jsou blízké
i křesťanské kanadské společnosti.
Také vyučujeme angličtině...

Jste u nás poprvé? Jak dlouho
v Praze zůstanete?

Už jsme tu jednou krátce byli, asi
před čtvrt stoletím, a tak poznáváme,
jak se tu snad všechno změnilo k lep-
šímu. Tentokrát zde budeme do polovi-
ny června, ale věříme, že tu nejsme na-
posledy.

Větvička z mladé borovice zdobí
můj pracovní stůl. Pro štěstí. Jehličí
jistě vydrží zelené déle než do poloviny
června...

Ladislav Tunys

Exulanti

Ve dnech 14. – 16. 5. 2004 se na Jižním Městě pojede již
jedenáctý ročník mezinárodních závodů rádiem říze-

ných modelů rychlostních lodí »11. Pražská Elektroregata
2004«. Tento závod pořádá RC Modellclub Praha 4 z po-
věření Klubu lodních modelářů ČR. Jedná se o závod zařa-
zený do kalendáře světové organizace lodních modelářů
»NAVIGA« a je jedním ze tří závodů v Evropě, které se
započítávají do Evropského poháru. Na startu budou
vedle domácích závodníků i závodníci z Anglie, Německa,
Rakouska, Polska, Maďarska, Belgie, Bulharska, Sloven-
ska a ve startovním poli bude několik mistrů světa i Evro-
py z minulých let.

Závod se jede na retenční nádrži blízko čerpací stanice
ÖMV (ul. Mírového hnutí), v pátek a v sobotu jsou na
programu rozjížďky v jednotlivých kategoriích rychlost-
ních i skupinových závodů juniorů i seniorů, finálové jízdy
budou na programu v neděli. Více informací o závodu
i o pořádajícím klubu a jeho činnosti se lze dozvědět na
internetových stránkách www.rcmodell.cz.

Pořádající klub RC Modell Praha 4 vás zve na tuto zají-
mavou podívanou, možná že zde najdete i novou inspiraci
pro využití volného času.

Ing. Vratislav Švorčík, RC Modell Club Praha 4

11. ROČNÍK Pražské Elektoregaty



20 VOLN¯ âAS Klíč 5/2004www.praha11.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
ROZTYLY – JIŽNÍ MĚSTO II
zve všechny děti a dospělé na páté
JARNÍ SLAVNOSTI JIŽNÍHO MĚSTA II
konané pod záštitou 
starostky MČ Praha 11 Marty Šorfové

Sobota 22. května 2004 od 11.00 hod.
Hřiště základní školy Pošepného náměstí

9.30 Turnaj v malé kopané
9.30 Turnaj v beach volejbalu

12.30 In–line závody& sk8 závody
12.30 Dětská olympiáda 

(sportovní soutěže pro děti)
18.00 Tombola

■ Ukázky činnosti hasičů
■ Ukázky činnosti psovodů
■ Ukázka historického šermu
■ Taneční skupina ARIANA
■ Modely letadel
■ Pouťové atrakce (skákadla, kolotoče, houpačky)
■ Hammer show
■ Oheň, opékání buřtů
■ Živá hudba

... a překvapení
Plzeňské pivo, pečené sele, steaky, uzeniny, 
nealko, cukrová vata atd.

Na této akci se finančně podílí MČ Praha 11
www.volny.cz/osrpoztyly

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ROZTYLY - JIŽNÍ MĚSTO II
zve všechny děti a dospělé na
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v pátek 30. dubna 2004 od 17.00 hod.
u srubu Gizela v Kunratickém lese

22.00  O
H

ŇOSTROJ

■ Soutěže pro děti ■ Country hudba
■ Opékání buřtů ■ Občerstvení
■ Steaky, udírna

Děti do 15 let mají buřta a limo zdarma!

Kontakt na pořadatele - tel. 604 244 095,
www.volny.cz/osroztyly

Občanské sdružení KOLT
pořádá již čtvrtý DĚTSKÝ DEN

v sobotu 8. května 2004 od 12.00 do 18.00 hod.
v Hostivařském lesoparku
Chcete nás poznat blíž? • Chcete poznat partu vedou-
cích, kterým v létě svěříte své děti? • Nevíte kam jít
s dětmi v sobotu 8. května?
Potom navštivte námi pořádaný Dětský den s KOLTem!
Kdykoli mezi 12 a 18. hodinou hledejte náš stan na
velké louce v Hostivařském lesoparku. Spousta her
a soutěží pro děti a pro rodiče, možnost poznat naše
vedoucí, přihlásit děti i zaplatit peníze za tábory. Za
symbolické vstupné nabízíme fůru zábavy a hlavně –
každé dítě vyhraje!!!

Těšíme se na vás!

KOLOBĚŽKOVÁNÍ 2004
V neděli 30. května 2004 proběhne na Jižním Městě

již druhý ročník Koloběžkování. Pokud ti ještě není
15 let, přijď si poměřit síly s tvými vrstevníky v řadě dis-
ciplín (jako např. sprint, slalom, kros ...) a vyhrát případ-
ně i nějakou tu trofej.

Závody budou probíhat v jihoměstském Centrálním
parku před poštou v Mikulově ulici.

Zúčastnit se může kdokoliv, kdo přijde ráno v 10.00
hod k poště s vlastní koloběžkou libovolné konstrukce.

Michal Rod, TJ Opatov, kontakt: 603 792 970

ZEMĚ DĚTÍ na Letné
Také letos se pražská Letenská pláň na čtyři dny od 

20. do 23 května – stane zemí všech pražských dětí.
Bude tu probíhat již tradiční prezentace činnosti sdružení
dětí a mládeže známá pod názvem Bambiriáda, kterou
pořádá Česká rada dětí a mládeže. Pořadatelé si letos
zvolili motto inspirované vstupem České republiky do
Evropské unie: Bambiriádní svět – jsme na jedné Zemi.

Bambiriáda je největší prezentací sdružení dětí a mlá-
deže v České republice. Díky aktivní prezentaci jednotli-
vých sdružení budou mít děti i jejich rodiče příležitost vy-
zkoušet mnoho zajímavého. V průběhu akce bude možné
sledovat on–line zpravodajství z Bambiriády na interne-
tové adrese www.bambiriada.cz/praha.

TRADIČNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽ
O klíč Jižního Města 2004

ve standardních a latinskoamerických tancích
pod záštitou starostky MČ Praha 11 Marty Šorfové

23. května 2004 od 9.00 do 16.00
v hale TJ Chodov, Mírového hnutí

pořádají ZŠ Chodov, TJ JM Chodov 
a Středočeská divize ČSTS
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Třetím v pořadí při našem putování
po správním obvodu je městská část

Praha Šeberov. Ve skutečnosti ale
představuje nejstaršího souputníka
Prahy 11. Chodov a Šeberov k sobě
totiž po většinu své historie náležely.
Podle některých historiků již od samot-
ných počátků dějin Šeberova ve 14.
století. Jejich území prý bylo součástí
pozemkového majetku křížovnického
řádu jeruzalémských rytířů, který vlast-
nil chodovskou tvrz. Městská část se
ale skládá ze dvou katastrálních území.
Druhým jsou vzdálenější Hrnčíře, které
jsou možná dokonce o trochu starší.
Alespoň by tomu nasvědčoval malý sta-
robylý kostelík sv. Prokopa.

Vznik kostelíka znalci kladou nejpo-
zději do závěru 13. století. Škoda, že
malebně působící stavba neposkytuje
jasné architektonické prvky. Od počát-
ku existence kostela se kolem pohřbíva-
lo. Za třicetileté války však nastala po-
mlka. Podle dobových zápisů se osada
vylidnila. Lidé ale kolem kostelíka brzy
opět žili a žijí zde nepřetržitě dosud.
Mladší zprávy zato již vůbec nehovoří
o dvoru zvaném Dolní Hrnčíře. Stával
na křižovatce silnic mezi Hrnčíři a Šeberovem. Zůstal po
něm jenom bývalý ovčín, dnes využívaný ke komerčním
účelům. Naproti přes silnici se rozkládá hřbitov.

Ve vlastním Šeberově před třicetiletou válkou hospoda-
řil přičinlivý Daniel Švík z Lukonos. Obytná část šeberov-
ského dvora byla tehdy upravena na solidní tvrz. Majitel

zřejmě mínil, že zde jeho rod zakotví
nadlouho. Prohra českých stavů na Bílé
hoře jej postavila před nelehké rozho-
dování, i když se povstání nezúčastnil.
Nemínil měnit svoje náboženské pře-
svědčení na základě příkazu a dobro-
volně emigroval do Saska. Za pozdější-
ho saského vpádu do Čech však nevy-
držel a přišel se na svůj majeteček podí-
vat. Stalo se mu to osudným. Když
znovu odešel s ustupujícími Sasy, byl
mu Šeberov konfiskován a sdílel pak už
natrvalo stejné osudy jako Chodov.

Po roce 1848 zanikla feudální vrch-
nostenská správa a byly pokládány zá-
kladní kameny občanské společnosti.
Šeberov s Hrnčíři se tehdy dočkaly pří-
mého spojení do správního celku
s Chodovem. Nejedna dobrá věc pak
vznikla za společného rozhodování, při
němž se zpravidla po volebním období
střídal starosta z Chodova se starostou
ze Šeberova. Až roku 1908 se oba
celky osamostatnily. V roce 1974 se Še-
berov s Hrnčíři staly součástí Prahy,
přesněji Prahy. Přiblížily se tak s šesti-
letým odstupem opět chodovskému ka-
tastru. V té době však již na něm vyrů-

stalo Jižní Město a jeho výstavba se měla části území Še-
berova také dotknout. Stalo se tak, pokud se týká výstav-
by rozvodny elektrického proudu, komunikací a velkých
septiků. Rok 1990 pak přinesl vznik svébytné městské
části. (Pokračování.)

Jiří Bartoň, foto autor

Kostel sv. Prokopa
Foto autor

nejenom pro listonoše
Kunínova

Onedlouhé ulici tohoto jména se nedá říci, že by byla
málo obydlená. Svědectví o tom vydávají domy po ob-

vodu zdejší komunikace. Ulici najdete v severní části Cho-
dova jako odbočku ze západní části Donovalské ulice. Jiří
Kunín patřil k velení partyzánské jednotky, která se v roce
1944 zúčastnila slovenského protifašistického povstání. Při
ústupu do Beskyd padl v zimě v boji s útvarem SS u říčky
Bílé. Ulice se takto jmenuje od svého vzniku v roce 1980.

Kolmistrova

Komunikace délkou ani počtem obyvatel nedosahuje
předchozí popisované ulice. Nachází se také v severní

části Chodova, kde ze Stýblovy ulice vybočuje k severu.
Představuje spíše zázemí zahrad východněji stojících domů
a Domova důchodců v Donovalské ulici. Levicově oriento-
vaný dělník František Kolmistr (1907 - 1942) se za nacistic-
ké okupace účastnil odbojové činnosti a po zatčení zahynul
v koncentračním táboře v Mauthausenu. Ulice nese jeho
jméno od svého vzniku v roce 1978.

Jiří Bartoň, fota autor

Jiří Bartoň

Pod Prokopovou
ochranou

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (2 0 )
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Občanské sdružení
ESET HELP
ve spolupráci s klinikou ESET pořádá v rámci jarního semestru 2004
následující semináře pro odbornou /O/ i laickou veřejnost /L/:

■ 15.–16. 5. 2004: Poznej sám sebe (sebezkušenostní
workshop), lektor Mgr. A. Řeháková, /L/,
vhodné pro studenty a osoby, které chtějí poznat co
v nich vězí

■ 21. – 22. 5. 2004: IPT II, lektor: MUDr. O. Péč, /O/
■ 22. – 23. 5. 2004: Asertivita, lektor: Mgr. K. Komandová,

/L, O/, nácvik asertivního chování
■ 28. 5. 2004: Ergoterapeutické techniky pro duševně ne-

mocné, lektor: J. Frankievičová, DIS, /L, O/
■ 29. 5. 2004: Relaxace, lektor: Mgr. P. Holubová, /L/

naučte se relaxovat, zvládat stres 
a zpomalit svoje životní tempo

■ 5. – 6. 6. 2004: Zvládání stresu v náročných životních si-
tuacích, lektor: A. Sobotková, /L/
Jak se vyrovnat s obtížnými životními situacemi 
(rozvod, úmrtí)

■ 5. 6. 2004: Psychiatrické minimum, lektor: MUDr. J. Vik-
torová, MUDr. J. Brůha, /L, O/
Vhodné pro osoby pracující v sociálních složkách 
a pomáhajících profesích.
Cena vícedenních seminářů 1490 Kč (důchodci, ženy na
MD a studenti sleva), jednodenní 1050 Kč.

Informace na tel. 272 940 879 (R. Prchlíková) 
nebo www.esethelp.cz.

Přihlášky telefonicky nebo e–mailem:klinikaeset@volny.cz

TANEČNÍ STUDIO Ariana
Ariana je známé taneční studio se

širokou dětskou základnou. Jeho
snahou je co možná nejvíce se při-
způsobit všem vrstvám dětské popu-
lace.

Zaměřujeme se jak na ty nejmenší
od 6 let, tak i na ty skoro dospěláky,
kluky a holky, kteří budou mít
v očích radost z nejpřirozenější lidské
činnosti.

Podmínkou pro přijetí do základ-

ních kurzů je pouze dobrá nálada,
a chuť stát se členem správné party
mladých lidí. Hlavní náplní je disco
dance, disco show, hip hop a základy
akrobacie a baletu.

Ti nejlepší jsou zařazováni na zá-
kladě konkurzu do výběrových sku-
pin dětí, juniorů a hlavní věkové ka-
tegorie. jejich cílem je zúročit celo-
roční tréninky na prestižních soutě-
žích, přehlídkách a předtančeních.

Konkurzy probíhají v průběhu tré-
ninkových hodin dle níže uvedeného
rozvrhu od 19. dubna 2004 do 14. 5.
2004. Pro všechny zájemce, kteří se
přihlásí v uvedeném termínu, jsou
kurzy do konce června 2004 zdarma.

