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Ve čtvrtek 7. října 2004 se konal
v Centrálním parku na Jižním

Městě 10. ročník terénního závodu
v běhu CROSS CUP. Již tradiční běžec-
ký závod opět organizovala ZŠ Campa-
nus ve spolupráci s městskou částí
Praha 11, která zabezpečila materiální
podmínky a se ZŠ Mikulova, jejíž záze-
mí jsme jako každoročně využili pro
uspořádání akce. V devět hodin závod-
níky ze středních škol přivítala starost-
ka městské části Praha 11 paní Marta
Šorfová. První závod odstartoval zá-
stupce starostky Ing. Ivan Škoda.
A potom až do jedné hodiny odpolední
startovalo v jednotlivých kategoriích
čtyři sta sedmdesát osm žáků a studen-

tů z osmi základních a dvou středních
škol Jižního Města. V závodě pedagogů
a zaměstnanců škol našli odvahu po-
stavit se na trať pouze tři účastníci.
První běžci a běžkyně vybíhali na trať
jako skoro každý rok za drobného mr-
holení, ale postupně se vyjasnilo a start
posledních kategorií probíhal za pří-
jemného sluníčka. Celý závod se konal
ve velmi dobré atmosféře za účasti
mnoha rodičů i prarodičů, kteří své
děti a vnoučata přišli povzbudit.

V kategorii těch nejmladších, žáků 
I. stupně (1. – 5. třída) zvítězila ZŠ Mi-
kulova před ZŠ Pošepného náměstí
a ZŠ K Milíčovu. V kategorii běžců
a běžkyň II. stupně (6. – 9. třídy + žáci

víceletých gymnázií) je vítězem ZŠ Po-
šepného náměstí před ZŠ Campanus
a ZŠ K Milíčovu. V kategorii středních
škol je toto pořadí: studenti Gymnázia
Opatov a Podnikatelské akademie
K Milíčovu. Výsledky jednotlivých ka-
tegorií a všech účastníků jsou umístěny
na www.campanus.cz. Podzimní běh
Centrálním parkem si již získal v ka-
lendáři sportovních akcí na Jižním
Městě pevné místo, a tak  si při něm
i v příštích letech budou moci žáci
a studenti zdejších škol změřit síly.

Zdeněk Stříhavka, 
ředitel ZŠ Campanus a ředitel závodu

Fota: Dagmar Havlíčková

Cross Cup 2004
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Rada MČ Praha 11 dne 16. 9. 2004 
na své 25., mimořádné schůzi mj. :

VYHLÁSILA
▼ v návaznosti na usnesení RMČ č.

534/22/R/2004 ze dne 5. 8. 2004 zájem
na vyhledání vhodné lokality pro umís-
tění radnice v blízkosti stanice metra
Háje, Opatov nebo Chodov, s ohledem
na plánovaný počet zaměstnanců měst-
ské části Praha 11 zařazených do
Úřadu městské části Praha 11; právnic-
ké a fyzické osoby mohou svůj zájem
vyjádřit do 31. 10. 2004 a předložit své
návrhy k rukám tajemnice ÚMČ Praha
11 do 31. 10. 2004

DOPORUČILA:
▼ regulovat provoz výherních hracích pří-

strojů (VHP) na území hl. m. Prahy
obecně závaznou vyhláškou, vydanou
v souladu s § 50 zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů,
tak, že by byla vymezena místa, kde se
výherní hrací přístroje provozovat ne-
smějí, tj. negativním způsobem

SCHVÁLILA:
▼ záměr výstavby plaveckého areálu na

ploše severně od ulice Mírového hnutí
a západně od TJ Chodov; výstavba
bude rozdělena do tří etap: v první
etapě bude vybudován samostatný pla-
vecký bazén do délce 50 m s devíti dra-
hami

▼ poskytnutí finančních darů ve výši 300
Kč na osobu členům volebních komisí
při volbách do Senátu Parlamentu ČR

ULOŽILA:
▼ vedoucímu majetkoprávního odboru

v souvislosti se záměrem výstavby pla-
veckého areálu zabezpečit zpracování
projektové dokumentace pro územní
řízení a získání rozhodnutí o umístění
stavby pro výstavbu plaveckého areálu
na ploše severně od ul. Mírového hnutí
a západně od TJ Chodov do 31. 12.
2004

Rada MČ Praha 11 
dne 30. 9. 2004 na své 26. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ přijetí finančního daru ve výši 50 000

Kč od společnosti Czech Computer, 
s. r. o. na podporu projektů věnova-
ných a určených dětem této MČ

▼ záměr pronájmu nebytových prostor
o výměře 730,3 m2 v objektu Hrudič-
kova 2107, Praha 4 a pozemku v k. ú.
Chodov, parc. č. 3336/61 o výměře
1153 m2

▼ žádosti o granty hlavního města Prahy
na rekonstrukce povrchů školních hřišť
včetně návrhu spolupodílu MČ Pra-
ha 11 na financování v celkové výši 
8 445 113 Kč, z toho podíl škol činí
600 000 Kč, a podíl MČ Praha 11 
2 533 000 Kč; jedná se o školní hřiště
ve sportovním areálu ZŠ Donovalská
a školní hřiště ve sportovním areálu ZŠ
K Milíčovu; podrobnosti najdete v pří-
loze usnesení č. 668/26/R/2004

▼ poskytnutí účelového daru ve výši 
15 000 Kč léčebně Prosečnice nad Sá-
zavou na vybavení oddělení pro dlou-
hodobě izolované pacienty

▼ doplnění Pravidel pro posuzování žá-
dostí o prominutí poplatků z prodlení
o bod 14 ve znění:
Pravidla pro posuzování žádostí o pro-
minutí poplatků z prodlení se nevzta-
hují na žadatele v domech:
a) zařazených do privatizace
b) se schváleným záměrem úplatného

převodu
▼ ostrahu objektu Ke Kateřinkám 1392

a objektu Tererova 1551; rozdělení ná-
kladů na ostrahu objektu ve výši – 
40 % nájemci, 60 % MČ Praha 11; ná-
klady budou zahrnuty do služeb spoje-
ných s nájmem bytu od 1. 11. 2004

Rada MČ Praha 11 
na své 27. schůzi dne 14. 10. 2004 mj.:

SCHVÁLILA:
▼ záměr zřízení informační centra měst-

ské části Praha 11 pro občany na po-
chozí ploše u výstupu ze stanice metra
Háje

▼ záměr pronájmu nebytových prostor
o celkové výměře 481,72 m2 v suterénu
objektu Nad Opatovem čp. 2140, pro-
story byly kolaudovány jako sklady
a součást bývalé prádelny

SOUHLASILA:
▼ se záměrem výstavby bytového domu,

dle studie zpracované v srpnu 2004
společností ARCHPLAN, s. r. o., pro
společnost RENIX, a. s., se sídlem
v Praze 4, Exnárova 100;
v této souvislosti s úpravou směrných
hranic funkčního využití - rozšíření
rozvojové plochy OC posunem hranic
do stabilizované části
a rovněž se změnou koeficientu míry
využití území z kódu D na kód F

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ rezignaci Mgr. Dany Nálevkové na

mandát členky Zastupitelstva MČ
Praha 11 (§ 55, odst 2, písm. B, zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí), kterou oznámila starostce
MČ dopisem ze dne 6. 9. 2004

PROHLAŠUJE:
▼ náhradnici paní Ivanku Kočvarovou

členkou Zastupitelstva MČ P11 ve
smyslu § 56 citovaného zákona na
uprázdněný mandát volební strany ODS
ve volebním obvodu č. 3 – Chodov

VYZVALA:
▼ podle § 42 zákona č. 40/2004 Sb., o ve-

řejných zakázkách, zájemce o podlimit-
ní veřejnou zakázku „Úklid kancelář-
ských prostor Úřadu městské části
Praha 11 k podání nabídky do 12
hodin dne 26. 11. 2004 do podatelny
ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41
Praha 4; podmínky výzvy najdete na
našich internetových stránkách, infor-
mace podá paní M. Vobořilová, tel. 
267 902 247 

Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém 14.
zasedání dne 16. 9. 2004  mj.

VZALO NA VĚDOMÍ:
▼ zprávu o hospodaření MČ Praha 11 za

1. pololetí 2004

SCHVÁLILO:
▼ čtvrtou úpravu finančního plánu hos-

podářské činnosti MČ Praha 11 na rok
2004

▼ přijetí finančních darů od společnosti
CADDY, a. s. a BAU plus, a. s.

▼ záměr nabytí ideálního spoluvlastnické-
ho podílu dražbou objektu Opatovská
čp. 874 úpadce Obchod obuví, a. s. ,
Zlín

▼ přijetí finančních darů od společnosti
Centra, a. s. a TOMMI-Holding, s. r. o.

▼ odpis finanční pohledávky vůči soukro-
mému učilišti MAT, s. r. o.

▼ odpis nedobytné pohledávky Sdružené-
ho zdravotnického zařízení JM I

▼ poskytnutí grantů na podporu projektů
v oblasti sociální péče a zdravotnictví
v roce 2004 formou daru ve výši 79 000
Kč pro oblast sociální péče a 90 000 Kč
pro zdravotnictví v roce 2004 – II. kolo

▼ poskytnutí grantů na podporu projektů
v oblasti enviromentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2004
formou daru ve výši 59 000 Kč na pro-
jekty v roce 2004

▼ úplatný převod bytových domů v Ne-
chvílově ulici čp. 1836, 1837 a 1838 na
Bytové družstvo Nechvílova 1836,
1837, 1838 v rámci 8. vlny privatizace
bytového fondu za kupní cenu 11 788
168 Kč

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

Individuální setkání občanů 
se starostkou 
a jejími zástupci 

se koná 3. listopadu 2004 
od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkovû ul.

Veřejné setkání starostky 
a jejích zástupců s občany 

se koná 10. listopadu 2004 
od 18.00 hod. v Z· Chodov, 

Kvûtnového vítûzství.

Své dotazy, pfiání a stíÏnosti mÛÏete 
starostce a jejím zástupcÛm také sdûlit kaÏdé

v‰ední úterní ráno od 8.30 hod. 
do 9.00 hod. pfiímo na telefony: 

Starostka Marta ·orfová: 
267 902 204, 272 941 360

ZÁSTUPCI STAROSTKY: 
Jan ·imÛnek – 267 902 206, 272 916 060
Ivan ·koda – 267 902 206, 272 922 114

Jan Va‰íãek – 267 902 275, 272 940 804
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Zabezpečuje s. r. o. SIRÉNA®
pro občany Prahy 11 bezplatně, 

vždy do konce kalendářního měsíce.
Distribuci lze urgovat na

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

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

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

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

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

Mgr. Daniela Jungmannová

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

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

Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav Svěcený

Smaragdovou svatbu, 55 let společné-
ho života, oslavili manželé Jarmila

a Drahoslav Nikodémovi již v létě na své
chatě, brali se totiž 2. července 1949. Do-
datečně jim k báječnému výročí popřála
i městská část Praha 11, 11. října je při-
jala starostka městské části paní Marta
Šorfová a předala jim kytici, dárkový koš
a knihu.

Sté první naro-
zeniny paní

Terezie Hiršlové
už byly pádný
důvod k oslavám.
Do Domova dů-
chodců K Milíčovu
přišli popřát třetí
nejstarší obyvatel-
ce Jižního Města
představitelé rad-
nice – starostka
a její zástupce Ing.
Ivan Škoda. Předali oslavenkyni velkou
kytici a dárkový koš a s obyvateli domo-
va se účastnili „malé rodinné oslavy“. Po-
přáli čilé, na svůj věk rozhodně nevyhlí-
žející, paní Terezii hodně zdraví, spoko-
jenosti a klidné stáří. Ať Vám ještě dlou-
ho život chutná a na světě se Vám líbí,
paní Terezie!

O vítězkách Poháru rozhlasu v atleti-
ce v loňském školním roce jsme už

v Klíči psali. V pondělí 11. října se přišla
děvčata pochlubit pohárem za vítězství
i starostce městské části paní Martě Šor-
fové. Trénují v SK Dvojce pod vedením
pana učitele Josefa Tůmy a jsou mezi nimi
nejen atletky, a vynikající, ale také házen-
kářka, volejbalistka, tenistka a bývalá
gymnastka. Jak se pochlubila učitelka ZŠ
K Milíčovu Ing. Nataša Chvátalová, jsou
děvčata velice šikovná a mají báječnou
partu. To se ukázalo i při krátké besedě
na radnici, dívky rozesmály nejen sebe,
ale nakazily smíchem i všechny přítomné.
Řeč se stočila i na zanedbané hřiště školy.
Konečně se snad dočká i škola ZŠ K Milí-

čovu nového atletického areálu, v příštím
roce by mělo zmizet škvárové hřiště
a díky grantu vyroste atletický stánek 
a zázemí pro nadějné sportovce. Tak bla-
hopřejeme a držíme palce, aby úspěchy
na sebe nedaly dlouho čekat.

Otevření jídelny Centra sociál-
ních služeb v Křejpského

ulici bylo ve středu 29. září velkým
svátkem nejen pro seniory Jižního
Města. Starostka naší městské
části slavnostně přestřihla pásku
a první hosté mohli vstoupit do
zrenovovaných prostor objektu
v Křejpského ulici. Novou podobu
má nejen jídelna pro seniory, která
dostavbou atria byla přeměněna
ve společenský sál pro dvě stě
osob, ale novotou svítí i jediné
jesle, které Praha 11 provozuje.
Děti dostaly nové vybavení, náby-

tek, ale proměnilo se i hygienické
zázemí jeslí, jsou tu nové záchody,
umývárna i kuchyňka. Všude je
hodně místa, budova svítí novotou.
Senioři získali v přízemí vedle nové-
ho sálu ještě i další klubovnu, takže
snad konečně dojde i na interneto-
vou kavárnu pro „pokročilé“. Ostat-
ně, přijďte se podívat sami, báječně
a levně tu vaří a budete v příjemné
společnosti, to je někdy důležitější,
i když dobré jídlo, je samozřejmě
dobré jídlo.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP
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Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v ČR
Základní organizace v Praze 11-Jižní Město
pořádá ve čtvrtek 11. 11. 2004 v klubovně knihovny
Opatov, Opatovská 1754 od 15.00 do 17.00 hod.

Informativní besedu
o rehabilitačních pomůckách pro sluchově postižené
a o poskytování event. finanční pomoci.

Besedy se zúčastní zástupce starostky Ing. Ivan Škoda
a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní
Hana Preislerová. O sluchadlech a kompenzačních po-
můckách bude informovat člen komise Všeobecné zdra-
votní pojišťovny Ing. Josef Tvrzský.

Děkujeme vedení knihovny Opatov za bezplatné za-
půjčení klubovny.

Všechny zájemce srdečně zveme.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR

Základní organizace v Praze 11-Jižní Město

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: vedoucí odboru školství a kultury
Platové zařazení: 11. platová třída
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních správních celků a o změně někte-
rých zákonů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

pobytem v české republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost,
e) na funkci vedoucí úředníka splnění dalších předpokladů

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

Další požadavky:
Požadované vzdělání: 
– vysokoškolské

(výhodou pedagogický, ekonomický, právnický obor)
Požadované znalosti:
– znalost legislativy v oblasti školství a kultury, případně

i v oblasti zadávání veřejných zakázek
– praxe ve školství nebo ve veřejné správě, praxe v řídících

funkcích výhodou
– zkušenosti se správou majetku ve veřejné správě nebo zku-

šenosti s vedením staveb po finanční i technické stránce
vítány

Další dovednosti, schopnosti:
– řídící, komunikační a organizační schopnosti

– schopnost analytického a koncepčního myšlení
– flexibilita
– znalost práce na PC
– znalost jednoho světového jazyka

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno,
příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo do-
kladu 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 ně-
kterých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturo-
vaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evi-
dence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, (u cizích stát-
ních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-
nost vydaný domovským státem; pokud takový doklad do-
movský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným pro-
hlášením a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 24. 11. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11
personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení 
– pozice vedoucí odboru školství a kultury“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 25. 10. 2004
Ing. Simona Klimakovská

tajemnice Úřadu městské části Praha 11

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 – ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11
vyhlašuje dne 25. 10. 2004 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ A KULTURY

POZVÁNKA pro členy 
Klubu vojenských důchodců
Na setkání členů Klubu vojenských důchodců Pra-

hy 11 dne 6. října 2004 souhlasil náčelník Územní-
ho vojenského velitelství Praha Jih pplk. Švamberk se
zájezdem členů KVD k brigádě chemické ochrany České
armády v Liberci. Zájezd se uskuteční dne 11. 11. 2004
a cestou se zastavíme na zámku Sychrov. Odjezd je
v 7.00 hod. od stanice metra Pankrác – před pojišťovnou
Allianz – s pravděpodobným návratem v 18.00 hod. Zá-
jemci se mohou závazně přihlásit na ÚVV Praha – Jih na
tel. 973 208 680 nebo 973 208 882.

Vedoucí Klubu vojenských důchodců vás prosí, abys-
te si poznamenali již teď termín prvního shromáždění
v roce 2005 – 16. února 2005. Sejdeme se ve 14.00 hod.
v Klubu seniorů Prahy 11 v Křejpského ul. 1502 a pro-
jednáme činnost klubu a organizační změny činnosti
v roce 2005.

Za organizátory plk. Ing. Jan Baše
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■ Proč nás radnice, ani investor neinformovali předem
o výstavbě teplovodu v Čenětické ulici, zeptal se starostky pan
Petr Palatka na diskusním fóru naší městské části.

Vážený pane Palatko, vážení obyvatelé domů v Blažim-
ské, Čenětické a Klapálkově ulici, asi před rokem jsme se
sešli s vašimi zástupci a řešili otázky přepojení tepla a teplé
vody z kotelny Top Hotelu Praha na Košíku na mělnický
přivaděč Pražské teplárenské, a. s. Teplo od Pražské teplá-
renské by mělo být cenově výhodnější a hlavně budou při
stavbě položeny nové modernější rozvody tepla. Bytová
družstva projednala, jak nás ujistili jejich představitelé,
otázku přepojení s družstevníky, a teprve poté byl vypraco-
ván harmonogram pro stavbu. Bohužel, jednání se soukro-
mými majiteli pozemků byla složitá a zdlouhavá, a proto se
termíny pro podání žádosti o stavební povolení, a tím i sa-
motné vydání stavebního povolení značně posunuly. Celá
stavba teplovodu je rozdělena do dvou etap (tak, jak byly
vedeny dvě větve topení z kotelny Top Hotelu Praha).
První větev v Čenětické ulici bude dokončena do 30. listo-
padu 2004. Od 1. ledna 2005 budou domy v Čenětické
ulici přepojeny na Pražskou teplárenskou. Domy v Blažim-
ské a Klapálkově ulici mají zaručený odběr tepla z kotelny
hotelu až do konce topné sezóny. Druhou etapu stavby do-
poručuje odbor výstavby zahájit na jaře, tj. asi na konci
března 2005 a po skončení topné sezóny bude větev přepo-
jena také na mělnický přivaděč Pražské teplárenské. Toto
řešení je doporučováno vzhledem k nutnosti rozkopání
chodníků a předzahrádek, což je v zimě složité. Ve smlou-
vě s investorem je zakotvena povinnost řádně stavbu za-
bezpečit, dbát na pořádek a chodníky a předzahrádky po
ukončení stavebních prací uvést do perfektního stavu. Mrzí
mne, že k některým z vás se tyto informace včas nedostaly
a dohlédnu, abyste byli o postupu prací na stavbě průběžně
informováni i prostřednictvím Klíče. O postupu prací
druhé etapy budeme ještě diskutovat.

■ Jak jsou daleko práce na zabezpečení přechodu pro chodce na
komunikaci U Kunratického lesa, slibovala jste paní starostko, že

přechod bude zajištěn do konce září, zeptala se paní J. K.
z Petýrkovy ulice na JM II.

Městská část Praha 11 řeší ve spolupráci s investorem
výstavby Centra Chodov Jih provizorní zabezpečení pře-
chodů pro chodce již od léta letošního roku, ale přípravné
práce - projekt, projektová dokumentace a nezbytná povo-
lení trvaly o něco déle, než jsme předpokládali a slibovali.
Zato bude bezpečnost chodců řešena nadstandardním
způsobem. Na přechodu pro chodce bude zřízena provi-
zorní světelná signalizace až do vybudování definitivního
signalizačního zařízení, což by mělo být během příštího
roku. V současnosti se situace ještě zkomplikovala.  Jak
jistě víte, podél stavby se buduje kanalizace a v daném
místě je zúžena vozovka do jednoho pruhu. Na přechodu
pro chodce U Dubu by měla být od 20. října do 15. listo-
padu umístěna provizorní blikací světelná signalizace, tzv.
blikače. Poté bude asi na deset měsíců instalováno provi-
zorní světelné signalizační zařízení přes celý jízdní profil
komunikace až doby vybudování definitivní světelné sig-
nalizace. Na jejím financování se bude podílet jak naše
městská část, tak i investor stavby.Věříme, že dodatečná
opatření, která se provádějí po dobu výstavby, zvýší bez-
pečnost při přecházení chodců za ztížené dopravní situa-
ce. Já osobně doufám, že na jaře 2005 už budeme z nej-
horšího venku, stavba povyroste a obtíže spojené se sta-
vebními pracemi se zmírní.

■ Slyšela jsem o připravované divadelní přehlídce na Jižním
Městě, můžete mi říci něco bližšího o této kulturní akci, zeptala
se  starostky Ing. R. S.

Máte zřejmě na mysli Zimní divadelní přehlídku v KC
Zahrada a já bych vás ráda všechny na tuto kulturní udá-
lost pozvala. Naše městská část ve spolupráci s pořádající
agenturou D. N. S. Bubeneč připravila v KC Zahrada
v době od 29. listopadu do 3. prosince 2004 čtyři předsta-
vení pro děti a pět večerních inscenací pro dospělé. Díky
velkorysému sponzorskému daru od Centra Praha Jih -
Chodov bude přehlídka cenově dostupná, a vzhledem
k tomu, že se koná v bezbariérovém KC Zahrada  přístup-
ná všem spoluobčanům. V úterý 30. listopadu se moc
těším na inscenaci Baletky brněnského divadla Husa na
provázku, ve středu bude v KC Zahrada hostovat Divadlo
Na zábradlí s hrou Malý říjen a ve čtvrtek 2. prosince
uvede další pražská scéna Divadlo v Celetné v Zahradě
úspěšnou hru Garderobiér. Zimní divadelní Zahrada vyvr-
cholí inscenací Čechovova dramatu Tři sestry v režii Miro-
slava Krobota, hudbu napsala Radúza.

Těším se s vámi i vašimi dětmi na viděnou na některém
divadelním představení v Kulturním centru Zahrada.