V případě zájmu nás prosím 
kontaktujte:

Petra Růžičková, 603 210 589
Těšíme se na vás.

Pfiehled tréninkov˘ch hodin V¯BùROV¯CH kurzÛ studia ARIANA
DùTI 4–6 LET DùTI 6–11 LET JUNIO¤I 12–14 LET HLAVNÍ OD 15ti LET

PONDùLÍ – Zásady klasického tance Disco show –
Z· Donovalská 17.00-18.00 Z· Campanus 17.00-19.00

ÚTER¯ – – – Disco show 
Z· Hornomûcholupská 

18.00-20.00

ST¤EDA – Disco show Disco show –
Z· Campanus 14.30-16.30 Z· Donovalská 16.30-19.00

âTVRTEK – Disco show Show dance Disco show 
Z· Campanus 14.30-16.30 Z· Donovalská 16.00-18.00 Z· Hornomûcholupská 

17.30-20.00

PÁTEK Základní taneãní kurzy – – –
Z· Na Lí‰e 13.30-15.00

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vejvanovského
vás srdečně zve na již čtvrtou
SLAVNOSTNÍ AKADEMII
dne 2. června 2004 v 16.00 hod. v KD Opatov
Opět uvidíte: mažoretky, muzikál, pohádku, hru na
flétnu, tanec a zpěv a uslyšíte naši hymnu předškoláků.

Ve dnech 1. až 3. června máme pro vás připravenou
výstavu výstavných prací ve třídě 2B naší mateřské
školy. Výstava je otevřena po celý den.

Zveme všechny, kdo mají rádi děti, přijďte!

Děti a učitelky MŠ Vejvanovského

PODĚKOVÁNÍ
Před několika dny můj patnáctiletý syn ztratil mobil.

Šetřil na něj delší dobu, tak jistě pochopíte, jak velká
to pro něj byla ztráta. A to větší bylo radostné překvape-
ní, když mu mobil druhý den vrátila poštovní doručova-
telka paní Jiřina Škabradová. Rád bych paní Škabradové
poděkoval nejen za vrácený mobil, ale za obnovení dů-
věry v poctivé a slušné jednání. Přál bych vám, vážení
čtenáři, vidět štastné oči mého kluka. Moc Vám děkuji,
paní listonoško!

Petr Soukup
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Tuto otázku slýcháme na odboru ži-
votního prostředí často. Odpověď

pro ty, kteří psa vlastní, je zdánlivě jed-
noduchá: psi přece s lidmi již před sta-
letími uzavřeli »společenskou smlou-
vu« o přátelství a věrnosti. Svou odda-
ností, bezmeznou láskou a trpělivostí
přinášejí do života každého, kdo měl
štěstí tento zvláštní vztah poznat,
mnoho pozitivního. Ostatní spoluobča-
né však nemusejí vždy mít pochopení
pro negativní průvodní jevy, s držením
psa související, zvláště když se jim dá
při troše dobré vůle zabránit. Majitelé
psů si musejí uvědomit, že jejich svobo-
da, a tím i svoboda jejich chlupatých
přátel, končí tam, kde začíná omezová-
ní druhých. Budou-li tento fakt respek-
tovat, budou také obě strany - milovní-
ci psů i odpůrci jejich chovu ve městě -
snadněji hledat společnou cestu
k tomu, aby město bylo pro lidi i pro
psy. Ale nezapomeňme: s určitým ome-
zením pro psy!

Prvním krokem k vzájemnému bezp-
roblémovému soužití lidí a psů ve městě
je důsledné udržování čistoty. Povin-
nost uklízet psí exkrementy vyplývá
z článků 2 a 7 obecně závazné vyhlášky
NVP č. 8/1980 Sb., o čistotě na území
hl. města Prahy. Za porušení tohoto
ustanovení může městská policie udělit
neukázněnému občanovi pokutu až 1
000 Kč. Odbor životního prostředí

ÚMČ buduje na území celého Jižního
Města síť speciálních košů pro sběr
psích exkrementů. Koše jsou pravidelně
vyváženy, dezinfikovány a doplňovány
ekologickými pomůckami, sběr usnad-
ňujícími. Ekologické pomůcky - papíro-
vé soupravy s lopatkou - jsou rovněž
zdarma k vyzvednutí přímo v odboru
životního prostředí, a to v úředních ho-
dinách, nebo podle dohody s příslušnou
pracovnicí odboru (tel. 267 902 331).
Sebrané nečistoty mohou být odkládá-
ny do všech sběrných nádob na komu-
nální odpad. Podmínky pro rychlou
a účinnou likvidaci exkrementů jsou
tedy vytvořeny, nyní už záleží jen na
dobré vůli a na míře odpovědnosti maji-
telů psů, jak jich využijí.

Další podmínkou nekonfliktního
chovu psů je nezbytná ovladatelnost
zvířete. Nejedná se přímo o výcvik,
spíše o výchovu. Život s nevychovaným
psem se stává nekonečným řetězcem
konfliktů, často i se špatným koncem.
V žádném případě nesmějí psi obtěžo-
vat, tím méně napadat ostatní spoluob-
čany. Také je na místě znovu připome-
nout platnost obecně závazné vyhlášky
č. 6/2001 Sb. hl. města Prahy, o ochra-
ně veřejné zeleně, která zakazuje nejen
vstup se psy na dětská hřiště a písko-
viště, ale také volné pobíhání psů ve
veřejné zeleni. Pro vycházky se psem
(vždy na vodítku!) je vhodné volit

místa méně frekventovaná, nejlépe pak
vyhrazené plochy volného pohybu psů,
kde se zvíře může pohybovat volně bez
vodítka. Seznam ploch volného pohy-
bu psů byl zveřejněn v časopise Klíč č.
9/2001, a k nahlédnutí je i na interne-
tových stránkách naší městské části.
Majitelé psů by rovněž měli brát ohled
na své sousedy v domě. Pes, který je
plný energie a radostného očekávání
blížící se vycházky, by měl byt
opouštět zásadně na vodítku.

Samozřejmou povinností majitelů
psů je postarat se o pravidelné očková-
ní svých svěřenců proti vzteklině, stej-
ně jako je přihlásit k místnímu poplat-
ku ze psů, a to v ekonomickém odboru
Úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici.

Psi jsou velmi adaptabilní zvířata
a poměrně snadno si osvojují dobré
způsoby. »Zakopaný pes« je skryt spíše
v jejich neukázněných majitelích, kteří
uvedené zásady nedodržují, většinou
z pohodlnosti. Sami tak rozdmýchávají
spory mezi »pejskařskou« a »nepej-
skařskou« veřejností. My, kteří doma
pečujeme o psího kamaráda, bychom
se měli zamyslet, zda děláme opravdu
vše pro to, aby zdejší životní prostředí
mohli spolu s námi a na naším psem
bezproblémově sdílet ostatní obyvatelé
Jižního Města. 

Ing. Helga Pečená,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

JE MĚSTO PRO LIDI, nebo pro psy?

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

Jižní Město II
■ v úterý 18. května 2004
9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.
objekt Hráského ul. 1902 (jednopatrová budova proti
řadě panelových domů čp. 1908 a 1909), doprava
Metro C, stanice Chodov, 1 stanice bus č. 154 a 118
směrem k vysokoškolským kolejím

Upozornění:
■ ochranné očkování proti vzteklině je na území ČR

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

■ možnost očkování i proti dalším infekčním choro-
bám (kombinovaná vakcína)

■ pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce, má
možnost nechat očkovat zvíře u kteréhokoliv veteri-
nárního lékaře

■ při očkování budou vydávány ekologické sáčky na
psí exkrementy

Bližší informace podá odbor životního prostředí, 
Ing. Helga Pečená, tel. 267 902 331.

ZVEME VÁS na
5. CELOSTÁTNÍ UMÍSŤOVACÍ 

VÝSTAVU OPUŠTĚNÝCH KOČEK

Koná se v neděli 
2. května 2004 od

10.00 do 17.00 hod.
v Mramorovém sále
Lucerny - Václavské
náměstí, Praha 1.

Cílem výstavy je
najít nové domovy pro
více než 70 kočiček,
kocourků a koťátek
z celé České republiky
a získat krmivo pro ty,
které v útulcích zůsta-
nou. Vstupenkou je již
tradičně konzerva ko-
čičího krmiva.

Sdružení 
na ochranu zvířat

v krajní nouzi
Na Pláni 31, 150 00

Praha 5, 
tel. 603 750 487

Více info:
www.kocici-utulek.cz
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Především si vážíme práva každého
člověka žít tak, jak si sám přeje.

(Z řeči náčelníka Seattlea k prezi-
dentovi USA, 1855)

V horské vesničce Pucamarca pů-
sobila v peruánské základní škole
v roce 2001 PhDr. Olga Vilímková,
učitelka francouzštiny a reálií Latin-
ské Ameriky na VŠE v Praze. Žila
v indiánské rodině a měla tak mož-
nost dobře poznat každodenní život
indiánských dětí. Děti v peruánských
horách žijí v nesrovnatelně těžších
podmínkách než naše. Jejich život –
to je především práce. Ani velmi na-
daní jedinci nemají prakticky žádnou
možnost vyššího studia. I základní
školní docházka bývá problematická.
Je sice »zdarma«, ale přesto se platí
zápisné, sešity, některé učebnice, po-
vinné školní uniformy a sportovní
úbory, povinné školní akce, atd. Rodi-
če nemají dostatečné finanční příjmy
– žijí převážně z pastevectví nebo ze
zemědělství, a tak při nejlepší vůli ne-
mají možnost hradit dětem vzdělání.
Zvlášť když je v rodině vyšší počet
dětí. Děti, které měla Olga Vilímková
poznat, přitom po poznání a vzdělání
samy touží. Po návratu do Prahy jsem
si uvědomila, jaké máme štěstí, že
jsme se narodili do ráje. Naše děti ne-
mají hlad, netrpí zimou a dle zájmu
si vybírají profesi. Jsem proto velice
šťastná a ze srdce nám to přeji. Znám
ale drobečky na druhém konci plane-
ty, kteří takové štěstí nemají. A tolik
touží po změně. Třeba jim můžeme
trochu pomoci alespoň se o to poku-
sit.

A tak v červnu 2002 založila Olga
Vilímková česko–peruánský Nadační
fond Inka. Jeho posláním je podporo-
vat nadané peruánské děti ve vzdělá-
vání. Jak se zakladatelka fondu vyjád-
řila, rmoutí ji, že stále dochází v pod-
statě k násilné akulturaci Indiánů dle
norem západního světa.

Aktivity nadačního fondu Inka
proto vycházejí z podnětů indián-

ských rad a obcí, případně učitelů
škol nebo našich spolupracovníků.
Činnost je motivována snahou pomo-
ci s respektem k původním indián-
ským tradicím, k místnímu oblečení,
zvyklostem, náboženství. Nechceme
»vyvážet« evropskou mentalitu a náš
způsob vidění věcí do Peru. Naopak
– s velkou úctou podporujeme místní
moudrosti. V rámci našich aktivit,
především v dobrovolných zájmových
kroužcích pro děti, se snažíme vycho-
vávat děti i jejich rodiče k sebeúctě
a respektu k jejich vlastní kultuře.
Např. v přírodovědném kroužku bude
bylinář – šaman učit děti využívat lé-
čivé byliny, paní z Pucamarky učí
děti spřádat vlnu, tkát tradiční texti-
lie (jejich panenky nebo repliky kipu
– uzlíkových účetních záznamy Inků,
prodává pan Hrbek v obchodě Latin-
ská Amerika bez zisku – odběrem
ručních prací chceme podpořit jejich
výrobu v našich vesničkách). V knize
Učitelkou v Peru popisuje dr. Vilím-
ková každodenní činnosti lidí během
roku tak, jak je sama zažila. Pozoruje
chování místních lidí, jejich morální
zvyklosti včetně duchovních a kultur-
ních tradic. Bez příkras nadnáší z na-
šeho pohledu i negativní jevy jako je
alkoholismus, promiskuita, život ze
dne na den. Co je běžné u nás, může
být v Peru neobvyklé a naopak. Ně-
které vlastnosti tamních lidí nás
mohou rozčilovat, jiné inspirovat. Co
se týče mně, mám ten převážně ne-
spolehlivý peruánský národ ráda.
Ano může znamenat ne, maňána
(zítra) velmi často nikdy. Na druhou
stranu člověk, kterého vidí Peruánec
poprvé, je hned amigo (přítel). A za
chvíli už skutečně může patřit do ro-
diny. To je podstata peruánské duše –
se srdcem na dlani.

Na internetu najdeme též výpovědi
našich turistů, kteří se kriticky vyjad-
řují k chování »akulturovaných« pe-
ruánských Indiánů žijících ve velkých
městech a turisticky atraktivních zá-

padokulturně civilizovaných oblas-
tech. Hovoří o nich jako o povalečích
z okraje společnosti  bez většího
zájmu změnit svůj život. K něčemu
podobnému by byla pravděpodobně
odsouzena i indiánská populace
z hor, kdyby se do těchto míst podaři-
lo nyní expandovat nadnárodnímu
kapitálu. Již existují scénáře, dle kte-
rých by i Andy měly být posety sítí vy-
sokohorských turistických letovisek
s luxusními hotely, lanovými drahami
a dalšími civilizačními vymoženostmi.
Každý si jistě sám dovede představit,
jakou roli by v této exportované eko-
nomice potomci velkých Inků hráli.
Jedinou nadějí, kterou mají, je, že se
jim podaří spojit vlastní moudrou kul-
turu s informovaností moderního
světa a přesvědčit peruánskou vládu,
aby hájila svébytnost své vlastní krás-
né země.Nadační fond Inka se zamě-
řuje v současné době na tři základní
okruhy činnosti. Tím prvním je získá-
vání kmotrů pro nadané děti, které je
i u nás již dobře známé ve vztahu
k dětem jiných zemí. Druhá snaha
směřuje ke zlepšení vybavení vesnic-
kých škol. Třetím cílem je vybudování
učňovské profesní školy v oboru tru-
hlář – švadlena s akcentem na původ-
ní domorodé techniky pro mládež
z oblasti Qeros.Doplňujícími aktivita-
mi fondu jsou některé jednotlivé spe-
cifické projekty – např. podpora vy-
braných jedinců ve vysokoškolských
formách studia.

Údaje o nadačním fondu Inka:
Nadační fond Inka
M. Horákové 32, 170 00 Praha 7
(v obchůdku Latinská Amerika)
IČO: 26688671
E–mail:inka@peru.cz
účet 51–0104700247/0100

(texty zvěřejněné nadací Inka na in-
ternetu a citace textů O. Vilímkové:
Učitelkou v Peru sestavil a doplnil
Petr Kopal)

NADAČNÍ FOND Inka
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JARNÍ CYKLOKROS 2004
Středa 12. května od 15.30 hod. v Centrálním parku Jižní Město

Letos se začíná psát již devátý ročník této tradiční spor-
tovní akce. Jménem cykloturistického oddílu UFO, který

akci pořádá, si vás dovolujeme pozvat na cyklokrosový
závod. Ten spočívá v projetí tratě, vytýčené na travnaté
ploše, v co nejkratším čase. Počet kol (cca 800 m dlouhých)
se již liší podle věkové kategorie. Závod je určen dětem
a mládeži ve věku od 6 do 20 let. První tři v každé kategorii
získají hodnotné věcné ceny. Přihlašuje se na místě před
startem, startovné (pro nečleny oddílu UFO) činí 30 Kč.
Jako první startují nejmladší, ostatní pak v časových odstu-
pech. A na vás, kdo nejste právě závodní povahy, bude čekat
neobyčejná podívaná - cyklotrialová exhibice. Na akci se
sponzorsky podílí Cyklokros KERN (Hviezdoslavova 1600,
Praha 4) a grant poskytla městská část Praha 11.

Těšíme se na shledanou na startovní čáře
Jaroslav Hejný, (213, PS UFO), www.oddil-ufo.wz.cz

73. PIONÝRSKÁ SKUPINA 
Nad Vodovodem 460, 108 00 Praha 10

pořádá Letní dětský stanový
tábor v údolí řeky Střela
2. běh  25. 7. – 14. 8. 2003
Tábor je pořádán v údolí řeky Střela - Strážiště na Ma-
nětínsku pro děti od 8 do 16 let. Programové zaměření
již 34. ročníku je na turistiku, sport, táboření. Kromě
spousty her a soutěží se děti naučí mnoha tábornickým
dovednostem, které pak budou moci prokázat ve více-
denním putování, v získávání vousů zlatokopa Toma
a v táborové etapové hře.

Cena 3600 Kč/3 týdny, doprava z Prahy smluvním
autobusem.

Kontakt a informace:
Ing. L. Mach, 
tel. 241 483 138, 272 915 354, fax: 241 481 161
Plickova 570, 149 00 Praha 4
E-mail: era@comp.cz, www.quick.cz/ps_vodovod

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR Plecháček
31. července – 14. srpna 2004

Ve velkou archeologickou expedici se
změní pobyt na letním dětském táboře

Plecháček. Tábor je situován v krásné šu-
mavské přírodě nedaleko Kašperských Hor
s množstvím zajímavých míst na výlety, sa-
motné středisko nabízí možnosti sportovní-
ho vyžití (hřiště na fotbal a volejbal atd.).

Táborníci budou ubytováni v šestilůžkových srubech (ti
mladší), ve čtyřlůžkových chatkách a podsadových stanech
(nejstarší chlapci), součástí areálu je hlavní zděná budova se
sociálním zázemím, kuchyní a jídelnou. Jídlo se bude podá-
vat 5x denně.

Tábor připravuje skupina vedoucích pod názvem Plechá-
ček, tábor je součástí sdružení Duha Sedliště. Cena letního
tábora je 3 400 Kč (včetně pojištění, výletů, vstupného, her-
ních pomůcek, dopravy atd.).

Kontakty: Petr Sedlák – Pes, tel.: 721 982 932, 
info@plechacek.cz, http://www.plechacek.cz

VODÁCKÝ RÁJ na Lipně
■ Mají vaše děti rády sport? Jezdí rády do přírody?

■ Chtěli byste, aby patřily mezi vodáky?

■ Je jim něco mezi 7 a 16 lety?

Pošlete je s námi na vodácký tábor na Lipno
Budeme si hrát, sportovat a poznávat přírodu z vody

i ze souše. Tábor se koná v termínu od 14. srpna do 
28. srpna 2004.

Tábor VPT Lipno má již více než čtyřicetiletou tradici,
Mladí, ale zkušení vedoucí s dlouholetou praxí ho řídí v pří-
rodním stylu. Na táboře není zaveden elektrický proud, děti
pod vedením kuchařky nebo kuchaře pomáhají s vařením
na ohni a podílejí se i na ostatním provozu tábora.

Stálá základna se stanovým táborem a loděnicí se na-
chází na lesní pasece na břehu Lipna v jeho nejkrásnější
části bez civilizace (asi 2,5 km od Dolní Vltavice). Tábor-
níci absolvují vodácký výcvik na pramicích a kanoích na
přehradním jezeře a během několikadenního putování sje-
dou Vltavu od Soumarského mostu na Lipno nebo až do
Českého Krumlova.

Cena je 3400 Kč a zahrnuje cestu z Prahy na tábor a zpět,
pětkrát denně stravu, pojištění a veškeré výdaje na vodácké
putování po Vltavě. Na táboře je zajištěn stálý lékařský do-
hled. Přihlásí-li se aspoň dva kamarádi nebo sourozenci spo-
lečně, pojedou za sníženou cenu 3200 Kč na osobu.

Podmínkou účasti je plavecká zdatnost!
Případné dotazy vám rádi zodpoví hlavní vedoucí dr.

Jan Herzmann, tel. 602 218 243 nebo jeho zástupce Pavel
Tulach, tel. 604 754 073, e-mail:info@vptlipno.cz

SPORTOVNÍ CENTRUM 
Univerzity Karlovy
pořádá kurzy plavání v Hostivaři
V červnu 2004, 8 lekcí v úterý a ve čtvrtek odpoledne od
15.00 do 16.30 hod.

Zápis a první lekce 1. června 2004.
Kurzy se konají v jednom z nejčistějších bazénů v Praze.
Informace: 272 082 238, 272 082 235

SC Hostivař, Bruslařská 10, Praha 10

LETNÍ TÁBOR Horní Kruty 2004
Program tábora je výrazně zaměřen na sport, cyklo-

turistiku, sportovní hry a zlepšení fyzické kondice.
Je určen pro chlapce i dívky ve věku od 9 do 14 let.

Ubytování je v dřevěných chatičkách po čtyřech na
vlastní táborové základně. S pořádáním táborů máme
mnohaleté zkušenosti a bez problémů dokážeme vypl-
nit veškerý čas dětí bohatým a zajímavým programem.

Tábor se koná od 31. 7. do 15. 8. 2004. Cena pobytu
je 3 100 Kč, členové Disku zaplatí jen 2 900 Kč. V ceně
je úrazové pojištění, účastnické triko, stravné (jídlo
5x denně), ubytování, doprava kol, drobné ceny...

Kontakt: pan Pavel, telefon: 272 911 547, 721 335 048
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Cesty mohou být cestami du-
cha, ale také cestami dláždě-

nými opravdovými kroky.
Oběma cestami jsem přišla

a ani jedna mne nezklamala.
Obě jsou pro mne příjemností
života a osvěžením. Mluvím
o galerii Cesty ke světlu, ke kte-
ré vede dlážděná cesta od metra
Chodov k Zakouřilově ulici na
starém Chodově. Vstupte a bu-
dete se stále vracet oběma ces-
tami.

Galerie nabízí unikátní umě-
lecký interiér se stálou expozicí
výtvarných děl předních čes-
kých výtvarníků. Zdeněk Hajný
zde vybudoval originální tichou
galerii. Přízemí je věnováno
prostorám pro autorské výstavy
známých umělců a prodejní ga-
lerii. První patro a mezipatro je

magickým, neopakovatelným
královstvím klidu a pokory. Stá-
váte se zde sami sebou, součástí
vesmíru a »přímý přenos z kra-
jiny srdce« vám ty nádherné po-
city umocní. Jste pohlceni a po-
cítíte duchovní harmonii a rege-
neraci. V pyramidě druhého pat-
ra můžete posedět v Křišťálové
čajovně, nechat se unést filmo-
vou vizí s podmalbou příjem-
ných tónů a osvěžit se vonným
čajem.

Galerie Cesty ke světu není
jen pouhou klasickou výstavní
síní, kde malíř a psycholog Zde-
něk Hajný nechává působit své
imaginativní obrazy spolu s hud-

bou a tichem, je nemocnicí duše,
nahlédnutím do jiných dimenzí
lidského vnímání, do nás sa-
mých. O mých slovech svědčí
i hojnost návštěv galerie, koncer-
tů, meditativních i společen-
ských večerů, pořadů pro děti.
Do dnešních dnů navštívilo gale-
rii okolo 100 000 obdivovatelů
křehkého světa duše, někteří se
vracejí znovu a znovu.

V květnu 1994 založil galerii
spolu s Zdeňkem Hajným známý
americký spisovatel, pastor Ro-
bert Fulgham. Galerie má velmi
dobrý zvuk doma i v zahraničí.
Galerie dělá dobré jméno Jižní-
mu Městu.

Gratuluji 
k desátým narozeninám

ak. mal. Věra Krumphanzlová

MOJE CESTA ke galerii
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Chodovská 
vodní tvrz

149 00 Praha 11, Ledvinova 9
tel./fax: 267 914 831

(úter˘–nedûle 13.00–19.00 hod.)
www.chodovskatvrz.cz

PROGRAMY V KVĚTNU 2004

Koncerty

ãtvrtek ❑ 6. ❑ 19.00
Zpûvy s harfou. Úãinkují I. Vlasáková –
mezzosoprán, D. Nykl –basbaryton, V. Va-
chalová – harfa a R. Fuchs – klavír. Na pro-
gramu skladby: R. Schumanna, C. Francka,
Ch. Gounoda, J. B. Cardona, P. I. âajkov-
ského a A. Dvofiáka. 

pondûlí ❑ 10. ❑ 19.00
Ivan Îenat˘ – housle a Katarína Îenatá –
klavír. Na programu: W. A. Mozart, J. S.
Bach, A. Dvofiák, N. Paganini, P. de Sarasa-
te a dal‰í autofii. Premiérové vystoupení
v Chodovské tvrzi.

stfieda ❑ 12. ❑ 19.00
Pocta Edith Piaf. Úãinkují: Marta Balejová
– zpûv, Libu‰e ·vormová – prÛvodní slovo,
recitace, Jifií Ho‰ek – klavír. Známé ‰ansony
slavné legendy.

ãtvrtek ❑ 13. ❑ 19.00
Musica a tré. Vûra Tichá – soprán, Jaroslav
Novák – kytara, Katefiina Chudobová – flét-
na. Máj – lásky ãas. Arie, introdukce, sonáty,
kantáty a písnû autorÛ G. F. Händela, C. F.
E. Bacha, G. B. Pergolesiho, G. F. Teleman-
na, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta a dal‰ích.

úter˘ ❑ 18. ❑ 19.00
Sylvie Hessová – housle a Daniel Wies-
ner – klavír. Na programu: skladby pro
housle a klavír i pro sólov˘ klavír B. Smeta-
ny, A. Dvofiáka, L. Janáãka a dal‰ích autorÛ.

ãtvrtek ❑ 20. ❑ 19.00
Jaroslav Svûcen˘ – housle, Lubomír Bra-
bec – kytara. Jaroslav Svûcen˘ do svého
cyklu »Domovské koncerty« v Chodovské
tvrzi pozval kytarového virtuosa Lubomíra
Brabce, pro kterého bude toto vystoupení
na Tvrzi premiérov˘m. Zazní skladby G.
Frescobaldiho, N. Paganiniho, F. Gragnani-
ho a F. Tarregy. 

úter˘ ❑ 25. ❑ 19.00
Klavírní kvartet Amadeus – Jifií Fi‰er –
housle, Oldfiich Vlãek – viola, ·tûpánka Kut-
manová – violoncello, Eduard Spáãil – kla-
vír. Na programu: W. A. Mozart, J. Holík, K.
A. Hueber, W. Schulze, A. Dvofiák.

stfieda ❑ 26. ❑ 19.00
·kampovo kvarteto. Pavel Fi‰er – 1. hous-
le, Jana Luká‰ová – 2. housle, Pavel Se-
dmidubsk˘ – viola, Luká‰ Polák – violoncel-
lo. Koncert slavného kvarteta vûnovan˘ 100.
v˘roãí úmrtí A. Dvofiáka.

ãtvrtek ❑ 27. ❑ 19.00
Míti Filipa. Cyklus sdruÏení »·anson, vûc
vefiejná« – benefice Filipa Sychry aneb set-
kání ‰ansonov˘ch generací. Úãinkují: Marta
Balejová, Rudolf Pellar, Filip Sychra –
zpûv, Milan Jíra – klavír a prÛvodní slovo.
Host veãera: Jan Petránek. 

Historick˘ ‰erm

stfieda ❑ 19. ❑ 18.00
·ermífisk˘ podveãer na Chodovské tvrzi.
Vystoupení skupiny historického ‰ermu In-
ferno. Uvidíte ukázky historick˘ch soubojÛ
a bojov˘ch situací z dob pozdní gotiky, pû‰í
turnaj tûÏkoodûncÛ a jejich páÏat a vystou-
pení »Inferno«. V pfiestávkách mezi jednotli-
v˘mi vystoupeními usly‰íte historické písnû
z období gotiky a renesance.

Semináfi ke vstupu do Evropské unie

pondûlí ❑ 24. ❑ 9.00–15.30
Strukturální fondy Evropské unie a jejich
vyuÏití. Semináfi ve spolupráci s agenturou
Czech trade a spoleãností EuroPartners
Consulting, specializovanou na dotaze z EU.

Klubov˘ pofiad

pátek ❑ 28. ❑ 19.00
Václav Koubek Co Ïivot dal a vzal. Tfietí
z kontaktních pofiadÛ »Nejradûji jsem dûlal
pastevce – byl jsem podfiízen jen ãtyfiem
roãním obdobím«, fiíká mj. host veãera Vác-
lav Koubek.