Na otázky, které vás zajímají, odpovídala

Marta Šorfová

Zeptali jsme se
STAROSTKY

Program vhodný pro děti od 4 do 10
let připravuje interpretační a autor-

ská dvojice Vanda a Standa.
Premiéru měl 4. srpna 2004 v Dobříši,

a od té doby se již konalo několik dal-
ších vystoupení s velmi dobrým ohlasem.
Dvojice vystupovala i v rámci Chodov-
ské pouti při zahájení Dnů Prahy 11, při-
pravuje vystoupení pro žáky I. stupně ZŠ
v sále Kulturního domu Opatov.

Program je sice hudebně zábavný, ale
má výchovný podtext. Mluvené i písňové
texty promlouvají k dětem nejen o příro-
dě, která je obklopuje, ale i o jejich
okolí.S dětmi Vanda a Standa hovoří na
téma ochrany vody, zvířat, lesů, lidského

zdraví, třídění odpadů, ale povídají si
s nimi také o tom, že by se k sobě měli
lidé chovat lépe, že by se měli mít víc
rádi a uvědomovat si, že člověk není na
Zemi sám, že jsou tu i ostatní lidé.

Mottem programu „Aby bylo na
Zemi milo“ je zmínit se zábavnou,
dětem přístupnou formou, o několika
zásadních ekologických a trochu
i obecně lidských tématech.
Víc informací najdete na www.vandaa-
standa.cz, hudební pořady pro děti.

Kontakt: Lukáš Čermák, 777 276 282
Vlaďka Vohralíková, 777 862 171

Foto: Soňa Zemanová

ABY BYLO na Zemi milo
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Starostka městské části Praha 11
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,

o volbách do Parlamentu České repub-
liky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, 

oznamuje:

1.Volby do Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční dne 5. listopa-
du 2004 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 6. listopadu 2004 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb: viz seznam
okrsků

3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, ce-
stovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem ).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do
Senátu se tyto uskuteční dne 12. lis-
topadu 2004 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a dne 13. listopadu
2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve vo-
lební místnosti ve dnech voleb.

V Praze dne 11. října 2004 

Marta Šorfová
starostka městské části Praha 11

Po šesti letech se v listopadu uskuteční historicky třetí
volby do Senátu Parlamentu ČR v našem volebním obvodu
č. 19. Pro volby Senátu bylo podáno celkem 8 přihlášek

k registraci. Úřad městské části Praha 11, jako pověřený
úřad v sídle volebního obvodu č. 19, zaregistroval sedm
přihlášek a jedna přihláška k registraci byla odmítnuta.

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb

Zaregistrované přihlášky pro volby do Senátu Parlamentu ČR - volební obvod č. 19

Pfiihlá‰ku podal Jméno a pfiíjmení Vûk Povolání Obec Vylosované 
kandidáta pobytu ãíslo

Politická strana
Cesta zmûny Mgr. Daniel Kroupa 55 vysoko‰kolsk˘ uãitel Praha 2

Politická strana
âeská strana
sociálnû demokratická MUDr. Ivan David, CSc. 51 lékafi Praha 8

Politická strana
Komunistická strany
âech a Moravy Jaroslava Dlouhá 46 bankovní úfiednice Praha 7

Politická strana
KfiesÈanská a demokratická 
unie - âeskoslovenská strana 
lidová Ing. Antonín Zápotock˘ 53 starosta Praha 5

Politické hnutí
NEZÁVISLÍ Ing. Petr Hoffmann 63 radní Praha 4

Politická strana
Obãanská demokratická
strana Jan Nádvorník 55 starosta Praha 3

Politické hnutí
SNK sdruÏení nezávisl˘ch Ing. Petr Jirava 55 obchodní manaÏer Praha 6

Poznámka: Na hlasovacím lístku je uveden vûk v dobû konání voleb

Odmítnutí přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu ČR - volební obvod č. 19

Pfiihlá‰ku podal Jméno a pfiíjmení Vûk Povolání Obec Vylosované 
kandidáta pobytu ãíslo

Politická strana
„Sebeobrana voliãÛ -Vá‰ hlas
nepodpofií financování
plan˘ch fieãí, ale zdravotnictví
Va‰eho obvodu „ _ _ _ _ 1

ZVEME VÁS k volbám do Senátu

VOLBY do Senátu Parlamentu ČR
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po šesti letech se v našem volebním
obvodu č. 19 konají senátní volby. Ve
dnech 5. a 6. listopadu 2004 proběhne
první kolo voleb a sedm kandidátů se
bude ucházet o zvolení do Senátu Par-
lamentu České republiky. Pokud ne-
bude nikdo zvolen, o týden později 
12. a 13. listopadu se bude konat
druhé kolo voleb. Jsou mezi vámi ur-
čitě ti, kteří k volebním urnám chodí

pravidelně a volí vybraného kandidá-
ta nebo politickou stranu. Možná ale
patříte mezi ty, kteří nejsou přesvěd-
čeni o nezbytnosti Senátu, nevíte, co
máte od senátorů očekávat, pochybu-
jete o pravomocech a výsledcích
práce našeho Senátu. Možná váháte,
zda vůbec jít v listopadu k volbám.

Myslím si, že máte využít své de-
mokratické právo, přijít k volbám do

Senátu a zvolit podle svého výběru
člověka, který by dokázal hájit nejen
zájmy vaše, občanů Prahy 11, ale
i společné zájmy naší městské části,
Jižního Města.

Vážení spoluobčané, přeji vám při
vašem výběru šťastnou ruku! 

Marta Šorfová, starostka

Vážení přátelé,

Doba a místo konání voleb
O době a místě konání voleb jste informováni Oznáme-
ním starostky naší městské části. Hlasování probíhá ve
stálých volebních okrscích, čísla jednotlivých okrsků, ad-
resy volebních místností a vymezení jednotlivých voleb-
ních okrsků je uvedeno v příloze Oznámení. Adresy vo-
lebních místností jsou totožné s adresami volebních míst-
ností v minulých volbách. 

Informaci o době konání voleb s konkrétní adresou vo-
lební místnosti a číslem svého volebního okrsku volič ob-
drží také společně s hlasovacími lístky, které budou dodá-
ny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Co učiní volič po příchodu
do volební místnosti?
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou
totožnost a státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem České republiky anebo ce-
stovním průkazem.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s volič-
ským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové vo-
lební komisi tento průkaz. Na voličský průkaz ve voleb-
ním obvodu č. 19 může volit pouze volič s trvalým poby-
tem na území tohoto obvodu nebo volič, který nebydlí na
území ČR, na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřa-
dem ČR.

Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů
nebo do zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okr-
skové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žá-
dost voliče mu okrsková volební komise dodá chybějící
hlasovací lístky.

Jak volič hlasuje?
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků,
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích

lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky
jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neu-
pravuje.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlaso-
vacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen
okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám
hlasovat pro tělesnou vadu anebo proto, že nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hla-
sovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okr-
skové volební komise, a vybraný hlasovací lístek za něho
v souladu s jeho pokyny vložit do úřední obálky a úřední
obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hla-
sování neumožní.

Volič , který se ze závažných, zejména zdravotních dů-
vodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat
náš úřad (telefon 267 902 391) nebo ve dnech voleb
přímo svoji okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. V takovém případě okrsková vo-
lební komise vyšle k občanovi dva své členy s přenosnou
volební schránkou (vždy však pouze na území svého okr-
sku).

Druhé kolo voleb
V případě, že žádný z kandidátů nebyl zvolen, neobdržel
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, koná se
ve dnech 12. a 13. listopadu druhé kolo voleb. Do druhé-
ho kola postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů
z prvního kola. Hlasovací lístky voliči obdrží přímo ve vo-
lební místnosti.

Zákon o volbách upravuje i situaci, že kandidát se před
konáním druhého kola vzdá své kandidatury, pozbude
práva být volen nebo zemře. V tomto případě by do dru-
hého kola postoupil třetí kandidát v pořadí podle počtu
získaných hlasů a druhé kolo by se konalo třináctý den
po ukončení hlasování v prvním kole.

Odbor vnitřních věcí
Úřad městské části Praha 11

Seznam volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR 
najdete na stranách 8 až 11
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V OKRSKU Č. 946 JE MÍSTNOST V: 
SOŠ A SOU SCHULHOFFOVA 844

Brechtova 824; 825; 826; 827; 846; 847; 848; 849; 850;
Hekrova 811; 812; 813; 814; 815; 816; 817; 818; 819;

820; 821; 822; 823; 851; 852; 853; 
K Horkám 924

V OKRSKU Č. 947 JE MÍSTNOST V:
SOŠ A SOU SCHULHOFFOVA 844

Brechtova 780; 781; 828; 829; 830; 
Dubnova 807; 
Hekrova 805; 806; 808; 809; 810
Matú‰kova 782; 783; 784; 785; 786; 787; 795; 796; 831
Mírového hnutí 868; 869

V OKRSKU Č. 948 JE MÍSTNOST V: 
SOŠ A SOU SCHULHOFFOVA 844

Brechtova 777; 778; 779
Kvûtnového vítûzství 772; 773; 774; 775;776
Matú‰kova 802; 803
Schulhoffova 788; 789; 790; 791; 792; 793; 794

V OKRSKU Č. 949 JE MÍSTNOST V: 
SOŠ A SOU SCHULHOFFOVA 844

Boháãova 860; 861; 862; 863; 864; 865; 866; 867
Demoliãní 12; 22; 37
Kvûtnového vítûzství 2; 20; 35; 40; 115; 116; 117; 160; 166; 491;

492; 493; 494; 495; 496; 875; 938
Matú‰kova 797; 798; 799; 800; 801; 804
Mírového hnutí 33
Schulhoffova 844; 856; 857; 858; 859
Starobylá 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012
U Rybáfiství 1001; 1002; 1003

V OKRSKU Č. 950 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ MENDELOVA 550

Hviezdoslavova 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509;
510; 511; 512; 513; 514; 515; 516

Kazimírova celá ulice
Kry‰tofova celá ulice
Kvûtnového vítûzství 945
Miro‰ovská celá ulice
Nad Úpadem 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282;

283; 284; 294; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302;
303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312;
313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 402;
403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412;
413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422;
423; 424; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440

Pacajevova celá ulice
Pra‰ná celá ulice
Stachova 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432
StaÀkova 441; 442;  443; 444
Starobylá 3; 4; 6; 45; 222; 236; 242; 245; 246; 497; 498;

873; 881; 910
U Pfiehrady celá ulice
U Transf. stanice celá ulice
V˘stavní 75; 96; 99; 136; 142; 169; 170; 178; 211; 230;

943
Wagnerova celá ulice
Za Rybáfistvím celá ulice

V OKRSKU Č. 951 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ MENDELOVA 550

Jare‰ova celá ulice
K Jezeru celá ulice
Mandova celá ulice
Nad Úpadem 198; 199; 233; 234; 217; 244; 887; 888; 889;

890; 894; 896; 901; 903; 906; 947
Plickova 551; 552; 553; 880;
Stachova 51; 103; 135; 164; 167; 174; 184; 187; 213;

214; 237; 285; 286; 287; 288; 518
StaÀkova 194; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255;

256; 257; 258; 259; 268; 269; 270; 271; 272;
872; 882; 883; 884; 886; 895; 898; 907;  911;
915; 918; 919; 922; 932; 933; 936; 939; 948;

V Hájích celá ulice

V OKRSKU Č. 952 JE MÍSTNOST V: 
SPECIÁLNÍ ŠKOLY, KUPECKÉHO 576

AneÏky Malé 767; 768; 769; 770; 771
Arkalycká 757; 758; 833; 877; 951
Emilie Hyblerové 527; 528; 529
Hviezdoslavova 519; 520
Kosmická 748; 749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756;
Kupeckého celá ulice
Opatovská 870; 871; 874

V OKRSKU Č. 953 JE MÍSTNOST V: 
SPECIÁLNÍ ŠKOLY, KUPECKÉHO 576

Anny Drabíkové 534; 535; 536; 878
Emilie Hyblerové 521; 522; 523; 524; 525; 526; 530; 531; 532;

533;
Hviezdoslavova 666
Kosmická 537; 746; 747

V OKRSKU Č. 954 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ MENDELOVA 550

Horãiãkova 544; 545; 546; 547; 548; 549
Kosmická 739; 740; 741; 742; 743; 744; 745
Mendelova 538; 539; 540; 541; 542; 543; 550

V OKRSKU Č. 955 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ MENDELOVA 550

Kropáãkova celá ulice
Mendelova 554; 555; 556; 665; 737; 738; 879;
Plickova 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572

V OKRSKU Č. 956 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ MENDELOVA 550

Janouchova 671
Ne‰porova 573; 574; 575
·tichova 577; 578; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585;

586; 587; 588; 647; 648; 649; 650; 651; 652;
653; 654; 668

V˘stavní 845; ã.e.2

V OKRSKU Č. 957 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ K MILÍČOVU 674

Boro‰ova 634; 635; 636
Exnárova celá ulice
Ke Cviãi‰ti celá ulice
K Milíãovu 100; 854
Klivarova celá ulice
Otická 346; 347; 348; 349; 350; 351; 364; 365; 366;

367; 368 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375;
376; 377; 378; 379;

Ra‰ova 632; 633; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840;
841; 876;

·tichova 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646

V OKRSKU Č. 958 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ K MILÍČOVU 674

Boro‰ova 629; 630; 631
Janouchova 655; 656; 670
K Milíãovu 734
Mejstfiíkova 624; 625; 626; 627; 628
·tichova 589; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 596; 597;

598; 599; 600

V OKRSKU Č. 959 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ K MILÍČOVU 674

Hlavatého 621; 622; 623; 662; 663; 664
Janouchova 657; 658; 659; 660; 661
Kulhavého 669

V OKRSKU Č. 960 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ K MILÍČOVU 674

Hlavatého 618; 619; 620
K Milíãovu 674
Kfitinská 615; 616; 617; 673
Mejstfiíkova 609; 610; 611; 612; 613; 614;
Ocelíkova 672
Steinerova 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 667
Stfiíbrského 675; 676; 677; 678
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V OKRSKU Č. 961 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ K MILÍČOVU 674

Mnichovická celá ulice
Novomeského 690; 691; 692; 693
Ocelíkova 712; 713; 714
Stfiíbrského 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687;

688; 689

V OKRSKU Č. 962 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ K MILÍČOVU 674

Cyprichova celá ulice
Sulanského 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700;
Tatarkova 721; 722; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732;

733

V OKRSKU Č. 963 JE MÍSTNOST V: 
SPECIÁLNÍ ŠKOLY, KUPECKÉHO 576

Bajkonurská 736
Steinerova 735
Tatarkova 723; 724; 725

V OKRSKU Č. 964 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400

Doubravická 1310; 1311
JaÏlovická 1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317; 1318;

1319; 1320; 1321; 1322; 1323; 1499; 1764;
1765; 1766; 1767; 1768; 1769

Novomeského 2139

V OKRSKU Č. 965 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400

BohúÀova 1342
Doubravická 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307;

1308; 1309
JaÏlovická 1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 1332;

1333; 1334; 1335; 2119
Vidimova 1324; 1325

V OKRSKU Č. 966 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400

BohúÀova 1336; 1337; 1338; 1339; 1340; 1343; 1344;
1345; 1346; 1553

Tererova 1341; 1347; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352;
1353; 1354; 1355; 1356

V OKRSKU Č. 967 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400

BohúÀova 1552
Modletická 1388; 1389; 1390
Opatovská 1550; 1753; 1754
Tererova 1357; 1358; 1399; 1551; 2135

V OKRSKU Č. 968 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400

Ke Katefiinkám 1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1400; 1403;
1404; 1405; 1406

Ke ·kole 1397; 1398
Modletická 1391; 1401; 1402

V OKRSKU Č. 969 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400

Ke Katefiinkám 1407; 1408; 1409; 1410; 1411
Radimovická celá ulice
Zdimûfiická 1412

V OKRSKU Č. 970 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ KE KATEŘINKÁM 1400

Chomutovická 1443; 1444
Zdimûfiická 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1430; 1431;

1432; 1433; 1434; 1435; 1436; 1437; 1438;
1439; 1440; 1441; 1442; 1445; 1446; 1447;
1448; 1449; 1450

V OKRSKU Č. 971 JE MÍSTNOST V: 
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501

Nad Opatovem celá ulice
·alounova celá ulice
U Chodov. hfibitova 2120; 2141;
Zdimûfiická 1451; 1452; 1453; 1454; 1455

V OKRSKU Č. 972 JE MÍSTNOST V: 
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501

Kfiejpského 1504; 1505; 1506; 1507; 1508; 1509; 1510;
1511; 1752;

Leãkova 1515; 1516; 1517; 1518; 1519; 1520; 1521;
1522

V OKRSKU Č. 973 JE MÍSTNOST V: 
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501

Ja‰íkova 1532; 1533; 1534
Kfiejpského 1501; 1502; 1503; 1512; 1513; 1514; 1523;

1524; 1525; 1526; 1527; 1528; 1529; 1530;
1531; 2276

V OKRSKU Č. 974 JE MÍSTNOST V: 
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501

Ja‰íkova 1535; 1536; 1537; 1656
Jefiábkova 1456
Opatovská 1763
V Jezírkách 1538; 1539; 1540; 1541; 1542; 1543; 1544;

1545; 1546; 1547; 1548; 1549

V OKRSKU Č. 975 JE MÍSTNOST V: 
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501

Jefiábkova 1457; 1458; 1459; 1460; 1461; 1462
Konstantinova 1470; 1471; 1472; 1473; 1474; 1475; 1476;

1477; 1478; 1479; 1480; 1500
Metodûjova celá ulice

V OKRSKU Č. 976 JE MÍSTNOST V: 
SSŠ J. A. KOMENSKÉHO KŘEJPSKÉHO 1501

âernockého celá ulice
Konstantinova 1481; 1482; 1483; 1484; 1488; 1489; 1490;

1491; 1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497;
1498;

Michnova 1624; 1625

V OKRSKU Č. 977 JE MÍSTNOST V: 
SPECIÁLNÍ ŠKOLY, KUPECKÉHO 576

Michnova 1602; 1620; 1622; 1623; 1626
Podjavorinské 1600; 1601; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607;

1608; 1609

V OKRSKU Č. 978 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ MIKULOVA 1594

Bachova 1566
Michnova 1621
Podjavorinské 1595; 1596; 1597; 1598;
Vejvanovského 1610; 1611; 1612; 1613; 1614; 1615; 1616;

1617 1618; 1619

V OKRSKU Č. 979 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ MIKULOVA 1594

Bachova 1567; 1568; 1755
Hviezdoslavova 2250
Mikulova 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577;

1578; 1579; 1580; 1581 1582; 2118; 2209;
2210

V OKRSKU Č. 980 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ MIKULOVA 1594

Bachova 1569; 1570; 1584; 1585; 1586; 1587; 1588;
1589; 1590; 1591; 1592; 1593

Mikulova 1583; 1594
V PrÛãelí 1653; 1655
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V OKRSKU Č. 981 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ MIKULOVA 1594

Kvûtnového vítûzství 1864; 1865; 1866; 1867; 2126
Machkova 1646; 2127; 2128; 2129
V PrÛãelí 1648; 1649; 1650; 1651; 1652; 1654
Îení‰kova 1647; 2121; 2122; 2123; 2124; 2125; 2130

V OKRSKU Č. 982 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 1554

Kvûtnového vítûzství 1627; 1628; 1629
Machkova 1642; 1643; 1644; 1645
Marku‰ova celá ulice

V OKRSKU Č. 983 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 1554

Brandlova 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563;
1564; 1565; 1599; 1639; 1640; 1641; 2236

Chalupkova 1364; 1365; 1366; 1367
Kvûtnového vítûzství 1554

V OKRSKU Č. 984 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 1554

Brandlova 1380; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385; 1386
Hnûvkovského 1372; 1373; 1387

V OKRSKU Č. 985 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 1554

Chalupkova 1368; 1369; 1370; 1371
Hnûvkovského 1374; 1375; 1376; 1377; 1378; 1379
Kvûtnového vítûzství 1361; 1362; 1363

V OKRSKU Č. 986 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ CHODOV, KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 57

Benkova 177; 301; 340; 358; 551; 552; 688; 940
Dunovského celá ulice
Ke Stáãírnû 663; 840; 1167; 2289
Klecandova celá ulice
Kvûtnového vítûzství 53; 57; 58; 59; 60; 123; 401; 763; 859; 886;

982; 1076; 1119; 1739; 1740; 1741; 1742;
1743; 2023

Mokrá 334; 365; 387; 407; 456; 535; 550; 677; 1129;
1130; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1287;
1288; 1289; 1291

St˘blova celá ulice
Valentova 1726; 1727; 1728; 1729; 1730; 1731; 1732;

1733; 1734; 1735; 1736; 1737; 1738
Vápeníkova 158; 200; 201; 675; 1139

V OKRSKU Č. 987 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ DONOVALSKÁ 1684

Benkova 850; 1105
Brodského 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669;

1670; 1676; 1677; 1678; 1679
Donovalská 1662; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 2222
Ke Stáãírnû 2292
Kolmistrova celá ulice
Mokrá 952
Vápeníkova 186; 964; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136;

1137; 1138
Zimákova celá ulice

V OKRSKU Č. 988 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ CHODOV, KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 57

Brechtova 473; 475; 476; 503; 508; 594; 786; 1080
Dobrovolského celá ulice
Donovalská 393; 420; 432; 433; 467; 468; 471; 528; 632;

652; 678; 721; 750; 754; 759; 761; 796; 808;
876; 1070; 1150; 1152; 1183; 1184; 2313

Hejplíkova celá ulice
K Horkám 2284
Ke Skále celá ulice
Ke Stáãírnû ã.e.7; 150; 421; 444; 504; 512; 523; 591; 602;

607; 687; 795; 954; 1082; 1111; 1143; 2268;
2270; 2272

Kvûtnového vítûzství 133; 134; 135; 138; 139; 140; 164; 332; 345;
346; 361; 451; 499; 506; 520; 533; 547; 615;
616; 620; 730; 1099

Leopoldova 87; 417; 443; 640; 667; 819; 888; 902; 946;
984; 1107; 1114; 1164; 1186; 2138

Majerského 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037;
2038; 2039; 2047; 2048; 2049

Mírového hnutí 2137
Nedbalova celá ulice
Pi‰tûkova celá ulice
Rujanská celá ulice
·perlova celá ulice
·vecova celá ulice
V Opatovû celá ulice
Volkovova celá ulice
Vycpálkova celá ulice
Îení‰kova 629; 635

V OKRSKU Č. 989 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ DONOVALSKÁ 1684

Donovalská 1658; 1659; 1660; 1661
Leopoldova 1680; 1681; 1682; 1683; 2040; 2041; 2042;

2043; 2044; 2045; 2046;
Samohelova 2050; 2051; 2052

V OKRSKU Č. 990 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ CHODOV, KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 57

7. kvûtna 63; 71; 81; 82; 143; 151; 168; 181; 229; 292;
293; 294; 295; 296; 297; 298; 322; 348; 366;
385; 445; 484; 485; 486; 522; 548; 605; 723;
767; 801; 802; 804; 805; 806; 813; 865; 934;
935; 936; 937; 938; 939; 949; 959; 991; 1068;
1109; 1168