Vstupenky si lze zamluvit 
na tel. 267 914 831 

nebo zakoupit 
v pfiedprodeji 

KD Chodovská tvrz.

Galerie Chodovské vodní tvrze
POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ GALERIE: Jan Kanyza – obrazy
Znám˘ ãesk˘ malífi a herec vystavuje svoje souãasné, oku lahodící a jarními bar-

vami záfiící obrazy.

Od. 5. kvûtna do 30. kvûtna 2004

MALÁ GALERIE: Zuzana Popelková – grafika
Zuzana Popelková – Oberthorová je dcerou slavného otce. Její tvorba smûfiuje

k jemnému Ïenskému projevu s pevn˘m my‰lenkov˘m fiádem. V˘stava je prÛfie-
zem tvorby za poslední dva roky.

Od. 5. kvûtna do 30. kvûtna 2004
•

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

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

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

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

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

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750
149 00 Praha 4

Provozní doba:
pondûlí 13.00–18.00 hod.
úter˘ 8.00–13.00 hod.
stfieda 9.00–18.00 hod.
ãtvrtek 12.00–17.00 hod.

Informace: paní Eva Buzková
tel. 272 937 431
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Opatovská 1754, tel./fax: 272 941 401
pokladna tel. 272 941 269
http://www.kdopatov.cz
e-mail: opatov@atlas.cz

PROGRAM NA KVĚTEN 2004

Koncerty:

ãtvrtek ❑ 6. ❑ 20.00
RAGE AGAINST THE MACHINE. Revival
Praque

pátek ❑ 7. ❑ 19.00
THE SOUTH BREAKERS. Koncert kapel
JiÏního Pólu

sobota ❑ 8. ❑ 20.00
VEâER S QUEEN. Live koncert

pondûlí ❑ 10 ❑ 20.00
ABSOLVENTSK¯ KONCERT. posluchaãÛ
bicího od. praÏské konzervatofie Pavel
âermák, Václav Dolansk˘, Pravoslava
âerná

pátek ❑ 14. ❑ 20.00
PUMPA. Rock koncert

sobota ❑ 15. ❑ 20.00
RAPPELENT III. Hip hop party

ãtvrtek ❑ 20. ❑ 20.00
ABBA WORLD REVIVAL. Koncert

pátek ❑ 21. ❑ 20.00
PROFESSOR a hosté. Beatles revival
party

úter˘ ❑ 25. ❑ 20.00
STEAMBOAT STOMPERS a Jitka VR-
BOVÁ. Dixieland nejen k poslechu

ãtvrtek ❑ 27. ❑ 20.00
KEKS. Rock koncert

sobota  ❑ 29. ❑ 17.00
SOUTH METAL FEST. Pfiehlídka kapel

nedûle ❑ 2., 9., 16., 23., 30. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne
s velk˘m dechov˘m orchestrem BlaÏeje
Zemana

Pofiady pro seniory:

stfieda ❑ 5., 12., 19., 26.*10.00
Akademie tfietího vûku

Pofiady pro dûti:

úter˘ ❑ 18. ❑ 9.00 a 10.30
OD GERSHWINA K MUZIKÁLU A FILM.
MELODIÍM

Obãanské sdruÏení Spoleãnou cestou na-
bízí vefiejnosti sluÏby Obãanské poradny
JiÏní Mûsto, která bezplatnû, anonymnû,
diskrétnû a nezávisle poradí kaÏdému,
kdo se na ni obrátí. Poradci podávají infor-
mace z oblasti sociální, rodinûprávních
vztahÛ, bydlení, pracovní, spotfiebitelské,
majetkové apod. MÛÏete se na nás obrátit
telefonicky, osobnû i písemnû.

Donovalská 1862, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 950 984

e-mail: poradnajm@spolcest.cz

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu
Katefiina Má‰ová

Aktuál
I nadále pro obyvatele JiÏního Mûsta pfii-
pravuje studentsk˘ ‰táb Gymnasia JiÏní
Mûsto za podpory mûstské ãásti Praha 11
filmové aktuality. 
Televizní zpravodajství na informaãním ka-
nálu UPC mÛÏete sledovat kaÏd˘ den
v tûchto vysílacích ãasech: 7.45 hod.,
12.45 hod., 18.45 hod., 22.45 hod. 

Premiéra vysílání je vÏdy v pondûlí.

K tomu, aby v˘znamné události ve va‰í
‰kole, klubu dÛchodcÛ, obãanském
sdruÏení, natáãel zpravodajsk˘ ‰táb,
vût‰inou postaãí, kdyÏ nás budete pfie-
dem informovat buì pfiímo ve ‰tábu vy-
sílání v Gymnasiu JM ale tfieba i v od-
boru kanceláfi starosty na l. 487 nebo
v redakci Klíãe na l. 217. 

Pfiijdeme i za vámi!

Televizní zpravodajství Prahy 11
na kanálu UPC:

7.45, 12.45, 18.45 a 22.45

úter˘ ❑ 25. ❑ 9.00 a 10.30
JAK SE ZACHRA≈UJE ZEMù
Divadlo Pi‰kot

Ostatní pofiady:

úter˘ ❑ 4. ❑ 16.00
AKADEMIE M· Kfiejpského

úter˘ ❑ 11. ❑ 18.00
JARNÍ KONCERT ÎÁKU Z· Kvûtnového
vítûzství 1554

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

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

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

DĚTSKÝ DEN
v Zahradě

V úterý prvního června
se po celém světě při-

pomíná Mezinárodní den
dětí. Oslavy se chystají
i v Kulturním centru Zahra-
da. Program ve 13.30 zahájí
otevřená dílna pro děti od 3
let s názvem »Dětský den
s pohádkou«. Půjde o hry,
pohádky, výtvarné a literár-
ně–dramatické aktivity.
(S sebou je vhodné si při-
nést: vodovky, lepidlo
a nůžky.) V 15.00 naváže
»Dětský den s filmem« –
DVD projekce animovaného
filmu o želvím hrdinovi
Franklinovi. V 16.00 se roz-
hoří táborový oheň. Opékat
se sice dá ledascos, v Zahra-
dě se však budou nabízet
buřty, chléb a hořčice.

MgA. Hana Kožová



KULTURNÍ P¤EHLED KVùTEN 20044

·alounova 2024, Praha 11
tel. 272 929 545, 272 917 077
e-mail: ddm-p4@volny.cz;

www.ddmjm.wz.cz

Dům
dětí
a mládeže

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 2004?

sobota ❑ 1.
Chodovské Beru‰ky. SoutûÏ v aerobiku
kolektivÛ pro dûti od 4 do 15 let.

sobota ❑ 1.
Skateboardové a bruslafiské amatérské
závody. Akce se koná na zahradû DDM
·alounova. Podrobné informace budou
uvedeny na vyvû‰en˘ch plakátech
a v DDM.

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

sobota ❑ 8.
Jízda parním vlakem smûrem Praha –
Lhotka u Mûlníka. V cíli je zaji‰tûn bohat˘
program pro dûti i dospûlé. Informace
a vstupenky osobnû v DDM JM nebo na
www.ddmjm.wz.cz. Odjezd Praha hl. nád-
raÏí v 8.00 hod. Odjezd Lhotka v 15.30
hod.

sobota ❑ 15. ❑ 14.00
Odpoledne pro mû. Cviãení pro Ïeny
a dívky v poboãce DDM Janouchova.

sobota ❑ 15. ❑ 14.00–16.30
Dílna pro ‰ikovné ruce. Program pro vol-
nû pfiíchozí od 12 let v poboãce DDM Ja-
nouchova. Vstupné 50 Kã. S sebou pfiezu-
tí, pracovní odûv, sklenice, kvûtináã, ká-
men. Téma: Drátování.

sobota ❑ 15. ❑ 14.00–15.30
Hlavolámání. Netradiãní deskové hry. Ak-
ce se koná v poboãce DDM Janouchova
pro pro dûti a mládeÏ od 12 let. Pfiezutí
s sebou.

sobota ❑ 15. ❑ 9.00
Sportovní den – volejbalov˘ turnaj smí-
‰en˘ch druÏstev. Turnaj se koná ve spor-
tovním areálu Z· Ke Katefiinkám. Prezen-
tace druÏstev je v 8.30 hod. Startovné za
druÏstvo je 200 Kã. Turnaj je urãen pro
smí‰ená druÏstva amatérÛ v‰ech vûko-
v˘ch skupin. V kaÏdém druÏstvu musí b˘t
nejménû dvû Ïeny. Do turnaje se mohou

pfiihlásit druÏstva, která hrají volejbal na
rekreaãní úrovni. Po cel˘ den bude pro
úãastníky a diváky k dispozici mal˘ bufet.
Pfiihlá‰ky do 10. 5. 2004 na adresu DDM
·alounova u M. Glaserové. Do pfiihlá‰ky
uveìte název druÏstva a kontakt na kapi-
tána. Pfiihlásit se mÛÏete písemnû na ad-
resu DDM JM, telefonicky 272 929 545,
SMS 721 567 426 nebo E-mail: 
ddm-p4@volny.cz, ma-gla@volny.cz

20. – 23. 5. ❑ 9.00–18.00
Bambiriáda.
Pfiehlídka ãinnosti organizací pracujících
s dûtmi a mládeÏí Pfiedvádûné ãinnosti si
bude moÏné vyzkou‰et. Nabídky táborÛ.
Akce se koná na Letné

nedûle ❑ 25. ❑ 9.30–11.30
Pfiijela pouÈ. Zábavné dopoledne na za-
hradû poboãky DDM Janouchova. 

úter˘ ❑ 27. ❑ 19.00
Koncert skupiny Sekvoj a host. Koncert
se koná v DDM ·alounova. Vstupné 20
Kã. 

BĚHEM MĚSÍCE KVĚTNA PRO-
BĚHNOU 
SPORTOVNÍ TURNAJE PRO ZŠ.

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

ZVEME VÁS DO KLUBU 
PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ BEROUN

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

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ

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

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

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

❑ 17. 7. – 31. 7. 2004
Stanov˘ tábor v Ho‰tce u Tachova
vûk 7–14 let: turistika, sport, hry v pfiírodû
cena 2430 Kã vedoucí T. Rezek

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

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

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

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

❑ 5. 7. – 9. 7. 2004
Keramick˘ kurz v DDM JM ·alounova 2024
vûk od 12 let: omezená kapacita míst
cena 250 Kã vedoucí V. Bele‰ová

❑ Od 14. 6. do 21. 8. 2004
14 denní turnusy ve ·panûlsku 
– Costa Brava, Sant Antoni de Calonge
vûk 10–17 let: zamûfiení na sport, kulturu,
rekreaci, cestování cena je uvedena bez
vstupného do aqua parku (400 Kã)
Termíny:
• 14. 6. – 27. 6. 2004: ved. V. Bele‰ová

vûk od 6 let cena: 6 800 Kã
• 17. 7. – 30. 7. 2004: ved. M. Glaserová

vûk 8–20 let cena: 7 210 Kã
• 28. 7. – 10. 8. 2004: ved. J. Chytilová

vûk 10–20 let cena: 7 220 Kã
• 8. 8. – 21. 8. 2004: ved. J. Vrbová

vûk 10–18 let cena: 7 230 Kã

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

Poboãka DDM Janouchova 671 
tel. 272 911 520

e-mail: ddm-janouchova@iol.cz
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Klub Ulita
Mikulova 1573
OS Propolis, je
otevfien˘ kaÏdému,
kdo si rád hraje.

Náv‰tûvníkÛm se nabízí na 40 druhÛ mo-
derních i tradiãních her z celého svûta za-
loÏen˘ch pfieváÏnû na strategii a logické
úvaze.

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

dr. Zvolánka
Tel.: 257 921 197

PROGRAM NA DUBEN:

Úter˘ ❑ 4. ❑ 17–19.30
Osadníci z Katanu

Úter˘ ❑ 11. ❑ 17–19.30
Carcassone

Úter˘ ❑ 18. ❑ 17.00–19.30
Manhattan

Úter˘ ❑ 24. ❑ 17.00–19.30
Evoluce

Informace na tel.: 603 216 581

BRABENEC
chovatelsko-zoologický kroužek

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

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

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

e-mail:xSvejdaJ@seznam.cz

LÉTO NA KONÍCH
aneb Pohled na svět
z koňského hřbetu je nej...

Kulturní centrum Zahrada ve
spolupráci s jezdeckým stře-

diskem Zmrzlík pořádá tradiční
»Léto na koních«. Náplní příměst-
ského tábora jsou vyjížďky a vý-
cvik na koni, procházky a hry
v přírodě, sportovní aktivity venku
i v tělocvičně, výtvarné aktivity,
turistické výlety....Letos nově je
možné přihlásit se i na angličtinu
u koní. Výcvik na koních vedou
zkušení instruktoři z jezdeckého
střediska, doprovod a ostatní akti-
vity zajišťují stálí, osvědčení lekto-
ři Zahrady. Program je určen pro
děti od 7 let, je vhodný pro začá-
tečníky i pokročilé. Stravování in-
dividuální. Děti se mohou přihlásit
na jeden, ale i více dní. Maximální
počet dětí ve skupině je 14. Pro-
gram je celodenní (od 7.15 do
16.00). Doprava je řešena MHD.
Termíny turnusů:

I) 1. – 2. 7.2004
II) 7. – 9. 7.2004
III) 25.– 27.8.2004

Cena: 330 Kč, popř. 350 Kč/ 1
den; při platbě více dní najednou
slevy. (Cena zahrnuje: výcvik na
koních včetně pojištění, odměny
do soutěží, program, lektory; pří-
padně studijní materiály, v ceně
není stravování a pitný režim)
Informace a přihlášky: KC Za-
hrada, MgA. Hana Kožová, dra-
maturgie pořadů pro děti a mlá-
dež, Malenická 1784, Praha 4,
148 00. Tel.: 271 910 246, mobil:
777 242 316, e–mail:kozova.ha-
na@kc–zahrada.p.11.cz .
Přihlášky je možné odevzdávat

nejpozději do 13. 5. 2004 
v KC Zahrada.

Informativní schůzka (včetně
projekcí reportáží z minulých tá-
borů) se koná ve středu 16. 6.
2004 v 18.45 v KC Zahrada.

POHÁDKOVÉ LÉTO
aneb Po stopách 
kocoura Mikeše

Prázdninový program je určen
dětem od 7 let (mladší děti

mohou akce absolvovat v dopro-
vodu rodičů, anebo starších souro-
zenců), které mají zájem o turis-
tické výlety, hry v přírodě, příro-
dovědné stezky, soutěže, výtvarné
i literárně–dramatické aktivity, in-
teraktivní angličtinu, návštěvu
muzea i hvězdárny. 

Týden je koncipován na motivy
knih Josefa Lady a jeho rodného
kraje. Nechybí „celotáborová“
hra, i když děti se mohou přihlásit
na jeden i více dní (etapy budou
odměňovány každodenně). Stra-
vování individuální. 

Doprava je řešena vlaky, MHD.
Program zajišťují kvalifikovaní
lektoři s dlouholetými zkušenost-
mi s dětmi. Maximální počet dětí
je 14. Program je celodenní (časy
budou upřesněny, orientačně 8 –
16).

Termín: 12. – 16. 7.2004

Cena: 250 Kč/den, při platbě pěti
dnů najednou 1100 Kč. Cena za-
hrnuje dopravu, vstupné, lektory,
program, odměny.

Informace a přihlášky: KC Za-
hrada, MgA. Hana Kožová, dra-
maturgie pořadů pro děti a mlá-
dež, Malenická 1784, Praha 4,
148 00. Tel.: 271 910 246, mobil:
777 242 316, e–mail:kozova.ha-
na@kc–zahrada.cz .

Přihlášky je možné odevzdávat
nejpozději do 13. 5. 2004 

v KC Zahrada.

Informativní schůzka se koná
ve středu 16. 6. 2004 v 18.45
v KC Zahrada.

MgA. Hana Kožová

LETNÍ PRÁZDNINY
v Zahradě
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Malenická 1784, 
Praha 4, JiÏní Mûsto II

tel./fax: 271 910 246, 608 961 158
e-mail: zahrada@kc-zahrada.p11.cz

www.kc-zahrada.p11.cz

Internetová kavárna – celodenní provoz,
pfiíjemné posezení ve dvoranû, 
internet 60 Kã/hodinu.

Pronájem prostor – (víceúãelov˘ sál,
konferenãní a pfiedná‰kové prostory, tûloc-
viãny, uãebny, ateliéry).

Bohatá nabídka taneãních, v˘tvarn˘ch,
pohybov˘ch a jazykov˘ch kurzÛ.

KVĚTEN 2004

Koncerty

pondûlí ❑ 3. ❑ 19.00
Devítka – oblíbená praÏská folk. skupina

ãtvrtek ❑ 13. ❑ 19.00
Natalika & Natálie Vel‰mídová – nejen
srbská, maìarská, korejská, Ïidovská,
romská ãi slovenská hudba

stfieda ❑ 19. ❑ 19.00
Babylon – mladá pfiibliÏnû folková skupi-
na z Prahy

pondûlí ❑ 24. ❑ 19.00
Jauvajs + Toman a lesní panna – kon-
cert folkov˘ch skupin sdruÏení Folkotoã

Hudební kavárna

úter˘ ❑ 4. ❑ 19.00
JiÏní vítr 2004 – zpívejte a bavte se
v soutûÏi CaféK o pûvecké talenty – bliÏ‰í
informace v recepci Zahrady

úter˘ ❑ 11. ❑ 19.00
Jenik Horák Trio – jazzová skupina klaví-
risty a kontrabasisty skupiny The Swings

úter˘ ❑ 18. ❑ 19.00
Four Brothers – praÏská kapela hrající
moderní jazzov˘ mainstream

úter˘ ❑ 25. ❑ 19.00
Létající koberec – meditativní hudba, ‰a-
mansk˘ rituál, world music ve spojení
s dream housem

Setkávání

stfieda ❑ 5. ❑ 18.30
Váleãní zloãinci ve sluÏbách StB – cy-
klus pfiedná‰ek Úfiadu pro dokumentaci
a vy‰etfiování zloãinÛ komunismu

pondûlí ❑ 10. ❑ 18.30
Maltéz‰tí rytífii – Johanité po kfiiÏáck˘ch
válkách – pofiad RNDr. Pavla Mrázka

stfieda ❑ 12. ❑ 18.30
âerná Hora – Balkánská kráska – hory,
kaÀony i pralesy nejen ze sedel bicyklÛ
v pfiedná‰ce Michaela Pokorného

pondûlí ❑ 17. ❑ 18.30
Reflexní diagnostika V. – cyklus pfiedná-
‰ek J. Kopecké o starobylé metodû alter-
nativní medicíny

úter˘ ❑ 18. ❑ 14.30
Setkání se zpûvaãkou Pavlou Bfiinko-
vou – klavírní doprovod Dr. Vladimír Truc

stfieda ❑ 19. ❑ 18.30
Agenda 21 a zapojení obyvatel do toho-
to procesu – pfiedná‰ka Ekocentra JM

pondûlí ❑ 24. ❑ 18.30
Reflexní diagnostika VI. – cyklus pfiedná-
‰ek J. Kopecké o starobylé metodû alter-
nativní medicíny

úter˘ ❑ 25. ❑ 18.30
Popelka po ãtyfiicítce – dámsk˘ klub spi-
sovatelky a scenáristky Alexandry Berko-
vé

stfieda ❑ 26. ❑ 18.30
Mongolsko (pfiíroda a doprava) – projek-
ce diapozitivÛ s komentáfiem L. Linharta

pondûlí ❑ 31. ❑ 18.30
Bájn˘ svût dávn˘ch SlovanÛ – nadpfiiro-
zené bytosti v pfiedstavách na‰ich pfiedkÛ
v pofiadu M. Pitra a P. Vokáãe

Divadlo

sobota ❑ 1. ❑ 15.00 a 18.00
Kde kukaãka hnízdo má – slavnostní pre-
miéry inscenace na motivy románu K. Ke-
seyho Vyhoìme ho z kola ven. Hrají Old-
stars – absolventi Dismanova rozhlasové-
ho dûtského souboru.

pátek ❑ 14. ❑ 20.00
9xCami – devût aktovek Pierra – Henry
Camiho hraje DS Monde

Film

pátek ❑ 28. ❑ 17.30 a 20.00
Past – Komu mÛÏete dÛvûfiovat? Debut
reÏisérÛ filmu »Matrix«, bratfií Wachov-
sk˘ch, krimi thriller USA, 1996.

Pofiady pro dûti a mládeÏ

sobota ❑ 1. ❑ 10.00–12.00
O KoblíÏkovi – tvÛrãí, hravé a úsmûvné
odpoledne pro dûti od 3 let. S sebou: le-
pidlo, vodovky a nÛÏky.

ãtvrtek ❑ 6., 13.,20., 27. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky
pro nováãky i pravidelné hráãe a navíc hry
o skvûlé ceny

Pohádkov˘ divadelní festival pro dûti
ve spolupráci s Divadelní agenturou
Ludmily Fri‰tenské

sobota ❑ 8. ❑ 9.00
O neposlu‰n˘ch kÛzlátkách – Zamykala,
zamykala, a pfiesto se dostala do nebez-
peãí. Jak to asi skonãí?

sobota ❑ 8. ❑ 10.00
Pejsek a koãiãka malují vajíãka – Vzali
‰tetce, barvy a malovali. Jak vajíãka vyma-
lovali? Prozradí se v pohádce.

sobota ❑ 8. ❑ 11.00
O kouzelném slÛvku – Pohádka, ve které
se dûti mohou nauãit kouzeln˘m slÛvkÛm
a hlavnû se hodnû nasmûjí.

sobota ❑ 8. ❑ 12.00
O veliké fiepû – Nechybí ani fiepa, ani
Ka‰párek. Písniãky, veselé pfiíhody
a spousta legrace.

sobota ❑ 8. ❑ 13.00
O kamarádství – Jak najít kamaráda?
A jak si ho udrÏet? Tfieba písniãkou, úsmû-
vem a hezk˘mi pfiíbûhy.

sobota ❑ 8. ❑ 14.00
Jak Koãiãka slavila narozeniny – Jak
po‰Èák Pejsek pfiinesl telegramy a jak Ko-
ãiãce zvífiátka popfiát pfii‰la.

sobota ❑ 8. ❑ 15.00
O zlaté rybce – Kdo uloví zlatou rybku?
A kolik pfiání nabídne? Dovíte se v úsmûv-
né pohádce.

sobota ❑ 8. ❑ 16.00
O Smolíãkovi – Byl jednou jeden kluk,
jmenoval se Smolíãek. Bál se nebo se ne-
bál Jezinek? A kdo ho zachrání?

sobota ❑ 8. ❑ 17.00
Muzikantská pohádka – Malá ãarodûjka
ze zvífiátek i dûtí sloÏí kapelu. Vesel˘ pfií-
bûh o hudebních nástrojích.

sobota ❑ 8. ❑ 18.00
O dvou snûhulácích – Roztomilá pohád-
ka se dvûma snûhuláky o zimû a v‰em, co
s tím souvisí.

ãtvrtek ❑ 13. ❑ 9.00, 14.00
Dejte mi pastelku, nakreslím pejska –
Jan VodÀansl˘ povídá, kreslí i zpívá dû-
tem. Moderuje Daniel Dobiá‰.
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pátek ❑ 14. ❑ 14.30
Písniãky a fiíkadla – DismanÛv rozhlaso-
v˘ dûtsk˘ soubor uvádí vesel˘ pofiad nejen
pro dûti.

Dûtská filmová zahrada 2004

sobota ❑ 15. ❑ 9.00–17.00
Dûtská filmová Zahrada 2004 – soutûÏní
pfiehlídka amatérsk˘ch filmÛ a videopro-
gramÛ pro dûti a mládeÏ

pondûlí ❑ 17. ❑ 9.00
O sopkách Afriky –multimediální pfied-
ná‰ka s diskusí, vede RNDr. Pavel Mrá-
zek, CSc.

úter˘ ❑ 18. ❑ 9.00
Jak se dûlá kníÏka – pofiad Vûry Krump-
hanzlové a jejích hostÛ o tom, jak se knihy
pí‰í, ilustrují a vyrábí.

stfieda ❑ 19. ❑ 9.00
Kdo si hraje, nezlobí – zábavn˘ pofiad
s dûtskou diskotékou. Divadelní spoleã-
nost Honzy Stuchlíka z Moravy.

sobota ❑ 22. ❑ 10.00–12.00
SÛl nad zlato – tvÛrãí, hravé a úsmûvné
odpoledne. S sebou: lepidlo, vodovky,
nÛÏky.

sobota ❑ 22. ❑ 15.00
Povídání o sluníãku – Divadlo Matûje
Kopeckého vítá léto veselou pohádkou.
Loutky, zpûv i Ïivá hudba.

pátek ❑ 28. ❑ 8.30
Jackie and the Giant – The Bear Educati-
onal Theatre uvádí napínav˘ pfiíbûh o Jac-
kie a obrovi

sobota ❑ 29. ❑ 15.00
Franklin a zelen˘ rytífi – Ïelví hrdina
Franklin s kamarádem ‰nekem hledají jaro
– DVD projekce, animovan˘ film

V˘stavy

❑ 4. 5.– 31. 5.
Galerie: Klauzurní práce oboru fotograf
– SOU SluÏeb Praha (vernisáÏ I. ãásti –
4. 5. od 17.00, vernisáÏ II. ãásti – 18. 5. od
17.00 hod.)

❑ 3. 5. – 30. 5.
Mal˘ sál: Vûra Krumphanzlová: Ilustrace
pro dûti – v˘stava akademické malífiky

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

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

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V KVĚTNU 2004

úter˘ ❑ 4. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert v sále ZU· J. RÛ-
Ïiãky.

ãtvrtek ❑ 6. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert v sále ZU· Kfitinská.

pondûlí ❑ 10. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· J. RÛÏiãky.

ãtvrtek ❑ 13. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert v sále ZU· Kfitinská.

ãtvrtek ❑ 20. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert v sále ZU· Kfitinská.

pondûlí ❑ 24. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· J. RÛÏiãky.

stfieda ❑ 26. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert v sále ZU· Kfitinská.

ãtvrtek ❑ 27. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ v sále ZU· Kfitinská.

Nedûle ❑ 23. ❑ 15.00
Koncert PraÏské kantilény k Roku ães-
ké hudby. Na programu: A. Dvofiák, J.
Suk, B. MartinÛ - Otvírání studánek.
Hudební fakulta AMU, sál MartinÛ, Ma-
lostranské nám. 13, Praha 1

Pfiijímací zkou‰ky:
do Základní umûlecké ‰koly JiÏní Mûsto
Praha 4, Kfitinská 673 
a Praha 4, J. RÛÏiãky 1179
Obor: hudební, v˘tvarn˘, 

taneãní, literárnû dramatick˘

7. a 8. ãervna 2004 14.00–17.30 hod.
ZU· Jifiího RÛÏiãky 1179, 
tel. 271 070 231

9. a 10. ãervna 2004 14.00-17.30 hod.
ZU· Kfitinská 673, 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

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

9x CAMI
divadelní premiéra v Zahradě

Přestože Pierre–Henri Cami
(1884–1958) není v českých

luzích a hájích přiliš znamým
autorem, jeho dílo by si jistě více
pozornosti zasloužilo. A to nejen
proto, že dle Charlieho Chaplina
patří Cami k největším světovým
humoristům. Kromě knižních
souborů Kleštěnec z Pralesa či
Minikomedie se můžeme čas od
času s jeho tvorbou setkat i na
prknech divadelních. Po Divadle
v Dlouhé či libereckém divadle
F.X Šaldy přichází s inscenací
Camiho textů i divadelní soubor
D.S. Monde.