BartÛÀkova celá ulice
LaÏanského celá ulice
Malebná 1040; 1041; 1042; 1043; 1044; 1045; 1046;

1047; 1048; 1049; 1056; 1057; 1058; 1059;
1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1065; 1066

Na Sádce 155; 157; 189; 193; 343; 601; 837; 1277; 1296;
1745; 1746; 1747; 1748; 1749

Nad Lomy celá ulice
Pod Vodojemem 116; 262; 271; 553; 993; 1050; 1051; 1052;

1053; 1054; 1055; 1262
Saudkova celá ulice
Starochodovská 5; 28; 35; 75; 78; 79; 142; 149; 156; 159; 160;

161; 165; 166; 170; 171; 172; 173; 174; 175;
180; 194; 195; 196; 197; 198; 205; 245; 246;
254; 483; 500; 507; 509; 519; 521; 529; 530;
546; 579; 604; 674; 732; 755; 845; 866; 891;
950; 985; 988; 1087; 1110; 1116; 1128; 1142;
2286

·vabinského 114; 265; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286;
287; 288; 289; 290; 291; 321; 329; 333; 336;
351; 352; 374; 391; 405; 411; 431; 439; 440;
448; 453; 454; 477; 481; 488; 498; 517; 816;
922; 923; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930;
931; 932; 933; 1000

U Kolonie 798; 814; 848; 870; 907
V Lomech celá ulice
Valentova 1744

V OKRSKU Č. 991 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ CHODOV, KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 57

7. kvûtna 80; 144; 145; 211; 212; 213; 214; 242; 264;
267; 268; 270; 273; 310; 1146

K Dubu celá ulice
K Remízku celá ulice
Ke sv. Izidoru celá ulice
Malebná 869; 875; 878; 879; 880; 889; 890; 894; 895;

897; 900; 904; 908; 912; 914; 942; 947; 960;
983; 994; 1085; 1086; 1089; 1127; 1140; 1166;
1172

Medkova celá ulice
Na Sádce 659; 780; 787
Skfiivanova celá ulice
Starochodovská 15; 16; 41; 52; 65; 66; 73; 335; 684; 714; 1359;

1360; 1750
·vabinského 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225;

231; 232; 233; 240; 241; 243; 244; 248; 252;
259; 269

U Kolonie 274
V Benátkách celá ulice
Verdiho celá ulice
Zakoufiilova celá ulice
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V OKRSKU Č. 992 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ DONOVALSKÁ 1684

Benkova 304; 518; 1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701;
1702

Donovalská 1725
Kahovská celá ulice
Ledvinova 86; 1707; 1708; 1709; 1710; 1711; 1712; 1713;

1714; 1715; 1716; 1717

V OKRSKU Č. 993 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ DONOVALSKÁ 1684

Benkova 1685; 1686; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691;
1692; 1693; 1694; 1695

Brodského 1671; 1672; 1673; 1674; 1675;
Donovalská 1684; 1862; 1863
Kunínova celá ulice
Ledvinova 1718

V OKRSKU Č. 994 JE MÍSTNOST V: 
TOP HOTEL PRAHA, BLAŽIMSKÁ 1781

Archivní 1280, 2257
BlaÏimská celá ulice
Chodovecké nám. celá ulice
âenûtická celá ulice
Daimlerova celá ulice
Divi‰ovská celá ulice
Klapálkova celá ulice
Klíãova celá ulice
Le‰anská 1176
Nad Pahorkem celá ulice
Obrovského celá ulice
Pod Chodovem 1267
·ternovská celá ulice
Türkova 828; 1001; 1098; 1106; 1272; 2297
U Nové dálnice celá ulice
U Stojanu celá ulice
Zastrãená celá ulice

V OKRSKU Č. 995 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ CAMPANUS, JÍROVCOVO NÁM.1782

Cigánkova 1861
Nechvílova 1829; 1830; 1831; 1835; 1836; 1837; 1838;

1839; 1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845;
1853; 1854; 1855; 1856; 1857; 1858; 1859

Roztylská 1860; 2136; 2142; 2143; 2258
Vojtí‰kova 1828

V OKRSKU Č. 996 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ CAMPANUS, JÍROVCOVO NÁM.1782

Láskova 1810; 1811; 1812; 1813; 1814; 1815; 1816;
1817; 1818; 1819; 1827

Nechvílova 1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825; 1826;
1832; 1833; 1834

Zle‰ická 1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852

V OKRSKU Č. 997 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ CAMPANUS, JÍROVCOVO NÁM.1782

Jírovcovo nám. 1782; 1783
Láskova 1792; 1793; 1794; 1795; 1796; 1797; 1798;

1799; 1800; 1801; 1802; 1803
Malenická celá ulice
Zle‰ická 1804; 1805; 1806; 1807; 1808; 1809

V OKRSKU Č. 998 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ CAMPANUS, JÍROVCOVO NÁM.1782

Hroncova celá ulice
Jarníkova 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874;

1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881;
1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890;
1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897;
1898; 1899

V OKRSKU Č. 999 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ CAMPANUS, JÍROVCOVO NÁM. 1782

Hráského celá ulice
Jarníkova 1904

Klírova celá ulice
Roztylská ã.e.8; 2232;
·ustova 1930
V Parku celá ulice

V OKRSKU Č. 1000 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022

Pet˘rkova 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948;
1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955;
1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962;
1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 2254

V OKRSKU Č. 1001 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022

Dûdinova 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987;
1988; 1989; 1990; 1999

Holu‰ická celá ulice
Hrabákova 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974
Pet˘rkova 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997

V OKRSKU Č. 1002 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022

Dûdinova 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008;
2009; 2010; 2011; 2012

Filipova 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019;
2020

Hrabákova 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 2000;
2001

Krejnická 2021
Po‰epného nám. 2022

V OKRSKU Č. 1003 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022

Augustinova celá ulice

V OKRSKU Č. 1004 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022

Gregorova celá ulice
Hrudiãkova celá ulice
Na Ovãínû celá ulice
Tomíãkova celá ulice

V OKRSKU Č. 1005 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022

Babákova 2149; 2150; 2151; 2152; 2153; 2154; 2155;
2184; 2185;

Blatenská celá ulice
Hrdliãkova 2173; 2174; 2175; 2176; 2177; 2186; 2187;

2188; 2189
Kaplanova celá ulice
Kloboukova 2170; 2171; 2172;
Kloknerova celá ulice
Ko‰tífiova celá ulice

V OKRSKU Č. 1006 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ 2022

Babákova 2156; 2157; 2158; 2159; 2160; 2161; 2162;
2198; 2199; 2200; 2201

Brehmova celá ulice
Hnûvkovská celá ulice
Hrdliãkova 2196; 2197; 2204; 2205; 2206; 2207; 2208
HvoÏìanská celá ulice
Kloboukova 1175; 1178; 1179; 1180; 1182; 1199; 1201;

1202; 1206; 1210; 1212; 1213; 1215; 1218;
1219; 1224; 1226; 1231; 1235; 1236; 1239;
1246; 1256; 1261; 1263; 1264; 1265; 1298;
2163; 2164; 2165; 2190; 2191; 2192; 2193;
2194; 2195; 2202; 2203; 2223; 2224; 2225;
2226; 2227; 2228; 2229; 2230; 2256; 2261;
2262; 2263; 2266; 2269; 2271; 2279; 2303

Komárkova celá ulice
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Privatizace bytových domů na Již-
ním Městě začala v roce 1994

a postupně bylo Zastupitelstvem MČ
Praha 11 schváleno osm privatizač-
ních vln.

Ke dni 31. 12. 2001 však skončila
platnost „Zásad postupu při prodeji
bytových domů ve vlastnictví hl. m.
Prahy“ (dále jen Zásady), schválených
Zastupitelstvem hl. m. Prahy, které se
vztahovaly na veškerý bytový fond ve
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřený měst-
ským částem.

I přes velký zájem občanů o priva-
tizaci bytových domů nebylo tudíž
možné v dalších vlnách pokračovat.
Po tomto datu lze podle „Zásad“ rea-
lizovat jen dříve schválené prodeje
v rámci privatizace. V souladu s těmi-
to „Zásadami“ měla i naše městská
část vypracované „Zásady pro priva-
tizaci bytového fondu MČ Praha 11“,
podle nich se nyní však už jen do-
končuje osmá vlna privatizace. 

Proto Zastupitelstvo MČ Praha 11
usnesením č. 22/11/Z/2004 dne 18.
3. 2004 schválilo „Zásady úplatného
převodu bytových domů“, podle kte-
rých se bude v současné době realizo-
vat úplatný převod bytových domů
spolu se zastavěnou plochou na
vzniklé právnické osoby. Součástí
uvedeného usnesení je i seznam byto-
vých domů, určených k úplatnému
převodu bytových domů.

Do tohoto úplatného seznamu bylo
zařazeno 19 čísel popisných, které
tvoří 8 samostatných celků s 630 by-
tovými jednotkami.

Záměr městské části Praha 11 byl
oznámen Magistrátu hl. m. Prahy,
projednán v Radě hl. m. Prahy dne
20. 7. 2004 a bylo k němu přijato
usnesení č. 1237. 

Na uvedené bytové domy byly
zpracovány znalecké posudky, a to
podle zákona č. 151/1997 Sb., o oce-
ňování majetku ve znění zákona 
č. 121/2000 Sb. a vyhlášky Minister-
stva financí ČR  č. 540/2002 Sb., ve
znění vyhlášky č. 452/2003 Sb., nutné
pro výpočet nabídkové kupní ceny.

Nájemníci bytových domů, které
byly vybrány k úplatnému převodu,
budou do konce roku 2004 postupně
osloveni doporučenými dopisy do

vlastních rukou. Jejich doručování
Českou poštou bude oznámeno v pří-
slušných bytových domech. V dopi-
sech budou základní informace o je-
jich úplatném převodu. Celý text
„Zásad úplatného převodu bytových
domů“ včetně jejich seznamu je zve-
řejněn na našich webových stránkách,
„Zásady“ je také  vyzvednout v našich
informačních kancelářích v Ocelíkově
671 a v Šustově 1930.

Pokud budete potřebovat další in-
formace o úplatném převodu  byto-
vých domů, přijďte prosím na Úřad
městské části Praha 11, Ocelíkova
672, odbor majetkoprávní, nebo zavo-
lejte na tel. číslo 267 902 260, 
267 902 262, 267 902 297. 

Květuše Pastorová,
majetkoprávní odbor ÚMČ

ÚPLATNÝ PŘEVOD bytových domů
Seznam úplatně převáděných bytových domů

Ulice âíslo popisné Kat. území

Hekrova 814, 815, 816, 817 Háje

JaÏlovická 1312, 1313, 1314, 1315 Chodov

Tererova 1557, 1558 Chodov

Jarníkova 1893, 1894, 1895 Chodov

Hrabákova 1972, 1973, 1974 Chodov

Dûdinova 1985, 1986, 1987 Chodov

Rozpadly se vám před měsícem kou-
pené boty na zimu? Ztratili jste pa-

ragon od koupené televize a obchod-
ník tvrdí, že ji nemůžete reklamovat?
Přinesli jste si domů se štůskem salámu
juniora i pár koleček zeleného „senio-
ra“? Pokud jste ochotni svá spotřebi-
telská práva bránit a nevíte, jak, po-
mocnou ruku vám může podat Sdruže-
ní obrany spotřebitelů ČR (SOS).

Na 10 místech po republice fungují
naše Spotřebitelská informační centra,
ale Praha 4 jako taková vydá svým po-
čtem obyvatel sama za jedno město,
které by si možná podobné centrum
také zasloužilo. Ale bohužel prostředky
občanského sdružení jsou velmi
skromné, takže obyvatelé této části
hlavního města mohou využít v přípa-
dě potřeby osobní poradnu v Rytířské
ulici v Praze 1, nebo operativní porad-
nu po telefonu či na internetu.

Poradenská linka 900 080 808 je je-
dinou placenou službou SOS, ale spo-
třebitelé mají možnost každý pracovní
den od 8 do 17 hodin ať z mobilního

telefonu nebo z pevné linky konzulto-
vat svůj spotřebitelský problém. Za 8
korun za minutu tak mohou zachránit
pro sebe mnohem vyšší hodnoty, větši-
na konzultací se vyřizuje do tří, čtyř
minut.

Kdo nepospíchá na vyřízení svého
dotazu, může ho zadat i na webových
stránkách a do deseti dnů dostane od-
pověď. Kdo chce studovat sám, může
si vybrat s široké nabídky brožur, CD,
letáků nebo si koupit časopis Sdružení
– Štít spotřebitele.

Blíží se Vánoce, období, kdy se
velmi často dostávají spotřebitelé do
problémů, mnozí díky vlastní nepozor-
nosti, jiní z neznalosti. A neznalost
spotřebitelských práv je podle někte-
rých průzkumů v české populaci velmi
vysoká. Pokud nechcete patřit mezi ty,
na kterých si nepoctivý obchodník vy-
lepší svou bilanci, zapamatujte si tři
písmena – SOS.

Mgr. Ivana Picková,
Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Tři písmena na pomoc – SOS ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mendelova 550, Praha 4
přijme od 1. 2. 2005
na zkrácený úvazek 
(16 hodin týdně, pátky volné)
učitele/lku matematiky
pro II. stupeň.
Výhodné platové podmínky.
Bližší informace na tel. č. 272 088
211, 272 088 221, 272 088 222.

ZŠ Mendelova 550, Praha 4

ZAJÍMÁTE SE 
o vojenskou historii?
Hledáme zájemce pro vznikající
Klub vojenské historie na Jižním
Městě se zaměřením na vojenskou
výstroj a zbraně našich legionářů
v Rusku, československé armády
z let 1918-1938 a II. světové války.

Informace na tel.: 267 122 569
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Dávno pryč jsou doby, kdy se v jedné rodině u velikého
stolu ke společnému jídlu sešly dvě, tři a někdy dokonce

i čtyři generace. Důvody jsou jednoduché. Bydlíme odděle-
ně. Společnému bydlení dnes brání především velikost bytů.
Pravda, dříve v jedné světnici běžně žilo šest dospělých
a sedm dětí, ale to už si dnes málokdo dovede jen představit.
Kromě toho tenkrát ona jedna světnice bývala větší než dnes
celé tři plus jedna. Oddělené bydlení přináší klady i zápory.
Kladem je beze sporu klid a soukromí pro všechny, k zápo-
rům patří osamění, hlavně seniorů, s tím je ale spojena zdán-
livá maličkost - vaření pro jednu nebo dvě osoby. Když se
k tomu připojí ještě zdravotní potíže, je problém na světě.

Tohle však na Jižním Městě umí vyřešit Centrum sociál-
ních služeb a jeho vývařovna s jídelnou v Křejpského ulici
1502. Tady se každý den připraví téměř 500 obědů pro senio-
ry. Některým se rozváží domů, jiní si oběd přijdou sníst sem.
Stejně tak sem chodí senioři trávit klubová odpoledne a pra-
videlně se tu konají kulturně-společensko-gastronomické
akce, nesoucí název Velikonoční posezení, Posvícení a Vep-
řové hody. Tyto akce měly do léta roku 2004 dva společné
jmenovatele: výbornou atmosféru a malé prostory. První jme-
novatel zůstává zachován, druhý vyřešilo zastřešení atria.

Za těmito dvěma slovy - zastřešení atria - se skrývá ne-
skutečné množství práce. Probíhala ve třech etapách. Ta
první, přesvědčovací, zabrala více než dva roky, a rozhodo-
valo se v ní o tom, zda se bude vůbec stavět. Druhá etapa tr-
vala zhruba tři čtvrtě roku a šlo v ní o peníze na stavbu
a o razítka k její realizaci. Ve třetí etapě se konečně stavělo,
a to od července do září, ale některé detaily se ladily ještě
v říjnu. To už tak na některých stavbách chodí. Celou akci
se podařilo zakomponovat do rekonstrukce topení celého
objektu, výměny oken a zateplení fasády. Výsledkem je skvě-
le vypadající budova s mnohem lepšími tepelně izolačními
vlastnostmi (a tudíž sníženými náklady na topení) a s jídel-
nou sloužící i jako sál pro téměř dvě stě lidí. Tady se budou
konat nejen tradiční akce, ale přesunou se sem i jarní a pod-
zimní setkání seniorů, a také soutěže o prima babičku
a prima dědečka, dosud pořádané v KD Opatov.

Za přítomnosti zástupců radnice Prahy 11, seniorů, Cent-
ra sociálních služeb, stavitelů a dalších hostů byla jídelna
slavnostně otevřena 29. září a provoz zahájila 1. října. Veliký
dík patří všem, kteří se na této akci podíleli. Někteří z aktérů
se již dnes těší, až za čas překročí tu věkovou hranici, za níž
se ze stavitelů či investorů jídelny stanou jejími uživateli.

Centrum sociálních služeb má s novou jídelnou velké
plány. Pro rok 2005 se připravují další programy pro seniory,
a tak by jídelna mohla rozšířit svou nabídku - kromě obědů
by se tu podávala i dobrá hudba, dobrá nálada, moudré
slovo, humor, prostě vše, co si budou senioři přát. Konečně
je na světě zase ta osvědčená světnice, tentokrát pro dvou-
setčlennou seniorskou rodinu.

Jan Meixner, fota Ronald Hilmar

Víc než JÍDELNA

Po měsíční přestávce, kdy se v Cho-
dovské tvrzi konaly rekonstrukční

práce, se opět otevře místní koncertní
sál, ve kterém se konají hudební a di-
vadelní pořady a různé další akce. Je-
jich přehled je uveden v kulturní pří-
loze Mezi umělci se v listopadu objeví
mnoho výjimečných osobnosti,
a proto bychom rádi aspoň na některé
koncerty rádi upozornili.

Hvězdné obsazení má Pražské kla-
rinetové kvarteto, které vystoupí
v pondělí 1.listopadu. Karel Dohnal,
Milan Řeřicha, Kateřina Váchová
a Jan Mach jsou laureáty řady národ-
ních a mezinárodních soutěží a uzná-
vanými interprety u nás i v zahraničí.

Ve středu 3.listopadu vystoupí po
roce v Tvrzi opět České trio (Milan
Langer-klavír, Dana Vlachová-housle

a Miroslav Petráš-violoncello) s po-
sluchačsky atraktivním programem.

Klasická kytara rozhodně není na
Tvrzi Popelkou. Účinkovali zde např.
Štěpán Rak, Jiří Jirmal, Lubomír Bra-
bec, Vladislav Bláha, Pavel Steidel,
Miloslav Klaus a řada dalších kytaris-
tů z ČR i zahraničí. V úterý 9.listopa-
du přivítáme dalšího z velikánů české
kytarové školy - Vladimíra Mikulku.
Umělec žije od roku 1982 v Paříži
a do České republiky zajíždí zřídka.
Jeho vystoupení bylo proto plánováno
velmi dlouho.

Po mezinárodním souboru Trio El-
vetico (čtvrtek 11. listopadu) přivítáme
v pondělí 15.listopadu dvě význačné
osobnosti, uznávané napříč různými
žánry - Zuzanu Lapčíkovou (cimbál,
zpěv) s Emilem Viklickým (klavír).

Houslista Jaroslav Svěcený si pro
své vystoupení ve středu 24. listopa-
du pozval jako hosta svou dceru
Julii. Jejich housle doprovodí klaví-

ristka Marie Synková.
V úterý 30. listopadu vystoupí

v Tvrzi dnes zřejmě nejvýznamnější
česká klarinetistka Ludmila Peterko-
vá spolu s Panochovým kvartetem -
známým souborem působícím na me-
zinárodní scéně již od roku 1968.
Přednesou Haydnův a Dvořákův
smyčcový kvartet a Mozartův klarine-
tový kvintet.

Nemůžeme vás tady pozvat na
všechny koncerty, které se v listopadu
v Tvrzi konají. Úplný přehled najdete
v kulturní příloze. Připomínáme jen,
že začátek všech koncertů je v 19
hodin a srdečně vás zveme.

Ing. Vladimír Levický,
ředitel KD Chodovská tvrz

Listopad v CHODOVSKÉ TVRZI
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Zdá se to neuvěřitelné, ale škola na Jírovcově náměstí
slaví dvacet let své existence, byla otevřena v září roku

1984. Počítáno lidským měřítkem, je právě v těch nejkrás-
nějších letech, je to slečna, na kterou je radost pohledět -
ví, co jí sluší (třeba upravený venkovní areál s moderními
sportovišti), naučila se mnoho věcí (třeba vyhrávat spor-
tovní soutěže, uplatňovat dramatickou výchovu, pracovat
s moderní počítačovou technikou ...), získala řadu ctitelů
(třeba bývalé žáky, kteří se na ni občas přijdou podívat).
A protože se tahle slečna jako všechny ostatní jejího věku
ráda baví, a také ráda zkouší nové a neobvyklé věci, roz-
hodli jsme se pro netradiční způsob oslav. Využili jsme
blízkosti Nového hrádku, který dal postavit Václav IV.,
a na týden od 20. do 25. září 2004 jsme pro žáky druhého
stupně připravili projekt s názvem „Vítejte v době krále
Václava IV.“ Učitelé nabídli dětem možnost pracovat v ně-
které z dílen, které se jim snažily přiblížit dobu přelomu
14. a 15. století. Svou dílnu zde měli tvůrci vitráží, kucha-
ři, písmomalíři, iluminátoři, rytíři i šperkaři. Děti mohly
vyzkoušet barvení látek, zřídily si středověkou lékárnu
U morové rány, hrály si na kejklíře a potulné herce, dámy
z fraucimoru vyšívaly šátečky pro své rytíře. Všichni pra-
covali s chutí, se zájmem a na výsledcích to bylo znát.
Mnohé děti svou šikovností překvapily nejen své učitele,
ale i rodiče.

Děti z prvního stupně se přenesly do pohádkového světa
a také ony si mohly vše vyzkoušet - pekly dort jako pejsek
s kočičkou, čarovaly jako Harry Potter, míchaly zelné saláty
pro pohádková kůzlata nebo smažily koblížky pro Mrazíka.

Ve čtvrtek 23. září v 9 hodin se dveře školy otevřely pro
všechny, kdo se chtěli na nás a naše práce podívat, každý
si mohl koupit výrobek, který se mu líbil. Co mělo největší
úspěch? Třeba „svatováclavská křidélka“, pochoutka peče-
ná přímo pro krále, nebo čaje a likéry se zaručeně léčivými
účinky. Návštěvníci mohli zalistovat ve školních kroni-
kách, surfovat po našich webových stránkách nebo se po-
dívat na videozáznamy školních představení.

Oslavy splnily svůj účel - dětem přinesly týden netradič-
ního, ale o to zajímavějšího vyučování. Při něm se bezděč-
ně naučily mnoho důležitých věcí, třeba že u každé práce
je nutné soustředění a pečlivost, že bez kázně se v týmu
neobejdou nebo že deváťáci mohou spolupracovat se šes-
ťáky. Fotografie z celého týdne jsou na našich webových
stránkách a videozáznam promítneme nejen dětem, ale
i rodičům při třídních schůzkách. A všichni už plánujeme,
jak poznatky z projektu využijeme i v běžných vyučova-
cích hodinách, protože školu chceme mít zajímavou nejen
při oslavách, ale každý školní den.