Monde, velmi aktivní spole-
čenství mladých divadelních na-
dšenců – organizátor festivalu
Blizna v Zahradě, uvádí pásmo
svižných aktovek pod titulem
9xCAMI. Značně originální a ab-
surdní humor francouzského au-
tora v osobitém zpracování
ochotníků Vás jistě okouzlí – pre-
miérově v pátek 14. 5. od 20.00
na velkém sále Kulturního centra
Zahrada. Navíc slovy režiséra
souboru Pepe Šedivého: Amatér-
ská scéna nabízí mnohem víc, než
si většina lidí myslí. Divák má
možnost vidět na jevišti »neher-
ce«, kteří jsou osvobozeni od sva-
zujících pout profesionalismu.
Výsledkem jsou představení plná
nečekaného humoru a překvapi-
vých situací. Jak pro diváka, tak
pro samotné herce...

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

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

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V KVĚTNU 2004:

sobota ❑ 1. ❑ 16.30
Pohádky z kouzelného kabátu – pohád-
ku O kohoutkovi a slepiãce, O Smolíãkovi
pacholíãkovi, O kudliãce rybiãce a duhové
kuliãce hraje Agentura BERU·KA

pátek ❑ 7. ❑ 9.00
Taneãní zemûpis – pofiad pro II. stupeÀ
Z· v podání divadelního spolku Îlut˘ ko-
pec

sobota ❑ 8. ❑ 16.00
Mámo, mamko, maminko ... tradiãní
oslava Dne matek.
SoutûÏe,Ïivá hudba a tanec, v˘roba dárku
pro maminku. To v‰e vás tu bude ãekat.

pátek ❑ 14. ❑ 9.00
Tajemství zrcadla aneb EN·PÍGLOVA
·IBALSTVÍ – pofiad pro II. stupeÀ Z·
v podání Program servisu – F.

sobota ❑ 15. ❑ 16.30
Malované písniãky – v podání Strakatého
divadla

pondûlí ❑ 17. ❑ 14.00
O ‰evci Kubovi – pohádka pro dûti s Ïi-
v˘mi herci a jednou ply‰ovou husou.

sobota ❑ 22. ❑ 16.30
Rytífii mofie – dobrodruÏnou pohádku za-
hraje divadlo MRAK

sobota ❑ 29. ❑ 16.00
DEN DùTÍ – pfiijìte s námi oslavit svá-
tek v‰ech dûtí spoleãnû s divadlem Po-
hádka. Pro dûti budou pfiipraveny sou-
tûÏe s pûkn˘mi odmûnami. Dûti si zaz-
pívají a ãeká je také pfiekvapení v podo-
bû pohádky

Pro Ïeny a dívky:
Aerobní cviãení – Buìme koãky
sobota ❑ 1. ❑ 9.00–10.30

cviãitelka Krist˘na Bûlou‰ková
sobota ❑ 15. ❑ 9.00–10.30

cviãitelka Hanka Peregrinová
KLUBÍČKO 
Pomoc maminkám
Zájmová ãinnost pro dûti, 

které nechodí do matefisk˘ch ‰kolek
KD Klubka pfiipravuje i v leto‰ním ‰kolním
roce pro dûti od tfií let (po osobní domluvû
s lektorkou i pro mlad‰í) program nazvan˘
KLUBÍâKO kaÏd˘ den dopoledne v klubov-
nû kulturního domu. Nûkteré maminky jej vy-
uÏívají nárazovû, jen v pfiípadû potfieby pohlí-
dání dítûte. Jiné maminky tento program pro
své dítû vyuÏívají pravidelnû. Buì tak, Ïe dítû
chodí nûkolik dnÛ v t˘dnu nebo chodí pravi-
delnû jen nûkter̆  den na vybran˘ program.
KaÏd˘ den má totiÏ svou specializaci.

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

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

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

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

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

Program probíhá kaÏd˘ den 
od 8.30 do 11.30 hod. 

Cena vstupenky je 75 Kã.

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

co ho bude nejvíce zajímat.

Ve stfiedu dopoledne je moÏné nav‰tûvovat
i samostatn˘ program pro dûti pfied‰kolního
vûku Klubíãko pro pfied‰koláky. Zde se
dûti pfiipravují na vstup do ‰koly. Procvi-
ãují si pamûÈ, uvolÀují ruku pro správné
psaní, zvládají základy matematick˘ch
pfiedstav. Dostávají své první domácí úkoly.

Informace pro zájemce 
o divadelní krouÏek

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

Informovat se mÛÏete 
na tel. 272 930 023, 272 930 149.

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

272 930 023.

KLUBKA PRO VÁS PŘIPRAVUJE
PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
Na letní prázdniny pro dûti, které neodjíÏ-
dûjí z Prahy, jsme pfiipravili opût dva t˘dny
se speciálním programem.
První t˘den je tradiãnû spojen˘ se spor-
tem, je tentokrát rozdûlen˘ dvûma státními
svátky, proto v˘jimeãnû nabízíme moÏnost
vyuÏít nabídky po jednotliv˘ch dnech.

Ve zdravém tûle, zdrav˘ duch

1., 2., 7., 8. a 9. ãervence 2004
Kulturnû a sportovnû orientovan˘ prázdni-
nov˘ t˘den je urãen dûtem od 6 let. V do-
poledních hodinách nav‰tíví dûti muzea
a rÛzné pamûtihodnosti (napfi. vycházka
spojená s prohlídkou Vítkova, náv‰tûva
Muzea miniatur a Muzea hraãek, celoden-
ní v˘let do obory Hvûzda, kde si budeme
moci prohlédnout i místa, která nejsou ve-
fiejnosti pfiístupná).
V odpoledních hodinách budou dûti trávit
ãas pfieváÏnû v lesoparcích, kde se budou
vûnovat pohybov˘m aktivitám. Úãastníci
prázdninového t˘dne mohou získat rÛzné
odmûny, jak ve sportovních kláních, tak ve
vûdomostních kvizech.
Druh˘ t˘den je jiÏ tradiãnû spojen s v˘tvar-
nou dílnou v KD Klubka. I letos tomu ne-
bude jinak.

V˘tvarn˘ t˘den

12. – 16. ãervence 2004
Po stopách praÏsk˘ch povûstí
T̆ den s v˘tvarn˘m zamûfiením, motivovan˘
povûstmi z historie Prahy. Kombinované
ãinnosti od kresby pfies malbu a keramiku.
Pfii toulkách historick˘mi místy si dûti naski-
cují námûty na zpracování ve v˘tavrné dílnû
KD Klubka. Cel˘ t˘den je provázen soutûÏí
o drobné odmûny a zakonãen získáním ¤á-
du znalce stra‰idel a bubákÛ praÏsk˘ch.

PRAŽŠTÍ TAMBURAŠI
vás zvou

na jarní koncert v sobotu 
15. května 2004 od 14.30 hod.

v ZŠ Londýnská 34 
v Praze 2-Vinohrady.

Přijďte si společně s námi
zazpívat!

Za Pražské tamburaše 
zve Jiřina Klusáčková

Spojení: tram náměstí Míru
nebo metro C 

stanice I. P. Pavlova
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

KNIHOVNA OPATOV - ARTOTÉKA

vás srdeãnû zvou na v˘stavu

JINDŘICH ULRICH
MINIATURNÍ SVĚT
(olejomalby na dfievû)

Od 3. 5. do 29. 5. 2004

Malífi a ilustrátor Jindfiich Ulrich (1950)
vystudoval Stfiední umûlecko–prÛmy-

slovou ‰kolu v Praze (specializace uÏitá
grafika). Do roku 1977 pracoval jako pro-
pagaãní v˘tvarník a poté stanul »na volné
noze«.

Stvofiil svÛj vlastní miniaturní svût králÛ
a královen, hudebníkÛ , filozofÛ, sbûratelÛ,
alchymistÛ, doktorÛ, ale také Mi‰i‰vorÛ. Je-
ho olejomalby na dfievû jsou sv˘mi rozmû-
ry opravdu miniaturní (nejmen‰í má rozmû-
ry 5 x 4 cm, nejvût‰í 30 x 24 cm). Je neu-
vûfiitelné, co v‰echno lze na tak malém
prostoru vyjádfiit, jaké mnoÏství úÏasn˘ch
pfiedmûtÛ a symbolÛ lze na tak maliãk˘ ob-
raz vtûsnat. Nejãastûji sahá autor k téma-
tÛm historick˘m, vyuÏívá sv˘ch dÛkladn˘ch
znalostí a drobn˘mi detaily vyjadfiuje my‰-
lenkové souvislosti v prostoru a ãase. Je
mu dáno originální vidûní a cítûní, smysl
pro peãlivou, dokonalou práci a z této sou-
hry vzniká barevná krása na malé plo‰e.

Svá díla vystavoval doma i v zahraniãí
(Holandsko, ·v˘carsko, Nûmecko,Ra-
kousko, USA). V kvûtnu 2004, ve vstupní
hale knihovny, na vlastní oãi uvidíte tento
fantastick˘ a bizarní svût. Jistû vás pobaví
a potû‰í.

V˘stava bude zahájena v úter˘ 4. kvûtna
v 19.15 hodin. Úvodní slovo pronese ak.
malífi Vladimír Suchánek.

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.

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

úter˘  ❑ 19.00

Biblická hodina v bytech úãastníkÛ –
místo po domluvû

stfieda  ❑ 17.00

Biblická hodina pro dûti

stfieda  ❑ 17.30

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

stfieda  ❑ 18.30

SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

ãtvrtek (1 a 3. v mûsíci)  ❑ 17.00

Hovory o vífie

ãtvrtek  ❑ (3. v mûsíci)  ❑ 19.00

SchÛzky stfiední generace v bytech
úãastníkÛ – místo po domluvû

Informace a adresa pro po‰tu:

Tomá‰ Bísek, faráfi

Nechvílova 1825/24, 148 00 Praha 4

Tel. 271 910 339, E-mail: bisek@iol.cz

Aktuální informace o dal‰ích akcích 
se dozvíte pfii bohosluÏbách

Českobratrská
církev 

evangelická

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

•  nedûlní shromáÏdûní: 10.00 hod. (písnû,
kázání BoÏího slova, modlitby za osobní
potfieby pfiítomn˘ch)

•  vÏdy v Z· Campanus, Jírovcovo nám.
1782 (vchod v levé ãásti budovy, zvonek
s nápisem KfiesÈansk˘ sbor)

kontakt: pastor Zdenûk Marván, 
tel. 272 932 119, 603 950 476

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

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

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

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

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

Jste pfiipraveni zaãít?
RÛst jako rodina

Pomáhat lidem
Poznávat JeÏí‰e

Milovat druhé
Objevovat sebe

Soudobá hudba
DÛleÏitá poselství

Pfiátelská atmosféra
Aktivity pro dûti a mládeÏ

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

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

tel.: 261 711 426

JAKÉ TY KYTKY BUDOU?
Ve ãtvrtek 13. 5. 2004 se od 15.00 koná
v dûtském oddûlení tvofiivé odpoledne.
A protoÏe kvûten má kvést, tak budeme
vyrábût vût‰í i men‰í, více ãi ménû barev-
né, kvûty z papíru. Díky jejich praktickému
umístûní na ‰pejli je pak mÛÏete pouÏít ja-
ko originální ozdobu kvûtináãÛ.
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Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

Na Sádce 18, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 934 261

e-mail: fara.chodov@volny.cz
www.chodovska.farnost.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI

Pondûlí 6.30
Úter˘ 18.00 (Taizé) + v˘stav

Nejsvût. Svátosti
Stfieda 18.00
Pátek 18.00
Sobota 7.30
Nedûle 8.30, 10.30, 20.00

KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ

KfiesÈanské centrum - JiÏní Mûsto,
Modletická 1401, tel. ã. 272 919 803

Stfieda 18.00 (kytary)
âtvrtek 18.00 (kytary)
Nedûle 10.00

DALŠÍ PRAVIDELNÝ PROGRAM
V KOSTELE SV. FRANTIŠKA

Stfieda ❏ 16.00
Spoleãenství star‰ích farníkÛ Farní sál

Stfieda  ❏ 19.00

Îivot z víry 
(úvod do kfiesÈanského Ïivota) Farní sál

Pátek  ❏ 18.45
Biblická hodina Fara

Sobota  ❏ 19.30
První nedûlní ne‰pory Kostel

Nedûle  ❏ 12.00
Modlitba Andûl Pánû Kostel

PRAVIDELNÉ MÁJOVÉ 
POBOŽNOSTI V KVĚTNU
se budou konat vÏdy 
po veãerní m‰i svaté v tûchto dnech:

stfieda
❏ kostel sv. Franti‰ka, kaple sv. Ludmily

ãtvrtek
❏ kaple sv. Ludmily

pátek
❏ kostel sv. Franti‰ka

Modletická 1401, Praha 11
tel.: 267 910 008, fax: 272 919 803
e-mail: krestanske@centrum.cz

www.KCJM.duch.cz

PROGRAM V KVĚTNU 2004

úter˘ ❏ 4. ❏ 19.00
Alfa kurzy. Klub Na dnû (vchod E)

Stfieda ❏ 5. ❏ 19.00
Modlitební setkání »Velká stfieda«.
Kaple (vchod A)

Úter˘ ❏ 11. ❏ 19.00
ALFA kurzy. Klub Na dnû (vchod E)

Sobota ❏ 15. ❏ 19.30
Rocková m‰e. Kaple (vchod A)

Nedûle ❏ 16. ❏ 18.00
Ekumenická bohosluÏba.
Kaple (vchod A)

Úter˘ ❏ 18. ❏ 19.00
Alfa kurzy. Klub Na dnû (vchod E)

Úter˘ ❏ 25. ❏ 19.00
Alfa kurzy. Klub Na dnû (vchod E)

Stfieda ❏ 26. ❏ 17.30
Koncert ÏákÛ tfiídy paní uã. Bene‰ové
Klub Na dnû (vchod E)

BlíÏe o programech viz webové stránky

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

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

www.kaminek.org

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

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

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

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

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

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

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

NABÍDKA 
LETNÍHO STANOVÉHO 
DĚTSKÉHO TÁBORA

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

stravu, dopravu, programové
vybavení, odmûny)

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

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

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Dvojí svět
Výstava fotografií 

Daniela Šperla a prací tělesně
i smyslově postižených dětí

se koná 

od 19. 5. do 11. 6. 2004 denně
od 14.00 do 18.00 hod.

v podkroví ZŠ Chodov, Květno-
vého vítězství 57. 

Výstavu pořádá ZŠ Chodov 
spolu s o. s. Pohoda, společností

DUHA, komunitním centrem
FOKUS, Máme otevřeno, o. s.

a dalšími organizacemi.
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www.kamínek.org/nadne

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

tel.: 272 927 239, 603 180 180 

AKCE V DUBNU:

ãtvrtek ❑ 27. ❑ 17.00 a 18.00
Keramické odpoledne pro dûti a rodiãe
(rezervace míst na tel. 604 746 563, sl. Ju-
rystová – staãí zaslat SMS), vstupné 50 Kã.

Informace a pfiihlá‰ky na tel. 272 927 239
nebo 603 180 180 – Karolína âiháková

OTEVŘENO

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

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

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

âtvrtek ❑ 17.00–19.00
TenSing

âtvrtek ❑ 19.00–22.00
âajovna – Helen

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

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM

VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

TenSing – skupina pro náctileté s hudeb-
nû kreativním programem, zahrnující ama-
térsk˘ sborov˘ zpûv s kapelou, divadlo, ta-
nec, zamy‰lení a hry pro v‰echny bez
ohledu na hudební nadání. 
KaÏd˘ ãtvrtek 17.00–19.00 hod.

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

!!!Pfiijì poslední kvûtnov˘ pátek 
(28. 5. 2004) v 17.00 k Ymkáriu!!! 

Odpoledne a podveãer budou vûnovány
Ïonglování (moÏnost vyzkou‰et si a nauãit
se), grilování a chybût nebude ani fotbálek
a dobrá muzika.
Adresa: Modletická 1401, Praha 4-Opa-
tov, tel. 267 913 338 (jen v dobû otevfiení
Ymkária).

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

•  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

DĚTSKÁ 
FILMOVÁ
ZAHRADA

15. 5. 2004

Druhý ročník soutěžní pře-
hlídky amatérských filmů

a videoprogramů pro děti
a mládež se koná v sobotu 15.
května 2004. Festival pořádá
Kulturní centrum Zahrada ve
spolupráci s IPOS ARTAMA
Praha, ČAS a časopisem Vi-
deohobby. Ceny věnovalo ta-
ké nakladatelství Albatros.
Uzávěrka příjmu přihlášek
a soutěžních filmů je 2. 5.
2004.

Pozvání do poroty přijaly
významné osobnosti: režisér-
ka Věra Šimková – Plívová,
scenáristka Irena Charvátová,
kameraman a publicista Emil
Pražan a herec a režisér Ond-
řej Kepka. Program vedle pro-
jekcí soutěžních snímků nabí-
zí odborný seminář k mediál-
ní výchově, technický koutek,
odborné konzultace, ale i pro-
mítání dětských filmů, dospě-
lácký koutek atd...

Veškeré informace o při-
pravovaném festivalu vám rá-
di sdělí v KC Zahrada:
MgA.Hana Kožová, drama-
turgie, Malenická 1784, Praha
4 – Chodov, 148 00. Tel.:
271 910 246, 777 242 316,
e–mail:kozova.hana@kc–za-
hrada.p.11.cz Další informa-
ce:www.amatfilm.cz/zahrada.

MgA. Hana Kožová

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

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

PROGRAM

Stfieda ❑ 5. ❑ 19.00
Koncert kapel Vnitfiní svûtlo (folk) a Ma-
lá bílá vrána (Indiánfolk). Vstupné 40 Kã.

âtvrtek ❑ 20. ❑ 19.00
Tfii bratfii a jejich cesta kolem svûta. Vy-
právûní s projekcí fotografií.

Pátek ❑ 21. ❑ 19.00
Koncert skupiny Narcis. Folk

Balónková oslava Dne dûtí
se uskuteãní na zahradû
KfiesÈanského centra JiÏní Mûsto
v nedûli 6. ãervna 2004 od 15. hod.
Pohádka Víti Marãíka ·ípková RÛÏenka
Hry ❑ SoutûÏe ❑ Odmûny. Vstupné 20 Kã
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Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROGRAM:

Úter˘ ❑ 9.30–12.00
Dopoledne pro v‰echny
10.30: Kreslení s Lídou i pro nejmen‰í dûti

Stfieda ❑ 9.30–12.00
Dopoledne pro v‰echny
10.00: Zpívání pfii klavíru nebo kytafie

17.00–19.00: Poradna pfiirozeného 
plánování rodiãovství.
MoÏno objednat na telefonu: 777 200 431

âtvrtek ❑ 9.30–12.30
Dopoledne pro nejmen‰í do 2 rokÛ 
a jejich doprovod + cviãeníãko a uãíme
se fiíkanky.

âtvrtek ❑ 15.00 – 17.30 hod.
Odpoledne vyhrazeno pro dûti do 2 let
a jejich doprovod.

Pátek ❑ 10.00–13.00
Dopoledne pro v‰echny
10.30: Cviãení rodiãÛ a dûtí

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

VÝTVARNÁ DÍLNA

Stfieda 12. a 26. ❑ 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.

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

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 9., 16., 23. a 30. kvûtna 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

KURZY ALFA
oblíbené po celém svûtû!
Neformální veãery o kfiesÈanství, videopro-
jekce, diskuse. Setkáváme se v úter˘ 
od 19.00 hod. v klubu Na dnû, 
Modletická 1401 (vchod E), Praha 4

TÉMATA NA KVĚTEN:

Úter˘ ❑ 4. ❑ 19.00
Jak odolat zlému? 

Úter˘ ❑ 11. ❑ 19.00
Proã a jak mluvit o vífie?

Úter˘ ❑ 18. ❑ 19.00
Uzdravuje BÛh i dnes?

Úter˘ ❑ 25. ❑ 19.00
A co církev?

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

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

Tû‰íme se na va‰i úãast!

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

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. 

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

Moc dûkujeme!!!

SRDEČNĚ 
VÁS ZVEME NA

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
KE DNI MATEK

která se koná v nedûli 9. kvûtna 2004 od
14.00 hod. na zahradû Matefiského centra
Domeãek, Modletická 1401, Praha 4
Program: divadélko, soutûÏe pro dûti,
koncert Tensingu, tombola, opékání bufitÛ
(nenoste je s sebou), pro tatínky pivo...
Pfiíjemná zábava pro celou rodinu.

Tû‰íme se na vás
Vstupné dobrovolné

Informace: 
Erika Oberfalcerová – 

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

WWW PAVUČINKA
Soutěž »Internetem letem světem II – www pavučinka« vyhlásilo KC

Zahrada v rámci projektu Březen – měsíc internetu. Do soutěže při-
šlo mnoho nádherných prací. Velmi výrazné byly práce z MŠ Sulanské-
ho, MŠ Vejvanovskeho, MŠ Hrabákova, ZŠ Chodov a KD Klubka. Po-
řadatelé děkují jak všem účastníkům, tak hlavnímu sponzorovi – nakla-
datelství Rebo productions. Výstava potrvá do 15. 5. 2004 v prostorách
KC Zahrada. MgA. Hana Kožová
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Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

âas b˘t spolu – pro rodiãe s dûtmi od 9
mûsícÛ – nabízíme moÏnost setkávat se,
vymûÀovat si zku‰enosti, dûti mají moÏnost
vyuÏít pro svoji hru a pohyb netradiãní po-
mÛcky pro rozvoj jemné i hrubé motoriky,
odborné rady jim poskytne zku‰ená pohy-
bová terapeutka  

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let – pohy-
bovû edukaãní programy s dÛrazem na
hravou formu s fiíkadly a písniãkami, cviãe-
ní na míãích zamûfiené na osvojení si
správného drÏení tûla (dennû)

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

Tvofiivé dopoledne pro ‰ikulky – pro dûti
s rodiãi od 2 let nebo samotné od 3 let –
kombinace v˘tvarn˘ch technik, práce s ne-
tradiãními materiály, pohybové prÛpravy,
cviãení i s míãi, hudebnû-dramatická v˘-
chova (pondûlí, ãtvrtek) 

Kondiãní cviãení maminek na míãích
s hlídáním dûtí – cviãení na míãích,
s overbally, body building, step aerobic,
streãink – zpevÀuje svaly na zádech a dÛ-
leÏit˘ch svalov˘ch skupinách, nezatûÏuje
klouby a kfiíÏ (dennû)

Cviãení pro tûhotné s porodní asistent-
kou vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãení
na míãích a s overbally zamûfieném na
problematické svalové skupiny, udrÏení
pruÏného tûla a bolesti zad, nauãí vás re-
laxovat a správnû d˘chat (stfieda)

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let s vyuÏitím
míãÛ – pohybovû–edukaãní programy s dÛ-
razem na hravou formu s fiíkadly a písniãka-
mi, cviãením na míãích zamûfiené na osvo-
jení si správného drÏení tûla (úter̆ , stfieda)

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

1730–1930 hod.

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

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

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

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

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

Kondiãní cviãení na míãích – cviãení na
míãích, s overbally, body building, step ae-
robik, streãink – zpevÀuje svaly na zádech
a dÛleÏit˘ch svalov˘ch skupinách, nezatû-
Ïuje klouby a kfiíÏ 
(stfieda 19.00 hod.)

Step aerobik – cviãení v˘borné na zv˘‰e-
ní kondice ãi odbourávání tukÛ, formuje
postavu (úter˘)

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

Zdravotní cviãení dospûl˘ch na míãích
– vhodné pfii problémech se zády a klou-
by, uvolÀuje svalové napûtí, posilí oslabe-
né svaly – s vyuÏitím rehabilitaãních míãÛ
(pondûlí, úter˘)

Cviãení pro tûhotné s porodní asistent-
kou vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãe-
ních na míãích a s overbally zamûfieném
na problematické svalové skupiny, udrÏení
pruÏného tûla a bolesti zad, nauãí vás re-
laxovat a správnû d˘chat (pondûlí)

Gravidjóga – lekce se skládá z relaxace,
nácviku správného d˘chání, jógov˘ch se-
stav – zlep‰uje ãinnost vnitfiních orgánÛ,
krevní obûh a zásobení kyslíkem, vede ke
snadnûj‰ímu porodu (ãtvrtek)

Jogové cviãení 
a orientální tanec pro tûhotné
Proã:
• harmonizuje tûlesné funkce, a tím pfied-

chází ãi mírní tûhotenské potíÏe
• posiluje bfii‰ní svalstvo, svalstvo zad

a pátefie
• umoÏÀuje uvolnûní a znovunabytí du‰ev-

ní pohody

• ideálnû pfiipravuje na rychl˘ a snadn˘ po-
rod

• úlevové taneãní prvky mírní bolest
a urychlí vá‰ porod

• tanec dodává energii a posiluje Ïenskost
a pozitivní vztah k vlastnímu tûlu

• pozitivnû pÛsobí na dosud nenarozené
dítû

Kdy: kaÏd˘ ãtvrtek od 17.45–19.45; jóga –
lich˘ t˘den, tanec – sud˘ t˘den
Cviãení i po ‰estinedûlí – maminky a mi-
minka ve ãtvrtek od 16.00 do 17.30 hod.
Kde: Rodinn˘ klub Benjamin, 
Janouchova 671, Praha 11
Pfiihlá‰ky: Hana Pilafiová, 
271 914 229, 776 684 879
Na setkání s vámi se tû‰í Hana Pilafiová

DALŠÍ PROGRAM:

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

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

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

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

Herna pod stfiechou – otevfiená pro volnû
pfiíchozí dûti s rodiãi nabízí moÏnost pfiijít
za kaÏdého poãasí – dûti si zde mohou
pohrát se sv˘mi vrstevníky a dospûlí ob-
ãerstvit ãajem ãi kávou. 
Otevfieno po–ãt 9.00–12.00, 

16.00–18.00 hod.

Objednávky: poãet osob v kurzech 
je omezen kapacitou, 
proto je nutné 
se pfiedem objednat.

Kontakt: tel. 272 912 124, 603 468 151
Adresa: M· Janouchova 671, Praha 4
E-mail: bejmanin@cmail.cz
Spojení: metro Háje, autobusy 

ã. 154, 213, 271, 170, 
zastávka Horãiãkova
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V KVĚTNU 2004
Oikos
Zveme vás na kfiesÈanské setkání Stani-
ce JiÏní Mûsto. Zaãínáme spoleãn˘m
zpíváním s kapelou, potom usly‰íme ak-
tuální zamy‰lení z Bible – nûco pro kaÏ-
dého. Po skonãení setkání se scházíme
na pfiátelské rozhovory s obãerstevním.
Kavárna otevfiena od 16.30 a po setkání.

nedûle ❑ 5. ❑ 17.00
Robert Filip

nedûle ❑ 9. ❑ 17.00
Tomá‰ Luãan

nedûle ❑ 16. ❑ 17.00
Robert Filip

nedûle ❑ 23. ❑ 17.00
Pavel âern˘

nedûle ❑ 30. ❑ 17.00
Jaroslav Marek

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

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

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

jitkasvejdova@volny.cz

Pondûlí ❑ 18.30–19.30
Aerobic pro Ïeny

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

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

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

KLUB VELRYBA – OPATOV 

pátek ❑ 15.00–17.00
Pro dûti od 9 do 14 let.
Kde: klubovna v základní ‰kole Ke Kate-
fiinkám (Florbal pro mlad‰í od 16.00 do
18.00 hod. ve stejném místû)

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!

Církev bratrská
Šeberov

V Ladech 10, ·eberov 
Kazatel Marek Fajfr, 

tel. 244 911 796
724 146 226

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

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

spojení: metro C Opatov – 
bus 165, 226, 325, 326, 327, 
dvû zastávky smûrem na jih –
zastávka V Ladech

nedûle  ❑ 10.00 
Dopolední shromáÏdûní pro vefiejnost.
Program: písnû, slovo na aktuální téma
z Bible. Vlastní program pro dûti od 2 do 5
let a pro ‰kolní dûti. Vyprávûní, hry, soutûÏe.
Mimo pravidelnou nedûlní bohosluÏbu probí-
há od 10.00 do 11.30 hod. i klub pro dorost.