Vedení a učitelé ZŠ Campanus
www.campanus.cz

Základní škola CAMPANUS oslavovala

KERAMICKÉ 
DÍLNY
pro děti 
a dospělé
ve dnech 13. a 14. listopadu a 27. a 28. listopadu
v pracovnách ZŠ Campanus,
Jírovcovo nám. 1782, Praha 4
– dílna je otevřena vždy od 10 do 17 hodin
– přijďte kdykoli, odejděte kdykoli
– přijďte pokaždé a vždy vám doporučíme program
– vstupné 50 Kč, rodinné vstupné 70 Kč

Program: (nabídka . orientačně, nezávazně)
bude zaměřen na blížící se Vánoce
13. a 14. listopadu
– seznámení s hlínou, modelování z „hadů“ - ozdoby,

dekorace
– modelování „z ruky“ - zvířata, lidi, hlavy, nádoby
– pláty: kachle vyřezávané, reliéfní, obtisky
– pláty: nádoby, figury

27. a 28. listopadu
– stejný program pro práci s hlínou
– nanášení glazur: štětcem - tupováním, poléváním

točení na kruhu - kdykoli během dne
– pro pokračující z předešlého dne také
– retušování výrobků
– barvení engobami (= barevné hlíny)
Vydávání hotových výrobků individuálně domluvíme.

Všechny srdečně zveme!
Olga Sejkotová a Barbora Svozilová,

ZŠ Campanus
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Ing. Jan Šimůnek spravuje
majetek naší městské části.

Do jeho kompetencí patří
nejen opravy a regenerace pa-
nelových domů, ale i péče
o zregenerované domy. Je
mezi nimi i jeden objekt, který
nás za inženýrem Šimůnkem
přivedl.

■ Pane inženýre, mezi objekty,
které spravuje naše městská část jsou
i dva TESCO baráky ve Stříbrského ulici,
v jednom byla ubytovna pro neplatiče.

Máte pravdu, městská část potřebo-
vala při soudním vystěhování neplati-
čů nájemného z bytu místo, kde by je
dočasně ubytovala. Již v roce 2002
uzavřela městská část smlouvu s nepo-
litickou a neziskovou organizací Na-
děje, která působí na celém území
České republiky. Provozuje programy
pro třetí věk, mentálně postižené, ná-
hradní rodinnou výchovu, zdravotní
a potravinovou pomoc, misijní pro-
gram. Dalším a jedním z nejdůležitěj-
ších a nejrozšířenějších programů je
integrační program pro společensky
vyloučené či nezvýhodněné osoby,
tedy i pro obyvatele ubytovny pro ne-
platiče. Pracovníci Střediska Naděje
Milíčov v loňském roce díky dobré
spolupráci s naší městskou části svou
činnost rozšířili o ubytovnu pro muže

v zimních měsících. Nocle-
hárna se velice osvědčila,
proto jsme v září letošního
roku uzavřeli s Nadějí man-
datorní smlouvu na dva roky,
do 30. září 2006.

■ Komu může vyhledat pomoc
ve Středisku Naděje Milíčov?

Díky nové mandatorní
smlouvě může středisko svoji

činnost rozšířit a vedle přístřeší pro ne-
platiče, které zůstalo zachováno, na-
bídne ubytování rodinám s dětmi,
které se octnou na ulici, nocleh za-
městnaným mužům bez střechy nad
hlavou. Bude zde umístěno středisko
potravinové pomoci pro potřebné
a v budoucnosti by zde mohl být i šat-
ník s ošacením a event. dalšími potře-
bami. Středisku Naděje pronajímá
naše městská část prostory za symbo-
lickou 1 Kč/m2 a přísluší jim měsíční
odměna 82 500 Kč, ze které ale hradí
služby, topení, elektrický proud i vodu.

Nejdůležitější ale podle mého ná-
zoru je, že lidem, kteří se octli v nezá-
vidění hodné situaci, je nutné nabíd-
nout nejen střechu nad hlavou, ale
i sociální pomoc. Pracovníci Naděje
jim pomáhají najít zaměstnání a byd-
lení, nabídnou sociálně-právní
pomoc, některým i asistenci při vyři-
zování zdánlivě úplně banálních zále-

žitostí. Sledují školní docházku dětí,
doučují je, pomáhají při získávání hy-
gienických návyků. Jejich přítomnost
je v takovém objektu všestranně po-
třebná. Navíc v součanosti koordinuje
potravinovou pomoc pro 25 rodin
z Jižního Města a rozšíří, právě díky
tomu, že má od 1. října 2004 ve sprá-
vě celý objekt, i potravinovou pomoc
a ošacení, ale i drogistické zboží.

Naděje má jako hlavní cíl – vrátit
co největší počet lidí do normálního
života.

■ Co může pro tyto lidi udělat naše
městská část?

Hodně o tom v poslední době pře-
mýšlím, objekt TESCO není nejvhod-
nější, navíc bude muset časem ustoupit
bytové výstavbě, tak už teď hledáme ře-
šení. Chtěli bychom jeden z dnešních
hotelů vrátit původnímu účelu - udělat
z něj ubytovnu a navíc poskytnout mla-
dým lidem, ale nejen mladým, právě
i klientům Střediska Naděje, startovací
byty. Pod pojmem startovací byty si
představuji byty s progresivním nájem-
ným. S nájemníky by městská část uza-
vřela smlouvu, nejprve by platili 20 %
nájemného, poté 50 %, 75 %., a přitom
by si finanční prostředky ušetřené za
podnájem ukládali na stavební spoření,
aby měli základ pro pořízení vlastního
bytu. Při vysokých částkách za tržní
pronájem bytu se totiž na bydlení ušet-
řit nedá, startovací byty od městské
části by mohly být vítanou pomocí.

Děkuji vám za rozhovor i za naději,
v životě je hodně zapotřebí.
Mgr. Daniela Jungmannová

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
zástupce starostky Ing. Jana Šimůnka

Den lampionů pořádá Kulturní cent-
rum Zahrada ve spolupráci s ju-

náckým oddílem Krhúti, rodinným klu-
bem Benjamin (o. s. Futurum) a Hopk-
lubem. Koná se v sobotu 27. listopadu
2004. Projekt finančně podpořila měst-
ská část Praha 11. 

Den lampionů v Zahradě aneb Lam-
pionový festival Jižního Města se svým
maskotem – Skřítkem z lampionu – se
poprvé konal vloni, a to poslední listo-
padovou sobotu a byl bezesporu jed-
nou z nejúspěšnějších akcí vůbec
(aspoň co do počtu návštěvníků). Celý
den paralelně probíhaly v jednotlivých
klubech a centrech otevřené dílny, kde
si mohly zájemci vyrobit originální
lampion, s nímž vykročili do průvodu
a do KC Zahrada, kde akce večer vyvr-
cholila ohňovou show a soutěžně-zá-
bavným programem.

Letošní svátek světýlek v KC Zahra-
da zahájí otevřená dílnička pro děti od
3 let. Pod vedením Kateřiny Schwarzo-
vé si děti poví, vyrobí a zahrají pohád-
ku „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Nedíl-
nou součástí je i výroba lampiónku.

Tvůrčí, hravé a úsměvné dopoledne za-
číná v 10 hodin a trvá dvě hodiny.
Dětem je vhodné přibalit: vodové
barvy, lepidlo, nůžky a svačinku.

Odpolední program zahájí v 15
hodin luminiscenční divadlo Lídy Cí-
sařové s nejnovější pohádkou „Tři
zlaté vlasy děda Vševěda“. V den svát-
ku světel a tmy si i divadélko zahraje
se stíny a světýlky. Vykouzlí malebné
pohádkové chvíle. Po skončení po-
hádky se mohou malí lampionci podí-
vat na animované filmy, aby si ukrátily
půlhodinku čekání na tmu. A právě
s padající tmou se objeví pověstný
Skřítek z lampionu, aby provedl děti
i jejich dospěláky sídlištěm a prozářil
tak šedé paneláky. Lampionový prů-
vod vyjde od Zahrady v 16.30na jeho
závěr (končí v KC Zahrada) účastníci
i návštěvníci Zahrady uvidí ohňově-
ohnivou show a od 17.30 vypukne zá-
bava se Skřítkem z lampionu. Na děti
čekají nejrozmanitější soutěže, taneční
rej a pro dospělé občerstvení, živá
hudba a příjemné prostředí KC Zahra-
da. A navíc se připravuje tombola –

každá vstupenka na Skřítkův rej má
šanci vyhrát!

Den lampionů v Zahradě je hra se
světly o významu světla a jeho šíření.
Na jeden jediný den se rozsvítí svíčky
v lampionech, které ozáří panelové
domy a prozáří dětská srdíčka. Jde
o rozdávání radosti a rozžíhání jiskři-
ček pohody a rodinného štěstí v čase
blížících se Vánoc.

Na shledanou v KC Zahrada

MgA. Hana Kožová
Foto: autorka

ROZZÁŘÍ SE opět Jižní Město?
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Vážení spoluobčané, opět uběhl
další měsíc a chtěl bych vás v krát-

kosti informovat o všem důležitém, co
se v naší městské části událo.

Důležitým mezníkem v rozvoji obce
je skutečnost, že kanalizační řady jsou
stavebně před dokončením. V součas-
né době je dokončován řad v ulici Ve
Vilkách, technologická vybavení pře-
čerpávacích stanic a úpravy povrchů
ulic do původního stavu. I přes dílčí
problémy, které se v průběhu stavby
vyskytly, a které jsme společně s dozo-
rem investora spol. Zavos, s. r. o.,
a zhotovitelem spol. Rekomont, a. s.,
průběžně řešili, musím konstatovat, že
výstavba proběhla poměrně plynule.

Čistírna odpadních vod zahájila
v tomto měsíci zkušební provoz.  Sna-
žíme se, aby se jednotliví uživatelé
a vlastníci nemovitostí mohli po ko-
laudaci řadů a po kolaudaci vlastních
přípojek bezodkladně napojit.

Taktéž plynofikace obce je dokon-
čena. Kolaudace řadů provedených dle
projektové dokumentace proběhla
a nabyla právní moci. Jednotliví vlastní-
ci se mohou taktéž na základě kolauda-

ce domovních pří-
pojek a přidělení
plynoměrů od Praž-
ské plynárenské, a.s.
připojovat. Tím
jsme splnili slib
našim občanům, že
do zahájení topné
sezóny bude vše sta-
vebně připraveno.

V tomto měsíci byl taktéž podepsán
protokol mezi naší městskou částí
a odborem městského investora (OMI)
MHMP na delimitaci výstavby dalších
etap zemního valu v Kateřinkách
včetně protihlukové stěny na koruně
valu. Další postup výstavby bude tedy
veden ze strany OMI MHMP, resp.
spol. Zavos s.r.o.. Na přesné organizač-
ní struktuře se v současnosti pracuje.

V rámci řádného zasedání Zastupi-
telstva hl. města Prahy proběhlo hlaso-
vání k bodu křižovatka na D1. Tato
problematika je nám všem známa, v mi-
nulém čísle Klíče jsme otiskli plné znění
dopisu pro zastupitele hl. m. Prahy.

Na základě hlasování byla časová
podmíněnost této stavby na vybudová-
ní přivaděče z jihu a na napojení to-
hoto dopravního systému na připravo-

vanou dálnici D3 odstraněna. Tím se
může křižovatka stavět jako samostat-
ná stavba. První ohlasy developerů
jsme zaznamenali.

Na základě této nové situace jsme
problematiku projednali i na našem za-
sedání zastupitelstva. Musím konstato-
vat, že i v Újezdě jsou rozdílné názory
na budování křižovatky. Ze strany in-
vestorů nové výstavby bude narůstat
opodstatněný tlak na vytvoření nového
dopravního napojení, protože křižovat-
ka na Jižním Městě u Delvity není na
tento rozvoj dimenzována.  Z těchto
důvodů si vás dovoluji požádat i o vaše
vyjádření na našich webových strán-
kách v rámci nově vytvořené ankety.

Další stavbou, která je připravena
k realizaci, je soubor obytných domů
„AMADE“ mezi Kateřinkami a Újez-
dem. Protože zásadně nesouhlasíme
s úplným uzavřením ulice Formanské
pro výkopové práce na přípojkách ka-
nalizace a vodovodu, probíhají na
úřadě další jednání za účastí všech zú-
častněných stran. O dalším vývoji vás
budeme pravidelně informovat.

Do dalšího období vám přeji vše
nejlepší.

Ing. Jiří Hrubý, starosta

SLOVO STAROSTY

KONTEJNERY
Kontejnery na nadměrný komunální odpad budou přistaveny v termí-

nu od pátku 12. listopadu 2004 do neděle 14. listopadu 2004 na
tato místa:
KATEŘINKY – křižovatka ulic Vodnická – Na Křtině, Formanská ulice
čp. 223, ulice Ke Smrčině (naproti č. p. 296), Krajanská ulice u čp. 345,
křižovatka ulic Remízková – Pastevců (před úřadem MČ).
ÚJEZD – Formanská ulice čp. 63, ulice K Motelu čp. 7

Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností,
nikoli pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

V souvislosti s rozvojem naší
městské části a s výstavbou

nových vila domů v Kateřinkách
přibývá počet přihlašovaných oby-
vatel, kteří vlastní psa.

Z vybraných místních poplatků
ze psů zůstává v rozpočtu městské
části 75 % a zbylých 25 % odvádí-
me do rozpočtu Magistrátu hl. m.
Prahy. V srpnu letošního roku
jsme objednali pět nových košů na
psí exkrementy. Cena jednoho
koše činí cca 5 500 Kč. Dále zajiš-
ťujeme pravidelný nákup papíro-
vých sáčků, které mají majitelé

psů zdarma. Sáčky jsou k dispozi-
ci u košů nebo je lze vyzvednout
přímo na úřadě městské části.

V sídlišti Kateřinky jsme nain-
stalovali dva nové koše, a to na
křižovatku ulic Vodnická a Na
Křtině a do ulice Proutěná, před
Milíčovský kopec.

V sídlišti vila domů byly umís-
těny nové koše do Remízkové
ulice, před úřad městské části a na
rozhraní ulic Pastevců a Studán-
ková.

JUDr. Martina Maříková, odbor
občansko-správní

KOŠE na psí exkrementy

DŮLEŽITÁ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 14. 9. 2004

SCHVALUJE:
▼ přidělení bytu paní Evě Psotové z bytového

fondu hl. m. Prahy
▼ zaplatit dědicům paní Polákové 2

Kč/m2/rok od května 1999 do konce letoš-
ního roku za zábor pozemku parc. č.
619/1, kde bylo uložené bahno vytěžené
při rekonstrukci Sukovského rybníka,

▼ prodej pozemku parc. č. 265/381 bytovému
družstvu Pramen,

▼ věcný dar ve výši 20 000 Kč ZŠ Ke Kate-
řinkám, ZŠ K Milíčovu a Gymnáziu Opa-
tov

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 12. 10. 2004

SCHVALUJE:
▼ nákup multikáry
▼ věcný dar ve výši 10 000 Kč pro MŠ Mado-

linka a MŠ Jažlovická

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
v úterý 9. listopadu 2004 od 19.00 hod v zase-
dací místnosti úřadu městské části.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty
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Šeberov, městská část ve správním
obvodu Praha 11, se může pochlu-

bit docela elegantní barokní sochou
Jana Nepomuckého. Chodov také
míval svou starou sochu, patrona rol-
nické práce Izidora Madridského.
Dnes na ni upomíná jen skromný sokl
pod křížem ve Starochodovské ulici,
na pozemku 251/5. Znalec starého
umění biskup Antonín Podlaha na za-
čátku 20. století sochu označil za prů-
měrnou barokní práci. Později ze
soklu zmizela a nahradil ji dnešní
kříž. Kdo z pamětníků dokáže vyme-
zit čas zániku sochy? Má pravdu spi-
sovatel Adolf Branald, který ji ve své
vzpomínkové knize připomíná ještě
ve dnech Chodovského povstání
v květnu 1945? Vedle soklu přetrval
jen pomístní název Za svatým Isido-
rem, náležející rozsáhlé polní trati
mezi Starochodovskou ulicí a Kunra-
tickým lesem. Při změnách v 90. le-
tech to vedlo k nepřesnému pojmeno-
vání ulice, vzdálené severně od soklu
sochy a směřující k dálnici, potažmo
ke Kunratickému lesu, názvem Ke
svatému Izidoru.

Světec španělského původu bývá
zaměňován s učeným Izidorem Sevil-
ským. „Náš“ Izidor ale byl podle tradi-
ce zemědělský dělník na panství svého
pána. Zemřel roku 1170, kanonizován
byl až roku 1622 a stal se patronem
Madridu, kde jeho památku slaví 15.
května. Jeho kult k nám zřejmě vnesl

kardinál František z Dietrichštejna za
rekatolizace v 17. století, rozšířil se ale
působením jezuitů. Sympatické na
něm bylo, že oslavoval nejprostšího
člověka, jak praví jeho český životopis
z roku 1673, „před časy na světě opo-
vrženého Sedláka, ale nyní od Boha
oslaveného Nebešťana“. Zpodobován
bývá jako vousatý muž v pracovním
oděvu a s rýčem - bývá označován za
„otvírače pramenů“. Izidorova socha
je pro chodovskou minulost památná
také tím, že právě proti ní se na druhé
straně silnice nacházela vstupní brána
dnes zaniklého chodovského dvora,
zabírajícího rozsáhlý prostor kolem
tvrze. Zajímavá je i otázka, kdo nechal
skulpturu zřídit. Hrabě Karel Caretto
de Millesimo, který koupil Chodov,
Šeberov a Hrnčíře roku 1665 a stal se
později hejtmanem slánského kraje,
jehož byl Izidor světeckým „patro-
nem“, benediktini ze Staroměstského
náměstí, kteří na přelomu staletí znovu
zřídili válkami zpustošený dvůr, nebo
v 18. století hraběcí rodina Goltzů
z Goltze?

V souvislosti s připravovanými sta-
vebními proměnami okolí dnešního
křížku, které solitér plně respektují, se
nabízí i možnost případného obnove-
ní sochy formou volné repliky podle
obdobných dobových skulptur. Na
starší památky chudé prostředí Prahy
11 by tak mohlo získat další prvek,
organicky zapadající do okolí.

Světcova barokní podoba.
Foto z archivu autora

nejenom pro listonoše
Zastrčená

Pouze několika ulicím Prahy 11 jsme zatím věnovali zmín-
ku dvakrát, většinou až po řadě roků. Zajímavostí ulice

Zastrčené, kterou dnes zaráz připomínáme dvojnásobně,
tvoří právě ona zastrčenost, pro kterou ji většina z obyvatel
Prahy 11 nejspíš nezná a z jedné fotografie by ji neidentifi-
kovala. Ulice se nachází v Chodovci, ale až v jeho části za
spořilovským nájezdem na magistrálu. Mnozí naši spoluob-
čané ani neví, že až tak daleko na severu se nachází enkláva
Prahy 11. Fotografie zachycuje přístupovou cestu od stanice
autobusů MHD Na Pahorku ve směru k centru Prahy. Ko-
munikace i zobrazený podchod pod nájezdem ovšem náleží
již k Praze 4. Když ale za podchodem překonáte krátký ostrý
zákrut cesty, nacházíte se opět v Praze 11.

Ulice Zastrčená, kterou přehlédnete na jediný pohled, vás
zaujme svým poklidem a čistotou. Není dlouhá, ústí do ulice
Obrovského, která představuje místní obvodovou komuni-
kaci. Chodovec vznikal od počátku 19. století na místě pře-
chodné těžby kamence, ale popisovaná zástavba pochází až
z první poloviny 20. století a částečně je zřejmě i mladší. Na
západě jej obklopily domky a vilky původního Spořilova
a východně později vyrostl Spořilov – sídliště. Velkou ránu
Chodovci způsobila výstavba dálnice D1, která jej rozťala ve
dví a popisovanou část výrazně oddělila. Původně se ulice
jmenovala U hřiště, ale po připojení k Praze byla pro dupli-
citu roku 1970 přejmenována. Třebas Zastrčená, poskytuje
jistě klidné a příjemné bydlení i pobyt hostům.

Jiří Bartoň, fota autor

Jiří Bartoň

Opovržený Sedlák

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (2 5 )
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Pobočka Městské knihovny v Praze
na Jírovcově v Praze 11 v loňském

roce zahájila v rámci Dnů Prahy 11
a Týdne knihoven cyklus „Svět se schá-
zí v Praze 11“. První pořady byly věno-
vané Vietnamu a Ukrajině, a to ze
zcela zřejmých důvodů. Protože tu
s námi žijí lidé těchto národností
a není jich zrovna málo. 

Letos v říjnu proběhl druhý ročník,
který jsme zacílili na Bulharsko a Slo-
vensko. Při přípravě pořadů jsme spo-
lupracovali s Bulharským institutem,
Slovenským institutem a Filozofickou
fakultou UK. Celou akci jsme mohli
uskutečnit díky grantu od  městské
části Praha 11. 

Převážně dětské publikum jsme na
úvod vždy seznámili s tradicemi i sou-
časným životem vybrané země, vypsali
jsme soutěže pro děti  - jednoduché
během pořadů, ty náročnější na celý
měsíc, nezapomněli jsme na dvojjazyč-
nou četbu bulharsko-českou a sloven-
sko-českou ani na oblíbené ochutnávky
malých národních specialit. Celá kni-
hovna byla vyzdobena v národním
stylu Bulharska a posléze Slovenska.

letos jsme navíc přidali soutěž pro
dospělé „Co víš o Bulharsku a Sloven-
sku?“. Prvních deset výherců získalo
hodnotné ceny, na kterých se podílela
i firma Masterfoods se svými sladkostmi. 

Současně mohli čtenáři i nečtenáři
po dobu čtrnácti dnů shlédnout v naší
knihovně výstavu „Najkrajšia kniha Slo-
venska 2000, 2001, 2002“, kterou nám
zapůjčil Slovenský institut v Praze.

Bulharsko - země růžového oleje
V pořadu mělo u obecenstva mimo-

řádný úspěch průvodní slovo studentky
bulharistiky na katedře slovanských

studií FF UK - Češky Silvie, kterou do-
provázel Bulhar Bogdan, který v Praze
studuje češtinu. Zajímavá a veselá byla
také četba lidového vyprávění o Nasre-
dinovi v bulharštině od devítiletého
chlapce původem z Bulharska. Všech-
ny nás nadchlo vystoupení pěveckého
sboru z bulharské základní školy a je-
jich lidové tance, včetně malé výuky
chora („bulharského kola“ ). Závěrem
došlo i na bulharský hip hop.

Slovensko - země nám nejbližší
Naše příbuznost se Slovenskem je

dána nejen regionálním uspořádáním;
i podobnost obou jazyků je více než zřej-
má. Přes naši vzájemnou blízkost a sro-
zumitelnost řeči, však mladší generace
přestává slovenskému jazyku rozumět.