úter˘  ❑ 9.30–12.00
Mot˘lek – dûtsk˘ klub pro pfied‰kolní
dûti. Info: Miriam ·edivá, 737 584 118, 
petrearlgrey@hotmail.com

ãtvrtek  ❑ 18.00–20.00
MládeÏ. Hledáme smysl Ïivota a odpovûdi
na kaÏdodenní problémy.

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

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

FLORBAL PRO STARŠÍ
FBC Háje – nov˘ t˘m sloÏen˘ ze zaãá-
teãníkÛ i pokroãil˘ch
Je ti 15 a víc? Chce‰ se florbalem pfiede-
v‰ím bavit? Tréninky kaÏdé úter˘:
17.00–18.30 hod. v tûlocviãnû Modré ‰ko-
ly blízko metra Háje, Kupeckého 576.

FBC VELRYBA:
Florbalové tréninky pod vedením b˘va-
lého hráãe TJ Tatran Stfie‰ovice!
KaÏd˘ pátek: 16.00–18.00 hod.
Vûk: 10–15 let. Hrajeme v tûlocviãnû v Z·
Ke Katefiinkám (5 min. od zastávky Ke Ka-
tefiinkám, bus ã. 213). Cena 200 Kã/3 mû-
síce. Od 17.00 hod. je zábavn˘ program
v klubovnû Z· Ke Katefiinkám

Info: Matûj Hájek, 777 806 755,
matej.hajek@tiscali.cz

Pondûlí ❑ 17.00 – 20.30 hod.
·achové veãery
Zveme zku‰ené ‰achisty i zaãáteãníky na
pfiátelské setkání ‰achov˘ch nad‰encÛ.
Hrajeme také turnaje, které bodujeme.

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

Pondûlí ❑ 17.30–20.30
Alfa II
Pokraãování kurzu Alfa (nejen) pro absol-
venty. Jak mohu proÏít Ïivot naplno? Co
znamená kfiest a Veãefie Pánû? Co obná‰í
ãlenství ve Stanici JiÏní Mûsto? Jak mohu
vyuÏívat své duchovní dary? Odpovûdi na
tyto a dal‰í otázky probereme v kurzu ne-
jen pro absolventy kurzu Alfa. Prosíme,
potvrìte úãast.

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

úter˘  ❑ od 17.30 do 19.30
Turistick˘ oddíl
Pro dûti od 9 do 12 let. Hrajeme rÛzné hry,
podle poãasí buìto v klubovnû, na hfii‰ti
nebo v blízkém lese. Obãas vyrazíme na
v˘pravu a pfiitom v‰em budeme plnit rÛzné
zkou‰ky: pfiemáhat svÛj strach pfii lezení
na skálu; pfiem˘‰let, jak udûlat radost
ostatním; batikovat triko; objevovat pfiíro-
du. Zkrátka nezÛstane ani kniha knih, jak
je obãas Bible naz˘vána.

Info: Radek âermák, 272 932 492, 
radek.cermak@dtq.cz

úter˘  ❑ od 17.00 do 19.00 (opakuje se)
Biblick˘ kurz v angliãtinû
V prÛbûhu dvanácti t˘dnu prostudujeme
novozákonní knihu »List ÎidÛm« a poho-
vofiíme o kontrastu mezi star˘m a nov˘m
zákonem. Diskuse budou probíhat v ang-
lickém jazyce. Lekci v délce 90 minut nabí-
zíme dvakrát: v 17.00 a v 19.00 hod.

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

úter˘ ❑ 19.00
Kurz Alfa
... pfiíleÏitost prozkoumat smysl Ïivota
V 135 zemích, 25 000 kurzÛ, 
pfies 5 000 000 úãastníkÛ, pfieloÏeno do
49 jazykÛ! Prozkoumat souãasné moderní,
praktické kfiesÈanství v prostfiedí klidné,
pfiátelské a nenátlakové atmosféry. Veãer
zaãíná neformální veãefií, pokraãuje pfied-
ná‰kou, videoprojekcí a konãí diskusí
s prostorem projevit svÛj názor ãi zku‰e-
nost. Alfa nepfiiná‰í náboÏenství ani liturgii,
ale praktické poselství pro dne‰ní spoleã-
nost. Od 16. 3. zaãal jiÏ sedm˘ bûh kur-
zu Alfa ve Stanici JiÏní Mûsto.
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úter˘ ❑ 4. ❑ 19.00
Jak odolávat zlému?

úter˘ ❑ 11. ❑ 19.00
Proã a jak mluvit o vífie?

úter˘ ❑ 18. ❑ 19.00
Uzdravuje BÛh i dnes?

úter˘ ❑ 25. ❑ 19.00
A co církev?

úter˘ ❑ 2. 6. ❑ 19.00
Závûreãná slavnostní veãefie.

Pfiihlásit se mÛÏete i na na‰ich webov˘ch
stránkách: www.cb.cz/jizni.mesto.

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

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

stfieda ❑ 5. ❑ 19.00
Na Kypr a do Antiochie

stfieda ❑ 12. ❑ 19.00
Do S˘rie, Makedonie a Atén

stfieda ❑ 19. ❑ 19.00
Do Efezu a Korinthu

stfieda ❑ 26. ❑ 19.00
Do ¤íma

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

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

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

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

ãtvrtek ❑ 18.30–20.00
MládeÏ. Spoleãnû diskutujeme, zpíváme
a studujeme Bibli.

sobota ❑ 1. ❑ Volejbalov˘ turnaj

ãtvrtek ❑ 6. ❑ Pfiekvapení s Petrem
a Bárou

ãtvrtek ❑ 13. ❑ Na‰e mládí mezi ãesk˘-
mi exulanty – Jaroslav a Edith Markovi

ãtvrtek ❑ 20. ❑ Náv‰tûva jiné mládeÏe
Církve bratrské

ãtvrtek* ❑ 7. ❑ Exkurz do dûtského
srdce – Viktor Buchta

Pfiipravujeme 
letní mládeÏnickou dovolenou 

– termín 2. – 6. 7. 2004
Info: Robert a Lenka Kubíãkovi, 

605 250 926, robert.kubicek@seznam.cz,

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

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

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

Pfiipravujeme letní tábor 
pro dûti od 9 do 13 let 

v termínu od 8. do 15. 8. 2004

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

Pátek ❑ 18.00–20.00
KLUB StK. ...je stfiedo‰kolsk˘ klub, kde
mÛÏe‰ strávit pfiíjemn˘ páteãní veãer. Co
tû ãeká? Tfieba film, zajímavá pfiedná‰ka,
veãer pln˘ nejrÛznûj‰ích her nebo nûco
ulítlej‰ího jako tfieba párty.

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

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

tû do 15 let
❑ v cenû: ubytování s plnou penzí, v˘uka

angliãtiny a materiály.
Nabízíme v˘uku angliãtiny v men‰ích

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

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

Info: Bára Vojtí‰ková, 
777 984 224

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

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

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

www.cb.cz

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

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

Zakoufiilova 955, 149 00 P 11-Chodov
tel. 272 950 557

www.cestykesvetlu. cz
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

Stálá expozice v˘tvarn˘ch dûl:
M. Eremiá‰ové, J. ·. Fialy, J. Kristoforiho,
J. Nálepy, J. Skfiivánka, J. ·er˘ch, 
O. Zoubka s novû upraven˘m prostorem
galerie v I. patfie, s terapeutick˘m progra-
mem syntézy hudby, obrazÛ a svûteln˘ch
objektÛ z krystalÛ Z. Hajného, kam vás
srdeãnû zveme.

Prodejní v˘stava dûl v˘‰e 
jmenovan˘ch a hostujících umûlcÛ
A. Barto‰e, K. a A. Gavlasov˘ch, J. Haupt-
mannové, H. Hru‰kové, O. a M. Hudeãko-
v˘ch, V. Kahovcové, H. Slavíkové, J. Svo-
body, J. ·etelíkové, J. Vale‰e, B. Waageo-
vé, S. Weigela a dal‰ích.

Nabízíme pro ‰koly v‰ech stupÀÛ:
moÏnost náv‰tûvy galerie s projekcí Ves-
mírná píseÀ kaÏd˘ ãtvrtek od 9.30 hod. po
domluvû na tel. 272 950 557.
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PROGRAM V KVĚTNU 2004

stfieda ❑ 5.
Turnaj ve stolním fotbálku

pátek ❑ 7. ❑ 19.00
SOUTH BREAKERS
Koncert kapel JiÏního Pólu v KD Opatov

úter˘ ❑ 11.
Filmklub

stfieda ❑ 12.
Diskutaãní stfieda na téma:
Problémy spojené s dospíváním

pátek ❑ 14.
Workshop – v˘roba etnick˘ch nástrojÛ
+ veãerní jam session

stfieda ❑ 19.
Bácina kouzelná kuchynû

Rubriku připravila: 
Daniela Jungmannová

je otevfien˘ prostor pro setkávání

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

obãanské sdruÏení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11

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

KULTURNÍ POŘAD GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
KVĚTEN 2004

stfieda ❑ 5. ❑ 18.30
Kosmick˘ rytmus a roãní svátky. Pfied-
ná‰ka s doc. PhDr. Milu‰í Kubíãkovou,
CSc.

ãtvrtek ❑ 6. ❑ 18.30
Archetypy a kolektivní nevûdomí v psy-
chologii C. G. Junga Pfiedná‰í RNDr. Pe-
tr Bob PhD.

nedûle ❑ 9. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají...Mantry. Mj.
zhudebnûné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá
a slovem doprovází Richard Holick˘.

stfieda ❑ 12. ❑ 18.30
Praxe pfiítomnosti BoÏí od bratra Vav-
fiince. Pfiedná‰í filozof, jogín, autor ãet-
n˘ch knih s duchovní tématikou PhMr. Ru-
dolf Skarnitzl.

pátek ❑ 14. ❑ 18.00
Du‰evní Ïivot ãlovûka a onkologická
onemocnûní. Pfiedná‰í v˘znamn˘ sloven-
sk˘ lékafi prim. MUDr. Ivan Rusnák,
CSc., kterého letité zku‰enosti utvrzují
v tom, Ïe se na ãlovûka musíme dívat ne-
jen oãima »klasické medicíny«.

stfieda ❑ 19. ❑ 18.30
Reinkarnace ve svûtle mystiky, kfies-
Èanství a hlubinné psychologie. Pfied-
ná‰ka doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.

ãtvrtek ❑ 20. ❑ 18.30
Rodinné vztahy a jejich skryté souvis-
losti. Odpovûdi na tyto i dal‰í otázky v po-
dání ZdeÀky âechové, Ïeny obdafiené
jasnovidn˘m zfiením.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA

Od stfiedy do nedûle ❑ 15.00
Vesmírná píseÀ – hudebnû obrazová fan-
tazie – ãást II. Je tvofiená unikátním spoje-
ním projekce obrazÛ Z. Hajného se sním-
ky z Hubbleova teleskopu. Kosmoobrazy
vznikající tímto spojením jsou pfii kaÏdé
projekci vÏdy originální, divák má tak oje-
dinûlou moÏnost b˘t svûdkem zrodu no-
v˘ch a pÛvodních kosmovizí.
Ze záznamu doprovází T. Fischerová 
a M. Moravec, hudba a zpûv Yoshié Ichi-
ge. ReÏie: V. Poltikoviã.

Sobota a nedûle  ❑ 17.00
Putování vesmírem – hudebnû poetická
kompozice – ãást III. S projekcí mystic-
k˘ch obrazÛ Z. Hajného a snímkÛ z hlubin

vesmíru. Vesmírná relaxace s hudbou
i slovem. Ze záznamu provází J. Kováfií-
ãek, studio KOVA Production Austrálie.

OTEV¤ENO
Galerie a prodejna: stfieda aÏ nedûle

14.00 – 18.00 hod.
Kfii‰Èálová ãajovna: stfieda aÏ nedûle

14.00 – 21.00 hod.
Vstupné do galerie a ãajovny 50 Kã, 

dûti 15 Kã, ZP, ZTP, ZTP–P
a dÛchodci nad 65 let zdarma. 

Po 18 hod. (v dobû, kdy není pofiad) 
je VSTUP DO âAJOVNY ZDARMA.
Vstupenky na pofiady 60 Kã, 30 Kã,

koncerty 80 Kã v pfiedprodeji 
v pokladnû galerie.

Zmûna programu vyhrazena.

ãtvrtek ❑ 20.
Sportovní odpoledne

ãtvrtek ❑ 27.
Turnaj o kvûtnového mistra ve stolním
fotbálku

pátek ❑ 28.
Veãerní bubnování v lesáãi

Víkend ❑ 29.–30.
ZáÏitkovû poznávací v˘jezd do pfiírody

❑ KaÏdou stfiedu – fotodílna

❑ KaÏd˘ ãtvrtek – dramakrouÏek

www.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

JIŽNÍ VÍTR
vane od dubna
Café K a KC Zahrada připra-

vují na úterý 4. 5. od 19.00
druhý »Jižní vítr 2004«. Cyklus
s podtitulem »Svěží vítr přináší
hlasy nových talentů z Jižního
Města« je zaměřen na hledání
nadějných zpěváků a zpěvaček
mezi námi. Každý, komu je 14
a více let může pobavit diváky
i porotu zpěvem na základě při-
neseného hudebního doprovodu.
Odborná porota, v které zasedne
např. Lída Nopová či Jaroslav
Uhlíř, vybere z každého večera
dva postupující do velkého záři-
jového finále. Jižní vítr uvádí
Marka Míková, registrační for-
muláře jsou k dispozici v recep-
ci Zahrady. Hlavní cenou budou
kromě finanční prémie 5000 Kč
i hodiny zpěvu s profesionálním
vedením. Drobné dárky mohou
získat všichni návštěvníci. Podě-
kování za spoluúčast patří spo-
lečnosti Český mobil – Oskar
a dalším sponzorům. Jižní vítr
2004 – KC Zahrada – již od
dubna až do červenec – vždy
první úterý v měsíci. Velké finá-
le 14. 9. od 19.00. Přijďte se ba-
vit. Vstupné pro diváky 40 Kč.

Mgr. Tomáš Rulf