Byl to jeden z důvodů, proč jsme vy-
brali do pořadu věnovanému Sloven-
sku, představení se slovenskou loutko-
vou pohádkou „O statečném Kašpár-
kovi“ pod vedením Viery Kučerové
a Vladimíra Štancla. Dětem se tak slo-

venština přiblížila způsobem nejpřiro-
zenějším. Členové Klubu slovenskej
kultúry měli u dětí s dvojjazyčným
přednesem pohádky a velkými mario-
netovými loutkami velký ohlas. Šikov-
né děti, které si zapamatovaly nejvíce
slovenských slov, si s sebou odnesly
CD se slovenskou pohádkou a dětské
knihy ve slovenském jazyce.

Pro umocnění dojmu hezky stráve-
ného dopoledne v naší knihovně jsme
dětem a všem přítomným nabídli brati-
slavské rohlíčky a slovenské koláčky..

V závěru celého pořadu jsme společ-
nými silami za dohledu Ing. Petra Po-
pova, předsedy finanční komise MČ
Praha 11 a zároveň bulharského rodá-
ka, vylosovali výherce soutěže pro do-
spělé čtenáře „Co víme o Bulharsku
a Slovensku?“.

Výherce prosíme, aby si přišli pro
ceny do knihovny na Jírovcově nám.
na Chodově.

Iva Brožíková a Ing. Jitka Varyšová, 
Knihovna Jírovcovo

SVĚT se schází v Praze 11

Na letošní prázdniny byl pro naše
dětské čtenáře připraven již II.

ročník soutěže o titul Krále čtenářů.
Nejpilnější čtenář Petr Lukeš sesadil
z pomyslného trůnu loňského krále Jí-
rovce I. - Dana Vintra a převzal spolu
s korunou, korunovační listinou, vel-
kým pytlem bonbonů, knížkou a slad-
kostmi i titul Král Jírovec II. Koruno-
vala ho šéfredaktorka zpravodaje Klíč
paní Daniela Jungmannová.

Na královském dortu si spolu
s ním pochutnaly i děti, které se sou-
těže nejen zúčastnily, ale které také
přečetly během prázdnin velké
množství knih z naší knihovny. 

Svému králi i jeho poddaným
poté zazpívala talentovaná a z vy-

stoupení v televizních soutěží zkuše-
ná Martinka Černá. Písnička o Oli-
veru Twistovi i písničky Osvoboze-
ného divadla si vysloužily obdiv
a potlesk všech přítomných. Běžný
provoz v knihovně se vlastně zasta-
vil a všichni čtenáři sledovali tohle
malé a až rodinné sváteční posezení.

Ať žije král Jírovec II. Petr
Lukeš, ať se mu dobře čte a kraluje
knihovně Jírovcovo.

A jak soutěž dopadne za rok, to
se teprve uvidí. My si tajně přejeme,
abychom už zase pro změnu měli
královnu. Ale jak by se jmenovala?
Jírovcovna?

Iva Vohrnová, knihovna Jírovcovo
Foto: autorka

VÝHERCI soutěže „Co víme o Bulharsku a Slovensku“:
1.Olga DRAHOKOUPILOVÁ - veãefie pro 2 osoby ve slovenské restauraci ho-

telu Paulíny v hodnotû 1000,— Kã +  dárkov˘ balíãek
2. Iva PAVLASOVÁ - 2 vstupenky na pofiad Slovenského institutu v Praze

„Marián Labuda - jubilant“ + dárkov˘ balíãek
3. Kvûtu‰e VINTROVÁ - 2 vstupenky na pofiad Slovenského institutu v Praze

„Hovory: Lasica + Stránsky“ + dárkov˘ balíãek
4. Rudolf BUBLA - kniha „To nejlep‰í z Bulharska“
5. Vilém âERN¯ - autoatlas „Slovensko“
6. Michal KYMLIâKA - váza z modranské keramiky
7. Milan PUDELKA - turistick˘ prÛvodce „Bulharsko“
8. Stanislava MEâIAROVÁ - turistick˘ prÛvodce „Bulharsko“
9. Hana BÍLKOVÁ - nástûnn˘ kalendáfi „Slovensko 2005“

10. Martin HOUSKA - grafika bulharského malífie Bathase

KNIHOVNA Jírovcovo 
má od září nového krále

Král Jírovec II.
Petr Lukeš
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Území na úpatí Milíčovského vrchu
v těsném sousedství Milíčovských

rybníků a Milíčovského lesa lákalo
a dodnes láká obyvatele Jižního Města
ke kratším i delším procházkám. Ten
kousek nedotčené přírody, nepokosené
louky a nekultivovaná  krajina ale láka-
la a vábí dodnes investory i architekty.
Při výstavbě Jižního Města I, resp. toho
kousku v Hájích mezi základní školou
K Milíčovu a Novomeského ulicí, se na
tuto plochu už nedostalo, a tak se
přímo nabízí k různým architektonic-
kým řešením.

Při projednávání koncepce rozvoje
Jižního Města bylo cílem i vytipovat
plochy pro bydlení jiného charakteru,
než je bydlení stávající v panelových
domech. Jednou z ploch bylo i území
jižně od sídliště – Milíčov.

Investor – Hlavní město Praha –
předložil v roce 2003 Radě městské
části Praha 11 urbanistickou studii by-
tové výstavby JM I Milíčov.

V červnu 2004 souhlasila Rada MČ
Praha 11 na své 19. schůzi dne 29. 6.
2003 s úpravou kódu využití čistě obyt-
ného území dle nově zpracované archi-
tektonické studie, která umožňuje vý-
stavbu obytného souboru 1068 byto-
vých jednotek.

Představíme vám tuto studii podrob-
něji.

Vlastnictví pozemků 
na plánovaném území výstavby
Největšími vlastníky pozemků na zmi-
ňovaném území jsou: Hlavní město
Praha a Skanska CZ, a. s. Pak je řada
vlastníků, kteří mají menší podíl po-
zemků, městská části Praha 11 v dotče-
ném území nevlastní žádné pozemky.

Architektonická studie, kterou zpra-
covalo studio 4Aarchitekti, s. r. o., se
dotýká pozemků ve vlastnictví hl. m.
Prahy a Skanska CZ, a. s.

Podle platného Územního plánu
hlavního města Prahy se dotčené  po-
zemky nacházejí v rozvojové ploše ur-
čené pro bytovou výstavbu – jedná se
tedy o tzv. plochu čistě obytnou.

Investoři navrhují postavit na řeše-
ném území obytný soubor o velikosti
přibližně 88 083 m2 hrubé po-
dlažní plochy. Celkem 43 obyt-
ných budov bude obsahovat cca
1068 bytových jednotek všech ve-
likostí. Pro potřeby dopravy
v klidu je zapotřebí 1075
parkovacích míst.

Charakter a hustota 
navrhované bytové výstavby
V severní části území jsou navrženy by-
tové domy o 4-5 podlažích, v jižní části
pozemku jsou navrženy 3-4 podlažní
vila-domy s ustupujícím patrem.

Dle názoru autorů studie je možné
území zastavět v rozsahu po úpravě
kódu míry využití území o jeden stu-
peň, aniž by došlo k přetížení území
jak z hlediska urbanistického, tak do-
pravního.

Ohraničení bytového souboru
Území se nachází na jihovýchodním
okraji sídliště Jižní Město – Opatov.
Hlavní komunikací je ulice Novomes-
kého, která je napojena na ulici Opa-
tovskou kruhovým objezdem v prosto-
ru křižovatky s ulicí U Modré školy.
Severní hranici tvoří konec ulice Novo-
meského a dále příjezdové a obslužné
komunikace sídliště, které oddělují ře-
šené území od obytných domů. Na vý-
chodní straně je území ohraničeno are-
álem základní školy K Milíčovu.

Řešené území tvoří přechod mezi
stávající zástavbou sídliště a Milíčov-
ským vrchem (v návaznosti přírodní
památka Milíčovský les a rybníky).

Architektonické 
a urbanistické začlenění
Pozemek má podélný tvar a delší stra-
nou je směrem k jihu orientován do ze-
leně Milíčovského vrchu. Území se
mírně svažuje směrem od západu k vý-
chodu (terénní rozdíl cca 8 m).

Těžiště území je ohraničeno smyč-
kou obslužné komunikace, ze které
jsou řešeny příjezdy do jednotlivých
objektů. Uprostřed této smyčky je navr-
žen obytný celek (objekty 01-19),
z jehož centrální oblasti je vyloučena
automobilová doprava a mezi dvěma
řadami domů tak vznikne pěší, odpo-
činkový a setkávací prostor.

Na východní straně území (za kru-
hovým objezdem) je navržen další
obytný celek (objekty 34-43), založený
na pravoúhlé síti, směr zástavby nava-
zuje na stávající sídliště.

Z jihu je pak území lemováno řadou
menších objektů – vila-domů (objekty
20-33), napojených ze severu na ob-
služnou komunikaci.

V podélném směru je území přeruše-
no v ose ul. Novomeského výrazným
zeleným pásem, který slouží jako pěší
přístup k Milíčovskému vrchu.

Celé území je řešeno jako jeden celek.
Jednotlivé objekty o stejné šířce (18 m)
a proměnné délce (18, 24, 30 a 36 m)

jsou založeny cca 1 m pod stávajícím
terénem. Celé 1. podzemní podlaží,
kde bude vjezd, vstup a parkovací
stání, je po obvodu domu zasypáno

v mírném sklonu směrem od ob-
jektu do výšky cca 1,7 m zemi-
nou a kvalitní ornicí, umožňující
osázení tohoto svahu zelení.
Následující podlaží je čistě
obytné. Tento princip se opa-
kuje u všech objektů.

Samotné objekty pak mají
minimální rampy do garáží, což

je příznivé z hlediska estetické-
ho i finančního (bilance zeminy).
Většina zeminy ze zemních prací

V MILÍČOVĚ se budou stavět byty
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a skrývek bude využita pro terénní úpra-
vy. Jelikož první obytné (nadzemní)
patro je zvýšené nad okolím terénem
cca o 1 m, odpadají přízemní byty se
všemi negativy. Otevřená mezera po ob-
vodu domu umožňuje přívod čerstvého
vzduchu do garáží.

Koncepce dopravní obsluhy
Návrh zachovává celistvost parkového
pásu mezi východní a západní částí po-
zemku. V podélné ose je vedena pouze
pěší komunikace směřující na jih k Milí-
čovskému vrchu. Novomeského ulice je
zakončena styčnou úrovňovou křižovat-
kou, z níž vycházejí východním a západ-
ním směrem dvě větve místních komuni-
kací ohraničujících novou zástavbu. Obě
větve se v okrajové části území stáčejí
k jihu a procházejí osou skupiny byto-
vých objektů a jsou propojeny v příčném
přejezdu parkového pásu. Vzhledem
k tomu, že se jedná o obslužné komuni-
kace přístupové, je úsek křižující parko-
vý pás výškově vyrovnán s úrovní pěší
komunikace a parkové úpravy.

Parkování (doprava v klidu)
Doprava v klidu je řešena na vlastním
pozemku investora, a to způsobem,
který zajistí vybavení parkovacími ka-
pacitami požadovanými Vyhláškou hl.
m. Prahy 26/1999 na výstavbu území
hl. m. Prahy. Podle této vyhlášky bude
na každou bytovou jednotku zajištěno
1 parkovací stání a na každých 10 by-
tových jednotek 1 parkovací stání
volně přístupné pro návštěvy.
PoÏadovan˘ poãet stání 
pro bydlící 923
z toho poÏadovan˘ poãet míst 
pro invalidy 46
krátkodobá stání pro vefiejnost 107
celkov˘ poãet 
poÏadovan˘ch stání 1076

Parkovací stání budou většinou
umístěna v garážích pod objekty nebo
pod terénem, k nimž bude zajištěn pří-
jezd po samostatných rampách vede-
ných kolmo z komunikací do čelních
fasád objektů.

Podél komunikací je navrženo cel-
kem 390 parkovacích stání, z nichž
107 krátkodobých je určeno pro veřej-
nost a návštěvy.

Co říci závěrem?
Pokud jde o výstavbu v lokalitě Milí-
čov, zatím se jednalo o schválení zámě-
ru výstavby bytů v této lokalitě. Projekt
bude dále projednáván na úrovni jed-
notlivých odborů státní správy.

Bližší informace poskytnou odbor
územního rozvoje, odbor dopavy
a odbor životního prostředí ÚMČ

S využitím architektonické studie
Bytová zástavba JM I – Milíčov archi-
tektonického ateliéru 4Aarchitekt, s. r.
o.,  zpracovala Daniela Jungmannová

Za připomínky a konzultaci 
děkuje autorka odboru 

územního rozvoje ÚMČ Praha 11

MOŘE
v KC Zahrada

Kdo z milovníků přírody by si
nechtěl v listopadových dnech

připomenout dovolenou u teplého
moře.To se může stát realitou,
pokud navštívíte 9. Mezinárodní
výstavu lastur.

Budou zde k vidění exponáty
z moří celého světa, které nemáte
možnost spatřit ani v Národním
muzeu.

Akci pořádá Český klub sběra-
telů lastur (ČKSL), naše výstava je
prodejní a budete mít možnost za-
koupit si zde mušle a jiné přírod-
niny z moře.

Pokud máte zájem se něco bliž-
šího dozvědět o suvenýrech, které
jste si od moře přivezli, členové
našeho klubu vám rádi poradí
a pomohou mušličky určit. Kromě
toho, tak jako každý rok, bude
uspořádána soutěž návštěvníků,
máte možnost vyhrát jednu ze tří
cen. Pochopitelně krásnou mušli.

Pokud se tedy rozhodnete strá-
vit nějaký čas mezi touto mořskou
nádherou, budete vítáni v KC ZA-
HRADA, Malenická 1784/2,
Praha 4-Chodov.

Výstava se koná ve dnech : 
SOBOTA
13. 11. 2004 10.00–17.00 hodin
NEDĚLE
14. 11. 2004 9.00–14.00 hodin

Těšíme se na vaši návštěvu
a uděláme vše proto, abyste si od-
nesli co nejlepší dojmy.  

Jaroslav Koláček, Český klub
sběratelů lastur
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Další možnost pro třídění odpadů
s platností od 1. listopadu 2004 za-

jistil odbor infrastruktury města
MHMP prostřednictvím svozové firmy
Rethmann-Jeřala Recycling, s.r.o..
Jedná se o sběr nápojových kartonů
(tzv. tetrapack) od fyzických osob trva-
le bydlících na území hl. m. Prahy.

V praxi to znamená, že svozová firma
do 1. listopadu přistaví na určená místa
plastové kontejnery žluté barvy o obje-
mu 240 litrů označené samolepkou, do
kterých mohou občané zdarma odklá-
dat všechny obaly od nápojů z domác-
ností. Jedná se zejména o krabice od
džusů, mléčných výrobků, vín ap.

Nápojové kartony je možné dále
zpracovat a využít za předpokladu, že
splníte následující požadavky: po dopi-
tí nápoje obal vypláchnete vodou, ná-
sledně stlačíte (ušetříte až 7x na obje-
mu) a odložíte na určené místo - do
kontejneru žluté barvy.

Odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 11 navíc objednal v .listopadu

a v prosinci 2004 pro po-
třeby občanů z vlastní re-
zervy 30 ks velkoobjemo-
vých kontejnerů.Vyzývá-
me občany, aby neodklá-
dali velkoobjemový
odpad do kontejnerových
stání, ale vyžádali si na tel.
267 902 320 (pan Doub-
ravský), 267 902 334
(Mgr. Kutnarová), příp.
267 902 367 ( ing. Matěj-
ka) přistavení kontejnerů
v místě svého bydliště,
a to zejména v předvá-
nočním období, kdy je
odpadu nejvíce. Snahou
nás, pracovníků odboru
životního prostředí, je za-
jištění čistoty na Jižním
Městě, bez vaší účinné
pomoci se ale neobejde-
me.
Pomozte třídit odpad, pomozte nám
udržovat Jižní Město čisté!

Petr Doubravský,
odbor životního prostředí

ÚMČ Praha 11

SBĚR nápojových kartonů

POMOZTE 
zachránit naše kaštany
Iletos zajistilo Hlavní město Praha ve spolupráci se svo-

zovými společnostmi pro své občany možnost likvidace
listí z jírovce maďalu (kaštanu koňského), napadeného
klíněnkou jírovcovou.

Na podzim, po opadu listí je pod korunou jednoho
stromu více než 25 000 kukel klíněnky, a proto je nezbyt-
né shrabat listí dříve, než z něj kukly vypadají na zem.
V současné době je to jedna z nejúčinnějších metod boje
s tímto škůdcem. Likvidace spadaného listí má význam po
dobu 1,5 měsíce - v říjnu a v části listopadu, tj. v době kdy
se listy ještě nerozkládají a kokony s kuklami jsou uvnitř
listu.

Listy napadené klíněnkou jírovcovou můžete ukládat
do papírových pytlů, které obdržíte zdarma v odboru ži-
votního prostředí ÚMČ Praha 11 ve Vidimově ulici čp.
1325, kancelář č. dv. 216. Pytle jsou určeny nejen fyzic-
kým či právnickým osobám, ale také školkám, školám
a jiným subjektům.

Naplněné uzavřené pytle můžete zdarma odevzdat 
na těchto místech:
1. Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Generála Šišky, 

Praha 4-Modřany (tel.. 244 400 164)
2. Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Zakrytá ul., 

Praha 4 - Spořilov (tel. 272 701 852, 777 301 201)
3. Rethmann-Jeřala, Recycling,s.r.o., (areál Kovošrotu), 

Ke Kablu 289, Praha 10
(tel. 271 085 590)
4. Spalovna komunálního odpadu, 

V průmyslové ul. Praha 10 - Malešice.

Napadené listí v pytlích bude zneškodněno ve spalovně
v Malešicích.
Děkujeme vám za pomoc v boji s nebezpečným škůde-
cem.

Ing. Eva Havlínová, OŽP ÚMČ Praha 11

SVATÉ LÉKÁRNY na JM
Během posledních dvou let vznikly na Jižním Městě hned

dvě lékárny s názvy světic.
Lékárna U sv. Kláry v Tererově ulici č.1551 (pod Penny
Marketem) sídlí v přízemí věžového domu, který nyní do-
stal, v rámci péče městské části, novou žlutozelenou fasádu,
v blízkosti zdravotnického zařízení Tererova.
Otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–18.00, 

v sobotu a v neděli je zavřeno
Za rok své existence si tato lékárna vybudovala pevnou

pozici jako místo, kde pacientům vždy dobře poradí a po-
mohou.

V přehledech svatých se uvádí, že modlitba ke Kláře po-
máhá proti horečce a chorobám očí.

Stránky: www.sweb.cz/medicamentum
V případě, že potřebujete poradit nebo pomoci, můžete

do lékárny zavolat na tel. 272 941 361.

Lékárna U sv. Anny, otevřená v květnu tohoto roku
v Majerského ulici 2038, v těsném sousedství sdruženého
ambulantního zařízení Majerského, si již také našla své
místo na slunci.
Tato lékárna navíc od 1. října 2004 na přání obyvatel rozši-
řuje svoji otevírací dobu : pondělí - pátek 8.00 - 18.00,v so-
botu a v neděli je zavřeno. Tel. 267 910 121.

Sv. Annu lidé prosí za šťastný sňatek a manželství, za po-
žehnání dětí, za šťastný porod.

Obě lékárny nabízejí kromě odborného a vlídného přístu-
pu k pacientovi, radu i pomoc a samozřejmostí je široký sor-
timent léků, individuální objednávky léků, velký výběr vita-
mínů a potravinových doplňků, zdravotní pomůcky, bylinné
čaje i léčebnou kosmetiku. Lidé zde mohou odevzdat stará
či prošlá léčiva, která je třeba odborně zlikvidovat.

V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že obě tyto lékárny
usilují o dosažení nejnižších možných cen svého sortimentu.
Jejich úkolem je posílení infrastruktury města a zlepšení slu-
žeb poskytovaných pacientům a věříme, že tento úkol splňu-
jí ke spokojenosti našich klientů.
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Přemnožení hlodavců sužuje lidská sídla od nepaměti, a
stejně dlouhou dobu vedou lidé s hlodavci nekonečný

boj. Již ve středověké Evropě sehrála svou smutnou úlohu
krysa, která jako hlavní přenašeč moru dokázala redukovat
lidskou populaci s mnohem větší intenzitou, než jakékoliv
dnes známé faktory včetně válek, onemocnění AIDS a dal-
ších pohrom. V současnosti žije krysa trvale na našem území
pouze v severozápadních Čechách, i když opakované nálezy
např. z oblasti severozápadně od Prahy svědčí o soustavném
rozšiřování tohoto druhu. Hlavním problémem moderních
velkoměst se však stali potkani, kteří začali osídlovat Evro-
pu v 18. století. Dnes je, bo-
hužel, můžeme často za-
hlédnout i na našem sídlišti.

Potkan je hlodavec, do-
sahující délky až 25 cm a
hmotnosti do 1/2 kg. Laik
ho od krysy může snadno
rozeznat díky tělesným pro-
porcím - potkan má tělo
vždy o něco delší než ocas,
zatímco ocas krysy je v po-
měru k tělu mnohem delší.
Potkani žijí v blízkosti lid-
ských obydlí. Dávají před-
nost vlhkým místům,  zejména kanalizacím a stokám. Vý-
borně plavou a potápí se, v krajním případě dokážou i pro-
niknout po stoupačkách do vyšších pater panelových domů.
Hrabou podzemní nory, stejně jako i díry v cihlovém zdivu a
v betonu. Lehce prokoušou dřevěné a plastové materiály.
Spolehlivým indikátorem přemnožené potkaní populace
jsou četné nory v trávnících mezi panelovými domy a v je-
jich předzahrádkách, a v neposlední řadě i přejetí potkani na
vozovkách. Potkan žije v noci, a proto je jeho případný vý-
skyt v denních hodinách dalším nepřehlédnutelným signá-
lem přemnožení. Potkan je všežravý, vyhovuje mu lidský jí-
delníček. Díky nezodpovědnému hospodaření s odpady
nemá nouzi o potravu.  Člověk sám tak vytváří vhodné pod-
mínky pro rozrůstání kolonií hlodavců, které mohou časem
zahrnovat několik set až tisíc jedinců. Potkani, stejně jako
ostatní myšovití hlodavci, se velmi rychle množí, zpravidla
již ve třetím měsíci života. Po třítýdenní březosti vrhá samice
5 - 10 mláďat, která se osamostatňují po třech až čtyřech

týdnech. V příznivých podmínkách, které zde na Jižním
Městě bezesporu jsou, může samice znovu zabřeznout již 24
hodin po porodu.

Ekonomické škody způsobené hlodavci jsou vysoké. Ve
městech se jedná zejména o ztráty na majetku, především na
rozhlodaných, močí a trusem kontaminovaných materiálech,
a na zničených elektroinstalacích budov. Rovněž zdravotní
rizika plynoucí z přemnožené potkaní populace jsou značná.
Morové epidemie u nás již nehrozí, můžeme však být infiko-
váni leptospirami, např. původci Weilovy žloutenky, nebo
salmonelózou a toxoplazmózou.  Další nebezpečnou nemo-

cí, přenášenou myšovitými
hlodavci, je  lymfocitární
menigidita, kterou jsou
ohrožena i domácí zvířata.

Odbor životního prostře-
dí předává informace o zvý-
šeném výskytu potkanů na
veřejných prostranstvích
pracovníkům Hygienické
stanice HMP, kteří násled-
ně zajišťují provedení oh-
niskové deratizace. Na ošet-
ření vytipovaných lokalit se
každoročně uvolňují nema-

lé finanční prostředky. Vlastník pozemku či objektu, kde se
potkani prokazatelně vyskytují, je povinen provést ohnisko-
vou deratizaci sám na vlastní náklady. Deratizační práce za-
jišťují odborné firmy způsobem, který neohrožuje ostatní ne-
cílové živočišné druhy. Nástrahy, obsahující účinné látky
snižující srážlivost krve, se kladou do tzv. jedových staniček
ve tvaru boxů (krabiček). V suchých  prostorách postačí kr-
mítka z tuhého papíru, plastu či keramiky. Hlodavci hynou
po požití nástrahy v rozmezí 3 - 10 dnů, a jejich počet je tak
regulován na únosnou míru.

Nejschůdnější cestou, jak zabránit nekontrolovatelnému
množení myšovitých hlodavců, zůstává odstranění zdrojů
potravy v okolí kontejnerových stání a likvidace míst vhod-
ných pro hnízdění potkanů, zejména různých skládek, kde
potkani najdou vhodné úkryty a rychle vytváří kolonie.
Tímto nejjednodušším a zároveň nejúčinnějším způsobem
může k úspěšné deratizaci přispět každý z nás.

Zpracovala: Ing. Helga Pečená

POTKAL potkan potkana ... 

Jak se chovat, aby člověk psa nevyprovokoval k útoku?
Málokdo ví, a to i v rodinách chovatelů psů, jak psa re-

spektovat a jaké chyby nedělat. V čem lidé chybují nejčas-
těji?
1.  Nedívejte se psovi upřeně do očí. Vezme to jako výzvu

k boji.
2.  Malé děti by se psem (a to ani s tím, s nímž odmalička

vyrůstají) nikdy neměly zůstat samotné.
3.  Naučte děti, že cizích psů se bez svolení majitele nesmí

dotknout a ani se k nim přibližovat. Pes nemusí být
zvyklý na děti a jejich pozornost jej může obtěžovat.
Jen jeho majitel ví, jestli pes strpí pohlazení od cizího,
nebo ne.

4.  Zdůrazňujte dětem, že pes není věc, se kterou mohou
zacházet, jak se jim zlíbí. Musí se naučit ho respekto-
vat, byť by se zdálo, že je to ten největší dobrák pod
sluncem,který všechno snese.

5.  Pozor: řada psů žárlí. Například na malé dítě nebo cizí-
ho psa.

6.  Nezkušení chovatelé by se měli vyhnout psům, jejichž
osud neznají. Psi z útulku, které někdo možná trápil,
jsou nespolehliví.

7.  Nepořizujte si psa jen proto, že chcete zrovna to které
plemeno. Rozmyslete se podle možností, které
máte(doga do dvoupokojového bytu nepatří), a pova-
hy rasy, který pes je pro vás vhodný.

8.  Předem myslete na to, že na psa musí mít majitel čas.
Pes potřebuje pohyb a nezajímá ho, že vám se nechce
ven.

9.  Když dojde k nejhoršímu a pes vás napadne, nikdy
neutíkejte. Pes to bere jako výzvu a vy se stáváte ko-
řistí, kterou snadno dohoní. Kynologové radí, že nej-
lepší je lehnout si na zem a stočit se do klubíčka tak,
že si rukama chráníte šíji - právě tam se chce pes za-
kousnout. Tím, že zaujmete podřízenou pozici, přesta-
nete být pro psa hrozbou.

10. Pokud se pes zakousne a nechce se pustit, většinou
pomůže rána pěstí do hlavy.

DESET RAD, jak se vyhnout útoku psů
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Přehlídka Zimní divadelní Zahrada
se koná v Kulturním centru Zahra-

da od 29. 11. do 3. 12. 2004. Pořadateli
jsou agentura D. N. S. Bubeneč, s.r.o.
ve spolupráci s městskou částí Praha
11 a Národním informačním a pora-
denským střediskem pro místní kulturu
Praha. Záštitu nad projektem převzala
starostka Prahy 11 Marta Šorfová.

Smyslem přehlídky je obyvatelům
Prahy 11 a přilehlých městských částí
nabídnout výjimečný kulturní zážitek.
Výjimečný hned z několika důvodů: jde
o úspěšné současné tituly kamenných
pražských divadel a brněnské Husy na
provázku. Díky podpoře městské části
Praha 11 a pořádající agentuře D.N.S.
Bubeneč, s.r.o., je přehlídka dostupná
všem pro nízké vstupné (ve srovnání
s běžnými cenami je poloviční). V ne-
poslední řadě byla zohledněna doprav-
ní přístupnost pro zdravotně postižené
občany (včetně výběru celkově bezbari-
érového místa konání – KC Zahrady).

První přehlídka tohoto typu na Již-
ním Městě nabídne čtyři představení
pro děti a pět večerních inscenací pro
dospělé. Dramaturgie přehlídky byla
koncipována s ohledem na demografic-
ké složení sídliště, tj. respektuje jak
děti, starší občany, rodiny, tak přítom-
nost studentů na nedalekých kolejích.

Malé diváky potěší divadlo Lokvar,
divadlo Buchty a loutky a Liduščino di-
vadlo. Pohádka o kamnech, na progra-
mu v pondělí 29. 11. a ve středu 1. 12.
od 9.30, divadelního sdružení Lokvar
nabídne jak činoherní hru, tak výstupy
s maňásky. V úterý 30. 11. zahraje di-
vadlo Buchty a loutky pohádku podle
R. Dahla Čarodějnice. Ve čtvrtek 2. 12.
do Zahrady přijede oblíbené Liduščino
divadlo s pohádkou Káča a vodník.

Pět večerních představení (vždy od
19 hod.) jistě uspokojí svátečního i ná-
ročného diváka, ty – co touží po zába-
vě i ty – co vyhledávají umělecký záži-
tek. Přehlídku pro dospělé v pondělí
29.11. od 19 hodin zahájí divadlo
Buchty a loutky představením Rocky
IX. Rocky Balboa, smutný hrdina ani
ne akčních, ani ne výpravných bijáků,
ožívá v loutkovém divadle pro dospělé
s veškerou úctou a vážností. Inscenace
si pohrává s násilím v upoceném ringu,
ale i s romantickou láskou; zobrazuje
zoufalství i pocity absolutního štěstí.
Hrají: Radek Beran, Marek Bečka, Vít
Brukner. Režie: Radek Beran.

V úterý 30. 11. se představí brněnské
Divadlo Husa na provázku s inscenací
Baletky. Není to jen o baletu, ani
pouze o baletkách. Ne vše je nutné
a možné vyjádřit slovy. Je to o ženách,
které se setkaly na hodině tance. Pro-
jekt podle textu dánské autorky A. Sa-
albachové je výjimečný tím, že se

v něm objeví všechny herečky souboru
najednou a kromě jazzového pianisty
Karla Albrechta již žádný muž. Režie:
Pavel Šimák, hrají: Alena Ambrová,
Ivana Hloužková, Gabriela Ježková,
Dita Kaplanová, Kateřina Šudáková,
Eva Vrbková, piano: Karel Albrecht.

Ve středu 1. 12. Divadlo Na zábradlí
v KC Zahrada uvede hru Malý říjen.
Inscenace měla světovou premiéru 15.
dubna 1999 v Divadle Na zábradlí
a těší se stále nebývalému diváckému
zájmu. Přímo pro toto divadlo ji napsal
známý zakladatel Divadla Járy Cimr-
mana, herec a režisér Ladislav Smoljak.
S vtipem a inteligentním humorem tu
sice pracuje s historickými fakty, auten-
tickými výroky a proslovy, ale překva-
pivě a umně je mísí s fikcí. Smoljak si
hru Na zábradlí i sám zrežíroval a do
jednotlivých rolí vybral typově přesné
představitele. Hrají: Ladislav Smoljak,
Jiří Ornest, Tomáš Palatý, Josef Hrubý,
Kristina Maděričová, Magdaléna Sido-
nová, Petr Čtvrtníček.

Pražská scéna Divadlo v Celetné ve
čtvrtek 2.12. uvede hru Ronalda Har-
wooda Garderobiér. Příběh se odehrá-
vá ve válečném roce 1942 v jednom
londýnském oblastním divadle, kdy je
náletem ohroženo představení uváděné
kočovnou hereckou společností. A pře-
sto se hrát bude. Režie: Jakub Špalek.
Hrají: Miloš Kopečný, Ladislav Frej,
Milena Steinmasslová, Jelena Juklová,
Karel Hlušička, Markéta Coufalová,
František Kreuzmann.

V pátek 3. 12. přehlídka vyvrcholí
inscenací Čechovova dramatu Tři sest-
ry. Hra, ve které se kromě jedné oslavy,
jednoho požáru a jednoho výstřelu nic
zvláštního nestane, a přece se toho
stane mnoho. Režii vedl Miroslav Kro-

bot. Hudebně zpracovala Radúza.
Hrají: Jaroslav Plesl, Jana Holcová /
Zdeňka Žádníková Volencová, Klára
Melíšková, Tatiana Vilhelmová, Lenka
Krobotová, Tomáš Pavelka j.h., Ivan
Trojan, David Novotný, Lukáš Hlavica
j.h., Pavel Šimčík, Jan Dvořák j.h., Zde-
něk Dolanský j.h., Simona Babčáková,
Pavla Dvořáková.

Přehlídka však nabídne nejen diva-
dlo: pořadatelé spolu s Kulturním cent-
rem Zahrada vyhlásili soutěž! Až do
26. 11. 2004 mohou malí a mladí vý-
tvarníci (kategorie: A do 6 let; B 6 – 10
let; C 11 – 15 let; D 16 a více let) kres-
lit a vymýšlet všelijaké obrázky a využí-
vat různé výtvarné techniky na téma:
Mikuláš. Slavnostní vyhlášení soutěže
s předáním krásných cen proběhne
v sobotu 4. 12. od 16.30 v rámci Anděl-
čina mikulášského programu v KC Za-
hrada. Výtvarná díla budou vystavena
od 29. 11. 2004 v Kulturním centru Za-
hrada, a poté ty nejzajímavější v Muzeu
dětské kresby v domě U zelené žáby
v Praze 1.

Uzávěrka soutěže je 24. 11. 2004
a adresa pro odevzdávání, zasílání
prací: KC Zahrada, MgA. Hana Kožo-
vá, Malenická 1784, Praha 4, 148 00.
V případě zasílání prací do soutěže
poštou, obálku označte heslem: „Miku-
láš“.

Veškeré informace o připravované
přehlídce: www.kc-zahrada.p11.cz; tel.:
271 910 246

Pořadatel přehlídky D.N.S. Bubeneč
s.r.o.: e-mail: dns.bubenec@centrum.cz,
233 324 552, 721 121 152

MgA. Hana Kožová
Foto: Hubert Hesoun

Zimní divadelní ZAHRADA

Dejvické divadlo – Tři sestry, režie: Miroslav Krobot (zleva – Klára Melíšková,
Lenka Krobotová a Tatiana Vilhelmová)
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■ Prostřednictvím Klíče chceme říci
„Díky“ městské části Praha 11, která
svým finančním darem zajistila konání
tvůrčích dílen Krasosklení a Abstrakt-
ního ateliéru (dílka si můžete prohléd-
nout na výstavce v dětském oddělení
knihovny Opatov).
■ Provázků sympatie jste nám navázali
97, což je ve výsledku sympatických
48,5 m.
■ Vzhledem k tomu, že v anketě „Jak
nás vidíte vy aneb Anketa o knihovně“
se nesešlo příliš mnoho odpovědí (ale
ty, co se sešly, byly zajímavé a podnět-
né), rozhodli jsme se ji prodloužit do
konce roku 2004.

Odpovídat můžete přímo v knihov-
ně; prostřednictvím e-mailu:
internet_opatov@seznam.cz), nebo do-
pisem na adresu Knihovna Opatov,
Opatovská 1754, Praha 11, 149 00.

Anketní otázky jsou:
■ Máte nějaké připomínky ke službám
knihovny?

(Provozní doba, rozsah nabízených
služeb, informace o novinkách ve
fondu, služby jednotlivých oddělení
např. artotéky, studovny.)
■ Otázka k fondu. Vyhovuje vám jeho
složení, nebo se vám zdá, že nějaký
žánr, obor, téma, druh dokumentu je
zastoupen nedostatečně?
■ Orientace mezi regály: je vám vše
jasné, nebo byste uvítali lepší informač-

ní systém, přiblížení knihovny po při-
hlášení atp.?
■ Navštěvujete-li více poboček Měst-
ské knihovny v Praze, do které z nich
se nejraději vracíte a proč?

Odpovědi mohou být i anonymní,
ale podepsaní mohou od nás dostat
drobnost s novým logem Městské kni-
hovny v Praze.
■ Malovaných knihoven za bonbónky
od firmy Masterfoods se nám sešlo 13.
V průběhu času si je budete moci u nás
prohlédnout - až k nim připojíme další
dílka z pastelek dětských čtenářů z dal-
ších knihoven.
■ Pohádkové babičky z Klubu důchod-
ců JM viz foto.

A co chystáme na listopad?

10. listopadu od 15:00 do 17:00 
Veselí dráčci (podzimní).
Tvůrčí dílna, tentokrát ve znamení
podzimu. Vytvořit si u nás můžete
dráčka, který sice létat nebude, ale
okno ozdobí. Navíc, ponechaní dráčci
budou podrobeni pečlivému zkoumání
ze strany dětských čtenářů a autor/au-
torka toho nejhezčího se od nás může
těšit na malou odměnu.

24. listopadu od 15:00 do 16:00
Pohádkové odpoledne
Předčítání a vyprávění pohádek pro
malé (ale i ty větší) v režii babiček
z Klubu důchodců JM.

Lenka Hanzlíková, metodička

I tento rok, jako pokaždé, pořádala
Stanice Jižní Město letní týdenní

pobyt s výukou angličtiny v Krkono-
ších. Letošní English camp přinesl
několik novinek. Z dřivějších let
jsme byli zvyklí na účast studentů do
počtu devadesát. Letos se nám při-
hlásilo více než 150 studentů, a to
převážně z Jižního Města. Za novin-
ku můžeme považovat i speciální ve-
černí program pro mládež, na kterém
se podíleli učitelé z USA i lidé z čes-
kého týmu. Zajímavé je, že se nám
rodilí mluvčí sešli z mnoha států –
Michiganu, Pensylvánie, Kansasu,
Kalifornie a Kanady.

Angličtinu jsme se učili každý den
dopoledne v hotelu ležícím na vr-
cholku Janských Lázní. Měli jsme
několik skupin angličtiny pro dospě-
lé, babysitting (hlídání dětí od 2 do 4
let), dvě třídy vyučující angličtinu zá-
bavnou formou pro děti a tři třídy
angličtiny pro mladé lidi. Odpoledne
jsme sportovali, chodili na výlety do
blízkého i dalekého okolí, hojně na-

vštěvovali kolonádu a cukrárnu nebo
se za deštivých odpolední dívali na
filmy. Navečer pro nás připravili naši
přátelé z USA a Kanady ruční práce.
S jejich pomocí jsme se pokoušeli vy-
šívat, drhat a sešívat pravou americ-
kou deku. Každý večer se dospělí
sešli, aby si zazpívali anglické písně,
zasmáli se nad připravenou scénkou
a zamysleli se nad řečeným slovem.
Malé děti šly spát, starší hrály hry
a mládež se šla »otravovat« na vlast-
ní program.

Co dodat? Jasně, že by se tu dalo
psát o všech zážitcích, které jsme na
English campu prožili, ale každý po-
važujeme za ten nejdůležitější záži-
tek něco jiného a já si nejsem jista,
jestli by si na ten můj někdo vzpo-
mněl. A tak sem raději napíši, jak
jsem ráda za všechny mladé lidi,
kteří se nebáli a jeli s námi. Doufám,
že si English camp užili stejně jako
já, a že s námi příště znovu pojedou.

Za organizátory 
Barbora Vojtíšková

INTERNET
v Zahradě 
nyní výhodněji
Hledáte pohodlné a finančně do-

stupné připojení k internetu? Kul-
turní centrum Zahrada v rámci svých
četných aktivit nabízí mimo jiné inter-
netovou kavárnu pro nejširší veřejnost. 

Vysoká rychlost 1 MB/s, moderní
a vzdušné prostředí dvorany centra +
nově výhodnější ceny – charakterizují
tuto službu návštěvníkům. Od října
2004 platí následující ceník připojení:
0,90 Kč/ min; 50,-/hod či předplatné na
5 hodin (220 Kč) a 10 hodin (400 Kč). 

Samozřejmostí jsou doplňkové služ-
by: tisk dokumentů a kopírování. Ob-
čerstvení těla v přiléhajícím CaféK, ob-
čerstvení duše v sálech Zahrady.

Otvírací doba internetové kavárny:
Ve všední dny 8.00–21.00
sobota 13.00–17.00
neděle 14.00–20.00 .

Srdečně zvou nejen k brouzdání po
internetu pracovníci KC Zahrada

ENGLISH CAMP 2004
– Place in this world

Dny Prahy 11 a Týden knihoven na OPATOVĚ

Babičky čtou pohádkySluníčko z dílny Krasosklení 
(malování barvami na sklo)
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ZAPOMENUTO nebude
Státní ústřední archiv v Praze, svou nadčasovou úlohou nej-

významnější instituce se sídlem v naší městské části, nabídl
v říjnu veřejnosti některé ze svých pokladů k nahlédnutí. Vý-
stava připomínala 50. výročí existence archivu. Představovat
četné zpřístupněné originály je obtížné, vhodnější bylo je vidět.
Počet našich spoluobčanů, kteří navštívili výstavní síň, je do-
kladem zájmu o dokumenty z našich národních dějin. Význam-
né jubileum ústředního archivu českého státu podtrhla třídenní
konference domácích i zahraničních odborníků.

Kolik má ústřední archiv našeho státu skutečně let?
Archivy jsou místa úschovy a ochrany písemností nejrůzněj-

šího druhu, představují nenahraditelné prameny poznání.
Úředníci českých panovníků už od 12. století pečlivě ukrývali
a opatrovali důležité listiny. Postupně vznikalo několik archiv-
ních center. Soustřeďovala soubory stěžejních dokumentů čes-
kého státu i Čech jako země v širším soustátí, písemnosti české
dvorské kanceláře a zemských orgánů, jak se postupně v Če-
chách vyvíjely. Nešlo o památky, ale o cenné dokumenty
s praktickým právním a často přímo státoprávním dosahem.
Mnohé dokumenty si tento význam uchovaly i v současné
době. Po obnovení samostatného státu byl v roce 1919 z píse-
mnosti české dvorské kanceláře a zemských úřadů v Čechách
vytvořen Ústřední archiv ministerstva vnitra. K 1. říjnu 1954,
tedy právě před půlstoletím, byl spojen s Archivem země
České, zahrnujícím zmiňované nejstarší listiny státu Přemyslov-
ců a další základní i na ně navazující dokumenty, a dostal
název Státní ústřední archiv. O čtrnáct měsíců později byl
k němu přičleněn Ústřední zemědělsko- lesnický archiv.

Od ledna 1995 se archiválie stěhují z dosavadních prostor
a ukládají do nadzemních i podzemních podlaží moderního
stavebního komplexu v Archivní ulici naší městské části. Do
chodoveckého areálu náleží dále státní archiv pro střední
Čechy a Archiv hl. m. Prahy.

Obsahová šíře nenahraditelných archivovaných originálů je
obrovská a jenom potvrzuje a dokládá smysl sloganu, v jehož
duchu se jubileum oslavovalo: „Aby na nic a na nikoho nebylo
zapomenuto“. Jiří Bartoň. Fota autor

Zajímá vás, jak a na čem pracují
čeští vědci? Chcete se dozvědět

více o některém vědním oboru? Rádi
byste na vlastní oči spatřili špičková
vědecká pracoviště? Nyní máte mož-
nost. Akademie věd České republiky
otevírá i letos pro studenty a širokou
veřejnost všechna svá pracoviště
a v rámci Týdne vědy a techniky,
který se uskuteční od 8. do 14. listo-
padu 2004 připravila pro širokou ve-
řejnost zajímavý program.

Jako obvykle se uskuteční (v budo-
vě Akademie věd ČR na Národní 3
v Praze 1) série přednášek našich
předních odborníků. Jednotlivé ústavy
Akademie věd otevřou své dveře ve-
řejnosti a představí svá pracoviště
a výzkumné programy; připraveny
jsou i doprovodné výstavy a několik
interaktivních programů. 

Spektrum přednášek je opravdu ši-
roké. Zahrnuje například Evropskou

spolupráci ve vědě a výzkumu, praco-
viště CERN (Evropská rada pro jader-
ný výzkum) a mezinárodní spolupráci
ve fyzice mikrosvěta, aktuální otázky
genetiky a biologie, pokroky v astro-
nomii (kosmické katastrofy, české
družice, výzkum Slunce, klima po-
slední doby ledové atd.), a v neposled-
ní řadě i nové poznatky v imunologii
a genetice.

Vybrat si můžete také z programu
interaktivního: např. prezentaci pro-
jektu Eurobot (robotický fotbal) nebo
Robotický výzkum vesmíru, spojený
s předvedením funkčního modelu ro-
bota  MARS EXPLORATION
ROVER v měřítku 1 : 1.

Hlavním partnerem Týdne vědy
a techniky 2004 je ČEZ, a. s. Spolupo-
řadateli jsou Britská rada, Americké
vědecké informační středisko, o. p. s.,
Grantová agentura ČR a Učená spo-
lečnost ČR. Mediálními partnery pak

Český rozhlas 1-Radiožurnál a HERA-
FILM Science Media-POPULARIS.

Podrobnější informace k obsahu
a termínům konání všech  přednášek
i přesný rozvrh Dnů otevřených dveří
v jednotlivých ústavech Akademie věd
ČR najdete na www.cas.cz/tyden_ve-
dynebo můžete volat pracovníky Tis-
kového odboru AV ČR, Národní 3,
Praha 1, tel.: 221 403 369, 
221 403 405, 221 403 440, 
221 403 436, e-mail: tisk@kav.cas.cz.

Na všechny akce je vstup zdarma
– do vyčerpání kapacity sálů.

VĚDA PRO KAŽDÉHO aneb
Týden vědy a techniky 2004

V popředí uprostřed Eva Drašarová, 
ředitelka SÚA Praha, mezi účastníky konference.

Václav Babička, ředitel odboru MV ČR, 
při zahájení konference
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Trať letošního podzimního cyklokrosu, konaného ve
středu 13. 10. 2004, vedla Centrálním parkem JM. I

přes chladné počasí se na startovní čáru postavilo celkem
45 závodníků.  Nejvíce obsazená byla kategorie starších
žáků ( ročníky 92/93 ) a to jejich závod poněkud zdrama-
tizovalo. Letos poprvé jsme využili počítač, pomocí které-
ho jsme zaznamenávali časy a počet kol závodníků, což
zpřesnilo zpracování výsledků. Všem vítězům gratulujeme. 

Děkujeme našemu sponzorovi, firmě Cyklosport KERN
za poskytnutí cen pro vítěze, městské části Praha 11, která
akci podpořila grantem a ZŠ Mikulova za technickou
podporu. Věříme, že se všichni účastníci i další cyklisté
nejen z Jižního Města sejdou na našem příštím cyklokrosu.

Michal Frank (UFO)

Výsledky:

Nejmladší žáci a žákyně – 1 kolo
Pofiadí St.ã. Jméno Roãník Klub/·kola âas

1. 38 Lucie ·enková 96 K Milíãovu 0:02:06
2. 17 Ondra Pálka 98 K Milíãovu 0:02:32
3. 16 Martin Spudil 97 0:02:34

Mladší žáci – 2 kola
Pofiadí St.ã. Jméno Roãník Klub/·kola âas

1. 3 Michael Vakoã 94 MKV sport 0:03:06
2. 7 Miroslav Vot˘pka 94 Mendelova 0:03:26
3. 34 Jan Novák 94 Mikulova 0:03:27

Starší žáci – 3 kola
Pofiadí St.ã. Jméno Roãník Klub/·kola âas

1. 4 Petr Vakoã 92 MKV sport 0:04:36
2. 9 Tomá‰ Slavík 93 MKV sport 0:05:17
3. 25 Marin Danko 92 Kozinova 0:05:52

Starší žákyně – 2 kola
Pofiadí St.ã. Jméno Roãník Klub/·kola âas

1. 9 Hana Klírová 92 Mikulova 0:04:54
2.
3.

Nejstarší žáci – 4 kola
Pofiadí St.ã. Jméno Roãník Klub/·kola âas

1. 37 Daniel Dvofiáãek 91 Jeseniova 0:05:40
2. 31 Tomá‰ Kvasniãka 90 Ohradní 0:06:22
3. 44 Jan KaÀok 90 Z· Lysolaje 0:06:25

Dorostenci – 6 kol
Pofiadí St.ã. Jméno Roãník Klub/·kola âas

1. 10 Jifií ·lemr 88 Smíchoff bike 0:08:52
2. 11 Jirka Andrea 88 Cykloprag 0:09:12
3. 9 Alan Bali‰ 86 0:10:05

Junioři – 8 kol
Pofiadí St.ã. Jméno Roãník Klub/·kola âas

1. 47 David Zuman 87 Cykloprag 0:10:39
2. 49 Ondra Hanus 86 Cykloprag 0:10:44
3. 1 Daniel Nedvídek 84 0:10:44

Podzimní cyklokros 2004

Každoročně je pro děti pořádáno
mnoho sportovních soutěží, jednou

z oblíbených je Kinderiáda. Účastní se jí
chlapci a dívky z prvního stupně základ-
ních škol. Za každou školu startuje
jedno družstvo složené z žáka a žákyně
jednotlivých ročníků, každý plní jinou

atletickou disciplínu a všichni běží 60 m.
Pražské kolo se konalo 21. září na hřišti
ZŠ Jeseniova.  Soutěžící přišla podpořit
také mistryně světa a světová rekord-
manka Jarmila Kratochvílová, která je
patronkou této soutěže. Malí sportovci
předvedli výborné výkony. Monika Krej-

čí zvítězila v běhu na 60 m, Terezka
Housková doběhla druhá. Jakub Kubí-
ček vyhrál skok do dálky z místa.

Naše škola ve velké konkurenci tři-
ceti škol zvítězila! Postupujeme do re-
publikového finále, které se jako obvy-
kle bude konat v červnu příštího roku
na Strahově. Do té doby nás čeká tvrdá
příprava, ale na finále se už nyní těšíme.

Součástí Kinderiády jsou také soutě-
že „Hry Kinder“, vybraných disciplín
z projektu Kids’ Athletics (překážkový
sprint, slalom-překážky-sprint, hod
oštěpem, skákání do kříže, skákání
přes švihadlo, hod obloukem na cíl).
V této soutěži za splnění  úkolů čekala
v cíli sladká odměna v podobě čoko-
ládky Kinder.

Všem závodníkům blahopřejeme
a držíme palce pro velké finále.

Olga Sejkotová a Josef Tůma, 
ZŠ Campanus

Jméno Tfiída 60 m Pofiadí Skok/hod Pofiadí

Housková Tereza 2 11,02 2
Cavaliere Riccardo 2 153 4
Krejãí Monika 3 10,27 1
Novák Josef 3 5,02 16
Mengerová Anna 4 10,56 9
Brands Pim 4 33,37 5
Kadlãíková Nikol 5 10,74 13
Kubíãek Jakub 5 367 1

ZŠ CAMPANUS
vítězem pražského kola 7. ročníku Kinderiády
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HC HÁJE
volá dívky 
do svých řad
Populace prakticky celé severní

polokoule trpí nedostatkem po-
hybu a následně obezitou. To se vět-
šinou snoubí i s řadou „civilizačních“
chorob, především s aterosklerózou,
která začíná už v dětském věku. Pro-
tože stoupá i počet obézních dětí, je
třeba hledat všechny preventivní
prvky, které by tento neutěšený stav
zlepšily. Hlavním preventivním
„lékem“ je dostatek přiměřeného po-
hybu. Pro děti školního věku je
vhodný pohyb, v němž dominuje
rychlost a obratnost. Kolektivní mí-
čové hry navíc učí školáky toleranci,
ochotě spolupracovat, pocitu spolu-
zodpovědnosti. Díky nim se vytvářejí
i léta trvající přátelství. Nejdynamič-
tější míčovou hrou je: házená.

Handball Club TJ Háje JM pořádá
nábor dívek!
Ročníky narození: 1995 až 1997
Místo konání: Tělocvičny ZŠ Men-
delova 550, Praha 4, Háje, sraz je
u vchodu do tělocvičen ve dvoře
přístupném z ulice Hviezdoslavova.
Termíny: každý pátek od 5. 11. 04
do 17. 12. 04
vždy v 17,30 hod.

Veškeré vaše dotazy vám kdyko-
liv rád zodpoví předseda trenérské
rady oddílu Pavel Vápenka, tel. 602
218 035.

HC Háje je jedním z největších
a nejúspěšnějších středisek dívčí há-
zené, naše hráčky již devětkrát zís-
kaly titul MISTR ČR !

http://hchaje.aktualne.cz

Program zdravotně rekreačního cvi-
čení pro seniory „Zaklepte na dveře

života“ zahájila TJ Chodov ve spolu-
práci s Mistrem Mariem Topolšekem
v rámci projektu „Člověk a Země jedno
jsou“ .

Cvičení se koná každé úterý od 10
do 11 hodin v tělocvičně TJ Chodov,
Mírového hnutí 2137.

Když říkáme, že „Život je pohyb“
vlastně říkáme, že každý člověk by měl
udržovat tělesnou i duševní aktivitu
v rovnováze. Proč? Pokud se v přírodě
stane, že vodní proud se zastaví, z vody
se stává bažina a voda ztrácí své přiro-
zené pozitivní vlastnosti. Podobně je
tomu i s lidským tělem, nedostatek tě-
lesného a duševního pohybu může mít
bolestivé, tragické následky nejen pro

jednotlivce, ale i pro lidskou společ-
nost. Pokud se nechceme utápět ve
smutku, žít zbytečně, vážíme si sami
sebe a lidí kolem nás, musíme pro sebe
něco dělat i ve stáří.

V seniorském věku se často projevu-
jí důsledky nesprávného životního
stylu, dlouhodobých špatných návyků,
ale i negativního přístupu k životu.
U seniorů se objevují zdravotní problé-
my často definované jako: přiměřené
věku , normální atd. Ale ve většině pří-
padů to není, nemusí být a každopádně
by být nemělo. 

Existuje řada specifických cviků, je-
jichž účinnost byla klinicky testována
a výzkumy prokázaly zlepšení zdra-
votních problémů, zmírnění bolesti,
lepší krevní oběh, zlepšení rovnováhy

těla a koordinace pohybu, zlepšení pa-
měti.

Lidé, kteří pravidelně cvičí, udržují
mozek v aktivitě, cvičení slouží i jako
výborná prevence proti Alzheimerově
a Parkinsonově chorobě a řadě dalších
vážných onemocnění.

Je zapotřebí jen trochu disciplíny
a několik měsíců cvičení!

Ani senioři nemusejí mít zdravotní
problémy, a pokud už se dostaví
nemoc, pravidelné cvičení pomáhá při
jejím zdolávání, zmírňuje zdravotní ob-
tíže a pomáhá samostatně a spokojeně
žít!

Přijďte si zacvičit se svými vrstevní-
ky, přivítáme vás rádi na společném
cvičení každé úterý od 10 do 11 hodin
v tělocvičně TJ Chodov, Mírového
hnutí 2137.

Helena Hrabalová, TJ Chodov
Mistr Mario Topolšek
Kontakt: 272 928 273

HOP KLUB
nabízí
Pojeďte s námi na hory!

Zveme maminky s malými dětmi,
které chtějí svým ratolestem do-

přát počátkem roku 2005 čerstvý
vzduch na horách a naučit je lyžovat,
aby si toto přání splnily s Hop klu-
bem.

Hop klub je zaměřen na práci
s dětmi předškolního a mladšího
školního věku, na horách provozuje
lyžařskou školičku se zkušenými in-
struktory lyžování i volného progra-
mu.

Termíny zájezdů:
22.–29. 1. 2005 Orlické hory, hotel
Kunštát
26. 2.–5. 3. 2005 Orlické hory, hotel
Kunštát
12. 3.–19. 3. 2003 Orlické hory, pen-
sion Lesovna
Jarní prázdniny Prahy 1–5

Zájezdy jsou určeny pro rodiče
s dětmi, lyžařská školička přijímá děti
od 3 let na třetí turnus v orlickém
Záhoří (jarní prázdniny části Prahy)
lze přijmout děti od 5 let samostatně.

Bližší informace na www.hopk-
lub.cz nebo telefonicky.
Hop klub, programy pro děti a dospělé

V Benátkách 1751, Praha 11
e-mail: hopklub@volny.cz

Tel.: J. Cermanová, 603 842 312

CVIČENÍ pro seniory

Náš sbor zachránil před likvidací
starou, dvoukolovou požární

stříkačku od firmy ing. Bohuslav
Ebert z Prahy.

Chceme ji zrekonstruovat, a proto
k ní sháníme dokumentaci. Rádi by-
chom zdokumentovali i její historii.

Naše Ebertka je z roku 1938, ob-
sahuje řadový benzinový šestiválec
Walter, magneto Scintilla 6 cylindrů,
karburátor Solex 30 g-.

Prosíme o spolupráci všechny,
kdo mohou poskytnout (zapůjčit) ja-
koukoli informaci (fotografie, popisy,
manuály, korespondenci, zmínku
o spolupráci apod.) o výrobcích
firmy TOVÁRNA POŽÁRNÍCH
STŘÍKAČEK - Ing. Bohuslav Ebert

z Prahy Vysočan, Drahobejlova ulice
1164, o osobě pana Eberta (1891-
1961), narozeného v Roudnici nad
Labem, a o zmiňovaných součást-
kách, aby se ozvali na e-mailovou
adresu: 
Ebertka@volny.cz
telefon 721 371 657
nebo napsali na adresu: Karel Košťál
ml., Vybíralova 974/5, Praha 9,
Černý Most 2, 198 00.

Za případnou pomoc 
velice děkujeme.

Karel Košťál, 
Sbor dobrovolných hasičů 

Praha-Ďáblice

POMOZTE ZACHRÁNIT historii počátků
československého hasičstva!
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Na listopad jsou v KC Zahrada připra-
veny dvě rozsáhlé akce zaměřené na

stále oblíbenější hudbu stylu bluegrass.
Bluegrass, svébytnou formu americké
country music, charakterizuje nejen ná-
strojové obsazení (kde nesmí chybět banjo
či mandolína), ale obvykle i vysoký stan-
dard vokální či instrumentální zručnosti
hudebníků. Muzikantů, kteří bez mrknutí
oka vystřihnou bezchybně refrén čtyřhlas-
ně či zahrají rychlé pasáže tempem, jež
bere dech. Ve čtvrtek 18. listopadu od
19.00 se v Zahradě představí na akci Blue-
grass Marathon čtyři skupiny, které patří
ke špičce tohoto žánru u nás: Vabank Unit,
Blackjack, Monogram a Reliéf. Večerem
s profesionálním ozvučením bude provázet
kytarista Jirka Holoubek. Vstupné 120 Kč.

Pro ty, co chtějí bluegrass nejen poslou-
chat, ale i hrát, je ve spolupráci se skupi-
nou Reliéf připravena jedinečná možnost
intenzivní jednodenní hudební dílny. Hráči
na banjo, kontrabas, kytaru či mandolínu
budou moci zdokonalit svůj um během tří
hodin intenzivních nástrojových lekcí
a následující čtyřhodinové společné výuce
zaměřené na souhru ve skupině. Bluegrass
Workshop proběhne v sobotu 20.11. od
10.00 do 18.00. Kurzovné 140 Kč, včas si
rezervujte místo – kontaktní osoba Tomáš
Rulf (608 961 158 nebo 271 910 246). Po-
zvěte celou kapelu a nástroje samozřejmě
s sebou!

Poznejte, proč patří Česká republika
mezi nejvýznamnější bluegrassové hudeb-
ní velmoci.

Tomáš Rulf

Na Bluegrass Marathon
a Workshop 

DO ZAHRADY
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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

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

PROGRAM NA LISTOPAD 2004

Koncerty:

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 20.00
Nahoru po schodi‰ti dolu band. Rock
koncert.

pátek ❑ 5. ❑ 20.00
Rage Against The Machine Revival.
Rock koncert.

stfieda ❑ 10. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 20.00
Blue Effect a Radim Hladík. Rock kon-
cert.

pátek ❑ 12. ❑ 20.00
15 let skupiny Professor. Professor
a hosté. Beatles revival Praha.

sobota ❑ 13. ❑ 20.00
Diskotéka.
Noc splnûn˘ch pfiání s DJ Crayfischem.
Muzika od klasiky po souãasnost.

pátek ❑ 19. ❑ 20.00
Smokie Revival Praha, host: Suzi Quat-
ro.

sobota ❑ 20. ❑ 20.00
Vzpomínka na Queen. Princess Quenn
Revival, Jan Vitásek&Black Bird Video-
téka.

stfieda ❑ 24. ❑ 20.00
Ivo Jahelka Neznalost zákona neomlou-
vá. Koncert.

ãtvrtek ❑ 25. ❑ 20.00
Plastic People of the Universe. Koncert.

pátek ❑ 26. ❑ 20.00
Abba World Revival. Rock koncert.

sobota ❑ 27. ❑ 20.00
Diskotéka. Noc splnûn˘ch pfiání s DJ
Crayfischem. Muzika od klasiky
po souãasnost.

úter˘ ❑ 30. ❑ 20.00
Steamboat Stompers a Jan Jirucha. Di-
xieland nejen k poslechu.

Galerie Chodovské
vodní tvrze

POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ I MALÁ GALERIE:
Tomá‰ Bím – Obrazy a grafika.
Od 3. listopadu do 5. prosince 2004

Prodej kalendáfiÛ na rok 2005 
od autorÛ: Tomá‰ Bím, Zdenûk Hajn˘,
Ladislav Kuklík.
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,
v sobotu a v nedûli od 13.00 do
24.00 hodin.

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

PROGRAMY V LISTOPADU

Koncerty

pondûlí ❑ 1. ❑ 19.00
PraÏské klarinetové kvarteto. Milan ¤efii-
cha – 1. klarinet, Karel Dohnal – 2. klari-
net, Katefiina Váchová – 3. klarinet, Jan
Mach – basklarinet. Na programu: 
G. F- Händel, T. Albinoni, A. Piazolla, 
J. N. Hummel, P. Harvey, L. Bernstein.

stfieda ❑ 3. ❑ 19.00
âeské trio. Milan Langer – klavír, Dana
Vlachová – housle, Miroslav Petrá‰ – vio-
loncello. Na programu: B. Smetana, 
J. Suk, A. Dvofiák, F. M. Bartholdy.

úter˘ ❑ 9. ❑ 19.00
Vladimír Mikulka – recitál klasické kytary.
Na programu: I. Jelínek, J. Turina, W. Wal-
ton, I. Albeniz, P. Ancelin a N. Koshkin.

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 19.00
Trio Elvetico. Marianne Keller (·v˘car-
sko) – flétna, Lubomír Mal˘ (âR) – viola,
Hans Walter Stucki (·v˘carsko) – klavír.
Na programu: J. Küfner, A. Dvofiák, 
M. Bruch a dal‰í autofii.

pondûlí ❑ 15. ❑ 19.00
Zuzana Lapãíková – cimbál, zpûv a Emil
Viklick˘ – klavír. Moravské lidové písnû
v úpravách interpretÛ a L. Janáãka.

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 19.00
První ‰ansonové setkání. Hostitelé: Mi-
lan Jíra, Jan Petránek, Rudolf Pellar, Filip
Sychra. Host: Jana Rychterová.

úter˘ ❑ 23. ❑ 19.00
·imon Veis – violoncello, Helena Veisová
– klavír. Na programu: J. Brahms, A. Dvo-
fiák, F. Schubert a dal‰í autofii.

stfieda ❑ 24. ❑ 19.00
Jaroslav Svûcen˘ a Julie Svûcená –
housle, Marie Synková – klavír. Spoleãné
setkání otce a dcery na jednom podiu. Na
programu: J. S. Bach, W. A. Mozart, 
A. Dvofiák, J. Massenet.

ãtvrtek ❑ 25. ❑ 19.00
Benewitzovo kvarteto. Jifií Nûmeãek – 1.
housle, ·tûpán JeÏek – 2. housle, Jifií Pin-
kas – viola, ·tûpán DoleÏel – violoncello.

Na programu: J. Haydn, J. Turina, A. Berg
a F. Schubert.

úter˘ ❑ 30. ❑ 19.00
Ludmila Peterková – klarinet a Panocho-
vo kvarteto: Jifií Panocha – 1. housle, Pa-
vel Zejfart – 2. housle, Miroslav Sehnoutka
– viola, Jaroslav Kulhan – violoncello. Na
programu: J. Haydn, A. Dvofiák, W. A. Mo-
zart (Klarinetov˘ kvintet A dur KV 581).

Pohádky:

nedûle ❑ 7. ❑ 15.00
Kocour v botách – loutková pohádka Di-
vadla Koráb.

nedûle ❑ 14. ❑ 15.00
Zvífiátka a loupeÏníci – Divadlo Vysmáto
pana Bílka. Velké marionety.

nedûle ❑ 21. ❑ 15.00
Ostrov pokladÛ – pohádka Divadla ãasu

nedûle ❑ 28. ❑ 15.00
·a‰ek a ãert – Divadlo Vysmáto pana Bíl-
ka. Velké marionety.
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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

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.

nedûle ❑ 7., 14., 21. a 28. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s velk˘m
dechov˘m orchstrem BlaÏeje Zemana.
Pofiady pro seniory

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

úter˘ ❑ 30. ❑ 14.30
Klub aktivního stáfií

Pofiady pro dûti:

úter˘ ❑ 9. ❑ 9.00 a 10.30
Od Gerschwina k muzikálu a filmov˘m
melodiím

úter˘ ❑ 23. ❑ 9.00 a 10.30
Od lidov˘ch písní ke klasické hudbû

pondûlí ❑ 1.,8., 15., 22. a 28. od 18.30
pro mládeÏ a od 20.30 pro dospûlé
Taneãní kurzy

Nabídka kurzÛ v KD Opatov

❑ Kurzy nûmãiny
KD Opatov pofiádá kurzy nûmãiny pro za-
ãáteãníky i pokroãilé ve stfiedu a ve ãtvr-
tek. Informace a pfiihlá‰ky v kanceláfii KD
Opatov.

❑ Kurzy kytary
nejen pro zaãáteãníky, ale i pro pokroãilé,
a to ve v‰ech Ïánrech: klasika, rock, C&W,
folk, blues, jazz, pod vedením zku‰eného
lektora M. Ben˘‰ka. Zájemci se mohou
pfiihlásit u lektora na tel. 272 911 114 ne-
bo v KD Opatov.

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

KULTURNÍ POŘADY GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
LISTOPAD 2004

stfieda ❑ 3. ❑ 18.30
Michaelská doba. Pfiedná‰ka s doc.
PhDr. Milu‰í Kubíãkovou, CSc.

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 18.30
Hvûzdy a duchovní fiád – astrologie
a kfiesÈanství. Pfiedná‰í Antonín Baudy‰ jr.

nedûle ❑ 7. ❑ 18.30
UÏ hofiela, kdyÏ jsem do ní lehal. V kom-
ponovaném pofiadu podle kniÏního best-
selleru Roberta Fulghuma vystoupí zná-
m˘ herec Miroslav Moravec.

stfieda ❑ 10. ❑ 18.30
Ramana Mahár‰i – Siddha Puru‰a. Pfied-
ná‰í filozof, jogín, autor ãetn˘ch knih s du-
chovní tématikou PhMr. Rudolf Skarnitzl.

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 18.30
Hvûzdy a duchovní fiád – astrologie ja-
ko pomocník pfii hledání harmonie.
Pfiedná‰í Ing. Richard Stfiíbrn˘, místo-
pfiedseda âeské astrologické spoleãnosti.

stfieda ❑ 17. ❑ 18.30
Hvûzdy a duchovní fiád – astrologie
a holistick˘ pohled na zdraví ãlovûka.
Pfiedná‰í Doc. Ing. Antonín Baudy‰,
CSc., astrolog a spisovatel.

pátek ❑ 19. ❑ 18.30
âlovûk bytost kráãející za ‰tûstím. Pfied-
ná‰í v˘znamn˘ slovensk˘ lékafi prim. MUDr.
Ivan Rusnák, CSc., kterého letité zku‰enos-
ti utvrzují v tom, Ïe se na ãlovûka musíme dí-
vat nejen oãima „klasické medicíny“.

sobota ❑ 20. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají . Mantry. Mj.
zhudebnûné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá
a slovem doprovází Richard Holick˘.

nedûle ❑ 21. ❑ 18.15
Rodinné vztahy. Pfiedná‰ka pana Petra
Soldána, léãitele z Kostelce na Hané.

stfieda ❑ 24. ❑ 18.30
Doteky svûtla a Rajská zahrada BoÏí
blízkosti. V pofiadu zazní hudební kompo-
zice Václava Strachoty inspirovaná obra-
zy Z. Hajného. PÛsobení obrazÛ kombino-
vané s vesmírn˘mi zábûry z Hubbleova te-
leskopu ve spojení s hudbou vás uvedou
do kosmické nálady, v níÏ se vás ujme

Bofiivoj Navrátil a spolu s autorkou Ol-
gou Nytrovou vás zavede na poetické
svahy do „Rajské zahrady BoÏí blízkosti“.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 

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

Od stfiedy do nedûle v 15 hod. Vesmírná
píseÀ – hudebnû obrazová fantazie– ãást
II. Je tvofiená unikátním spojením projekce
obrazÛ ZdeÀka Hajného se snímky
z Hubbleova teleskopu. Kosmoobrazy
vznikající tímto spojením jsou pfii kaÏdé
projekci vÏdy originální, divák má tak oje-
dinûlou moÏnost b˘t svûdkem zrodu no-
v˘ch a pÛvodních kosmovizí.
Ze záznamu doprovází T. Fischerová a M.
Moravec, hudba a zpûv Yoshié Ichige. Re-
Ïie: V. Poltikoviã

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

Otevfieno:
Galerie a prodejna: 
stfieda aÏ nedûle 14.00 – 18.00 hod.

Kfii‰Èálová ãajovna: 
stfieda aÏ nedûle 14.00 – 21.00 hod.

Vstupné do galerie a ãajovny 50 Kã, 
dûti 15 Kã, ZP, ZTP, ZTP–P
a dÛchodci nad 65 let zdarma.
Po 18. hod. (v dobû, kdy není pofiad) JE
VSTUP DO âAJOVNY ZDARMA.
Vstupenky na pofiady 60 Kã, 30 Kã,
koncerty 80 Kã v pfiedprodeji 
v pokladnû galerie.

Zmûna programu vyhrazena.

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

pátek ❑ 5. ❑ 9.00
Taneãní zemûpis – pofiad pro Z· v podá-
ní divadla Îlut˘ kopec.

sobota ❑ 6. ❑ 16.30
O Zlatovlásce – známou pohádku zahraje
divadlo Koráb.

sobota ❑ 13. ❑ 16.30
Barevná pohádka – divadlo Rolniãka.

pondûlí ❑ 15. ❑ 14.00
Princezna Konvalinka
– divadlo Pohádka.

sobota ❑ 20. ❑ 16.30
O stateãném vojáãkovi
– divadlo Vysmáto.

sobota ❑ 27. ❑ 16.30
O drakovi – Divadlo z pytlíãku.

PRO ÎENY A DÍVKY:
Aerobní cviãení – Buìme koãky

sobota ❑ 6. ❑ 9.00–10.30

sobota ❑ 20. ❑ 9.00–10.30

KD KLUBKA NABÍZÍ

Aerobní cviãení pro Ïeny a dívky
úter˘ ❑ 18.00–19.30
ãtvrtek ❑ 18.30–19.30

KaÏdou 1. a 3. sobotu v mûsíci 
– od 9.00 do 10.30 
aerobní cviãení Buìme koãky

Cviãení maminek a dûtí
pondûlí ❑ 9.30-10.15

Divadelní krouÏek –
ZájemcÛm o divadlo jsou v na‰í dramatic-
ké dílnû stále dvefie otevfiené, mÛÏete se
i v prÛbûhu roku informovat u Mgr. Roma-
ny Hrabákové, tel. 272 930 149.

Pomoc maminkám – zájmová ãinnost
pro dûti, které nechodí do matefiské
‰koly - Klubíãko.
KD Klubka pfiipravuje i v leto‰ním ‰kolním
roce pro dûti od tfií let (po osobní domluvû

s lektorkou i pro dûti mlad‰í, které jsou
v‰ak dostateãnû samostatné, aby tfiíhodi-
nov˘ program byly schopné absolvovat)
program nazvan˘ KLUBÍâKO. Program
probíhá kaÏd˘ den dopoledne v klubovnû
kulturního domu. Není nutné dítû na jedno-
tlivé dny pfiedem pfiihla‰ovat. Program je
moÏné vyuÏívat dle va‰í potfieby nárazovû
nebo pravidelnû. KaÏd˘ den má svou spe-
cializaci, probíhá ucelenû a je vhodné, aby
dítû absolvovalo celé dopoledne.

Rozvrh:
V pondûlí je ãást dopoledne vûnována
sportu, hraní kolektivních her v sále, v pfií-
padû pûkného poãasí chodí dûti na vy-
cházky.
Úter˘ je spojeno s dramatickou v˘chovou.
Dûti se uãí fiíkadla a básniãky. Pozornost
je vûnována správné v˘slovnosti.
Ve stfiedu se dûti vûnují hraní na jednodu-
ché hudební nástroje a zpûvu písniãek,
správné rytmizaci apod.
Ve ãtvrtek se v Klubíãku modeluje. Nej-
ãastûji z keramické hlíny, dûti se sezna-
mují s prací v keramické dílnû.
Pátek je spojen s malováním a jin˘mi v˘-
tvarn˘mi technikami.
Program probíhá kaÏd˘ den od 8.30 do
11.30 hod. Cena vstupenky je 75 Kã.
V úter˘ dopoledne je moÏné nav‰tûvo-
vat i samostatn˘ program pro dûti pfied-
‰kolního vûku Klubíãko pro pfied‰kolá-
ky, kde se dûti pfiipravují na vstup do
‰koly. Procviãují si pamûÈ, uvolÀují ruku
pro správné psaní, zvládají základy mate-
matick˘ch pfiedstav a dostávají své první
domácí úkoly.

Cena vstupenky je 80 Kã.

Dále nabízíme pro pfied‰kolní dûti (star-
‰í ãtyfi let) v dopoledních hodinách (po
a ãt) moÏnost v˘uky hry na zobcovou
flétnu.

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

HOBBY KLUB
– v˘tvarná ãinnost pro mládeÏ i dospûlé.
První lekce byla otevfiena jiÏ 6. 10. 2004. 
Dále je moÏnost se pfiipojit jiÏ 27. 10. na
dal‰í lekce:

❑ PLETENÍ Z PEDIGU – 3 lekce (27.10.,
3.11., 10.11)

❑ V¯ROBA VÁNOâNÍCH DÁRKÒ 
– 5 lekcí (24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12.,
22. 12.) zdobení vûneãku z proutí, malová-
ní na sklo, porcelán, hedvábí, ubrousková

technika, zdobení svíãek, dekorace z Twi-
stanu, dekorace kvûtináãÛ apod.

Informace u Milady Suchopárové,
tel.: 603 992 056.

e-mail: milada.suchoparova@quick.cz

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

272 930 023.

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V LISTOPADU 2004

Pondûlí ❑ 8. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly J. RÛÏiãky

âtvrtek ❑ 11. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly Kfitinská

ãtvrtek  ❑ 18. ❑ 18.30
Koncert uãitelÛ. Sál ‰koly Kfitinská

pondûlí ❑ 22. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly J. RÛÏiãky

âtvrtek ❑ 25. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly Kfitinská

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

Základní umûlecká ‰kola JiÏní Mûsto
pofiádá Den otevfien˘ch dvefií 

v˘tvarného ateliéru

1.–3. 11. 2004, 14:00–18:00h

Zveme v‰echny ‰kolní druÏiny a odpolední
krouÏky. Pfiijìte si vyrobit vlastní samolep-
ky na sklo, namalovat masky, zahrát v˘-
tvarné hry.

Náv‰tûvu je nutné alespoÀ t˘den dopfiedu
telefonicky ohlásit

(pfiibliÏn˘ poãet dûtí, den a ãas).
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·alounova 2024, Praha 11
tel. 272 929 545, 272 917 077

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

Janouchova 671, Praha 11
tel.: 272 911 520

e-mail: jan@ddmjm.cz

Dům
dětí
a mládeže

LISTOPAD 2004

sobota ❑ 6 ❑ 14.00
Divadelní festival – Homo ludens. Pfie-
hlídka amatérsk˘ch souborÛ v KC Zahrada
od 14.00 hod. Vstup zdarma.

sobota ❑ 6. ❑ 9.30–11.30
Máme narozeniny. V˘tvarná dílna, hry,
soutûÏe pro dûti od 5 let v poboãce DDM
Janouchova, s sebou pfiezutí. 
Vstupné 15 Kã.

sobota ❑ 6. ❑ 14.00–16.30
Otevfiená v˘tvarná dílna. Akce pro zá-
jemce od 10 let se koná v poboãce DDM
Janouchova. Vstupné 50 Kã. Téma: Bati-
kování. S sebou pfiezutí, pracovní odûv,
triãko na batikování.

sobota ❑ 6. ❑ 14.00–15.00
Odpoledne pro mû. Aerobic s posilová-
ním pro dívky do 15 let se koná v poboãce
DDM Janouchova. Pro dívky od 16 let

a Ïeny od 15.00 do 16.00 hod.

sobota ❑ 6.
Vystoupení taneãního souboru Cassio-
peia v ZOO.

úter˘ ❑ 9. ❑ 19.30
Turnaj v elektronick˘ch ‰ipkách. Akce
se koná v DDM ·alounova a je urãena
mládeÏi od 14 do 18 let. Pfiezutí s sebou.
Vstup zdarma.

sobota–nedûle ❑ 13.–14. ❑ 9.00–17.00
Keramick˘ kurz. Koná se v DDM ·alou-
nova, cena kurzu 400 Kã. Nutné se pfie-
dem objednat, kapacita míst je omezena.

sobota ❑ 13.
Chodovská hvûzda. SoutûÏ aerobiku jed-
notlivcÛ pro dûti od 5 do 16 let se koná ve
sportovní hale TJ Chodov. Informace a pfii-
hlá‰ky do 10. 11. 2004 u Z. Máchové na
v˘‰e uveden˘ch tel. ãíslech.

nedûle ❑ 14. ❑ 10.00–12.00

Hudební ãarování. Akce je urãena pro
dûti od 5 do 12 let a jejich rodiãe. Koná se
v DDM ·alounova.

pátek ❑ 19. ❑ 18.30

Zpívání mezi paneláky. Hudební festival
v KC Zahrada. Vstup zdarma. Vystoupí
skupiny Bezef‰eho, Auvajs, Dun an Do-
ras.

sobota. ❑ 20. ❑ 9.30–11.30

Grafika pro radost. Akce pro dûti od 8 let
v poboãce DDM Janouchova. Vstupné 15
Kã. Pfiezutí s sebou.

Sobota ❑ 20. ❑ 9.30–11.30

Hlavolámání. Netradiãní deskové hry
v poboãce DDM Janouchova pro dûti od
10 let.

sobota ❑ 20. ❑ 9.30–11.00

Buì fit. Aerobic s posilováním se koná
v DDM ·alounova . Vstupné 40 Kã. Vede
K. Nováková.

sobota ❑ 27. ❑ 9.00–17.00

Doglazování z keramického kurzu
13. a 14. 11. v DDM ·alounova.

sobota ❑ 27. ❑ 9.30–11.30

Mikulá‰ská pastelka. V˘tvarná dílna pro
dûti od 5 let v DDM ·alounova. Vstupné
20 Kã. S sebou pfiezutí a pracovní odûv.

sobota ❑ 27. ❑ 13.00–15.00

Pojìme si hrát. V˘tvarná dílna pro dûti od
10 let v DDM ·alounova. Téma: Adventní
vûnce a v˘zdoba. Vstupné 35 Kã. S sebou
pfiezutí, pracovní odûv, ãtyfii stejné svíãky
na vûnec.

nedûle ❑ 28. ❑ 14.00

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

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

WWW prezentace DDM JiÏní Mûsto:
www.ddmjm.cz

PROGRAM V LISTOPADU 2004

pondûlí ❑ 1.
Bácina kouzelná kuchynû

âtvrtek ❑ 4. ❑ od 18.00
Diskutaãní ãtvrtek na téma:
Proã kluci nepláãou a holky drÏí diety?

úter˘–stfieda ❑ 9.– 10.
Pracovní v˘jezd - klub zavfien˘!

ãtvrtek ❑ 11. ❑ od 18.00
Diskutaãní ãtvrtek na téma:
„Sejdem se s politiky“

pátek ❑ 12.
Filmov˘ klub - Balada o koze

stfieda ❑ 17.
Den boje za svobodu a demokracii

stfieda ❑ 24.
Turnaj ve stolním fotbálku proti KC KROK

ãtvrtek ❑ 25.
V˘tvarná dílna - volná tvorba

Pfiipravujeme:
Benefiãní koncert pro kotelnu 3BK1

www.proximasociale.cz

je otevfien˘ prostor pro setkávání,
kam si mÛÏete pfiijít popovídat a posedût,
vypít ‰álek lahodného ãaje v Amundseno-
vû ãajovnû, zahrát si fotbálek (5 Kã), stolní
tenis a kuleãník (2 Kã). MÛÏete se téÏ ob-
ãas v˘tvarnû vyfiádit, vyvolat fotky v místní
fotokomofie, zajamovat si a zatanãit pfii hu-
dební se‰losti nebo se mrknout na v˘stavu.
K dispozici je i Antiakvariát s literaturou pro
dlouhé polární podveãery, zku‰ebna pro
zaãínající kapelky, prostor pro v˘stavy ...
Uvítáme va‰e nápady a projekty, jako
napfi. promítání z cest, koncerty, party,
dílny pfiedná‰ky, divadlo, ãtení...

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

obãanské sdruÏení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11

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

PROVOZ KLUBU

Po 15–21 klub Ilona
14–15 kontaktní hodiny Ilona

Út 15–21 klub Martin
St 15–21 klub Michal a Ilona

14–15 kontaktní hodiny Michal
ât 15–21 klub Michal a Ilona
Pá 15–21 klub Michal
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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 0,90 Kã/minuta, 50 Kã/hodina,
220 Kã/5 hodin, 400 Kã 10 hodin!

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.

LISTOPAD 2004

Koncerty

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 19.00
Jitka Vrbová, Standa Chmelík + Kneza-
placení – trampská píseÀ, ale i jazz
a swing v podání altové zpûvaãky

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 19.00
PonoÏky pana SemtamÈuka + host –
pomezí swingu, staropraÏské muziky
i country – veãírek Klubu Li‰ák

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 19.00
Bluegrass Marathon v Zahradû – Va-
bank Unit, Blackjack, Monogram, Reliéf
– pfiehlídka bluegrass music

pátek ❑ 19. ❑ 18.30
Zpívání mezi paneláky – Marw, Bezef‰e-
ho, Dún an Doras – trojkoncert akustické
hudby, pofiádá DDM ·alounova

úter˘ ❑ 23. ❑ 19.00
Following the footprints of Love... – Po
stopách lásky – Ulrike & Charity Lillard +
finalisté soutûÏe JiÏní vítr 2004

ãtvrtek ❑ 25. ❑ 19.00
Ester Koãiãková & Lubo‰ Nohavica:
Recitál – osobité ‰ansony s vtipem a sar-
kasmem za doprovodu piana

Divadlo

pondûlí ❑ 1. ❑ 19.00
Kde kukaãka hnízdo má – inscenace
v podání Oldstars na motivy románu Kena
Keseyho Vyhoìme ho z kola ven

pátek ❑ 5. ❑ 17.00
Brundibár – dûtská opera Hanse Krásy

a Adolfa Hoffmeistra v podání Dismanova
rozhlasového dûtského souboru

sobota ❑ 6. ❑ 13.00-20.00
Homo Ludens – divadelní festival amatér-
sk˘ch divadelních souborÛ – pofiádá DDM
·alounova

pátek ❑ 26. ❑ 20.00
Daniel TÛma: Variace na italské téma –
dvû hry Divadla AmatérÛ:  Gondoliér +
Setkání v ¤ímû

29. 11.– 3. 12.
Zimní divadelní Zahrada – pfiehlídka di-
vadelních souborÛ nejen pro dospûlé,
více na: www.dns.bubenec.cz

Setkávání

pondûlí ❑ 1. ❑ 18.30
Thajsko – kouzlo dálek a exotiky – ce-
stopisná pfiedná‰ka Petra Modráãka s dia-
projekcí

stfieda ❑ 3. ❑ 18.30
J. H. Krchovsk˘ – autorské ãtení – básník
dekadence a sÏíravé pointy – akce: Pod-
zim s literaturou v Zahradû

pondûlí ❑ 8. ❑ 18.30
Bulharské literární ãtení: Nostalgie (J.
Balurov), Praha na vlnách vûku (I. Delevo-
va)

stfieda ❑ 10. ❑ 18.30
Pfiírodní ‰perky Chorvatska – kaÀony,
hory i mofie v cestopisné pfiedná‰ce s dia-
projekcí Dalibora Mahela

pondûlí ❑ 15. ❑ 18.30
Helioterapie – slunce jako lékafi + pora-
denství v barvách v pofiadu pana D`Gale-
na

pondûlí ❑ 22. ❑ 18.30
Jóga v praxi – RadÏajóga – Pfiíkazy –
nov˘ cyklus pfiedná‰ek PhMr. Rudolfa
Skarnitzla

stfieda ❑ 24. ❑ 18.30
Michal Viewegh – autorské ãtení nejoblí-
benûj‰ího ãeského prozaika – akce: Pod-
zim s literaturou v Zahradû

Film

úter˘ ❑ 2., 16. ❑ 20.00
Tatínek – celoveãerní dokument Jana
Svûráka o ZdeÀku Svûrákovi, muÏi mnoha
umûleck˘ch profesí

Pondûlí ❑ 8., 15. ❑ 17.30, 20.00
Tatínek – celoveãerní dokument Jana
Svûráka o ZdeÀku Svûrákovi, muÏi mnoha
umûleck˘ch profesí

Stfieda ❑ 17. ❑ 14.00, 16.00
Tatínek – celoveãerní dokument Jana
Svûráka o ZdeÀku Svûrákovi, muÏi mnoha
umûleck˘ch profesí

Otevfiené dílny

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 18.30
Vosková batika – v˘tvarná dílna pro do-
spûlé i dûti – rezervace paní Nûmcová
(736 406 043 nebo 271 910 246)

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 18.30
Strom ze su‰in – v˘tvarná dílna pro do-
spûlé i dûti – rezervace paní Nûmcová
(736 406 043 nebo 271 910 246)

sobota ❑ 20. ❑ 10.00 – 18.00
Bluegrass Workshop – dílna skupiny Re-
liéf: banjo, basa, kytara, mandolína.
INFO: Mgr. Tomá‰ Rulf (608 961 158 nebo
271 910 246)

Pofiady pro dûti a mládeÏ

stfieda ❑ 3. ❑ 9.00, 10.30
Drogy, sex a v˘Ïiva – prevence, rizikové
chování a Ïivotní styl – pfiedná‰ka pro 2.
stupeÀ základních ‰kol pod zá‰titou
DROP IN.

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 9.30.00
Brouãek – pohádka dle knihy J.Karafiáta.
Interaktivní divadlo – dûti s herci zpívají
a malují. Hraje Divadlo Serpens.

ãtvrtek ❑ 4., 11., 18., 25. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky:
Pokémon, Lord of the Rings, Magic, Harry
Potter.

pátek ❑ 5. ❑ 9.00
Rytífi – interaktivní divadlo Bofiivoj zve do
stfiedovûku. Dramatická dílna je urãena
ÏákÛm 2. stupnû Z·.

sobota ❑ 6. ❑ 10.00–12.00
Zvífiátka a Petrov‰tí – hravé dopoledne
pro dûti od 3 let. S sebou: vodovky, lepidlo
a nÛÏky. Vede K. Schwarzová

stfieda ❑ 10. ❑ 8.45., 10.15
Evropské srdce Jana Nerudy – na pro-
cházku Ïivotem a dílem J. Nerudy zve Li-
du‰ãino divadlo.

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 9.30
Tfii zlaté vlasy dûda V‰evûda – klenot
ãesk˘ch pohádek v podání loutkového di-
vadla Kejklífi

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 14.00
Kejklífi – veselá i nauãná pohádka podle
bratfií GrimmÛ – hraje profesionální loutko-
vé divadlo Kejklífi
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Den poezie

úter˘ ❑ 16. ❑ 9.00
O dvou Maryãkách – pohádka o Maryãce
hodné i zlé, hudebnû – dramatická insce-
nace souboru Îlut˘ kopec.

úter˘ ❑ 16. ❑ 17.00
Jifií Orten: âas neléãí, kdyÏ nechce –
pofiad scénické poezie v podání Oldstars
Dismanova rozhlasového dûtského sou-
boru

úter˘ ❑ 16. ❑ 18.00
Autorské ãtení – pofiad vefiejné ãetby
vlastní literární tvorby. INFO: MgA. Hana
KoÏová, 271 910 246, 777 242 316

Sobota ❑ 20. ❑ 10.00–12.00
Podzimní pohybové hraní – aktivity na
podzimní téma. Pro dûti od 3 let. Sportov-
ní obleãení a v˘tvarné potfieby s sebou.

Sobota ❑ 20. ❑ 15.00
Mal˘ princ – na motivy knihy A. de Saint
Exuperyho hraje DismanÛv rozhlasov˘
dûtsk˘ soubor

stfieda ❑ 24. ❑ 9.00
Do-It-Yourself Theatre – zábavnû – vzdû-
lávací pofiad pro studenty angliãtiny uvádí
The Bear Educational Theatre

Stfieda ❑ 24. ❑ 10.40
Do-It-Yourself Theatre – zábavnû – vzdû-
lávací pofiad pro studenty angliãtiny uvádí
The Bear Educational Theatre

âtvrtek ❑ 25. ❑ 10.00
âarování kolem malování – Milo‰ Ne-
svadba pro v‰echny dûti maluje v Zahra-
dû!

âtvrtek ❑ 25. ❑ 14.00
âarování kolem malování – Milo‰ Ne-
svadba pro v‰echny dûti maluje v Zahra-
dû!

Den lampionÛ

sobota ❑ 27. ❑ 10.00–12.00
Snûhurka a sedm trpaslíkÛ – tvÛrãí do-
poledne s pohádkou. V˘roba
lampionu.S sebou:nÛÏky,lepidlo,vodovky

sobota ❑ 27. ❑ 15.00
Tfii zlaté vlasy dûda V‰evûda – luminis-
cenãní pfiedstavení Lidu‰ãina divadla: hra
stínÛ a svûtel i malebná pohádka

sobota ❑ 27. ❑ 16.00
Pohádkové promítání pro nedoãkavé
dûti – animované filmové pásmo

sobota ❑ 27. ❑ 16.30
Lampionov˘ prÛvod aneb RozsviÈme
sídli‰tû svût˘lky svûtlu‰ek – sraz s lam-
piony v Zahradû

sobota ❑ 27. ❑ 17.30
Podzimní rej se Skfiítkem z lampionu –
soutûÏe, taneãní rej, ohÀoví hosté a obãer-
stvení! Tombola!

V˘stavy
Galerie

1.11. –30. 11
Robert Pleskaã: Obrazy
– z tvorby v˘tvarníka a grafika

Mal˘ sál

1. 11–30.11
Bulharsk˘ salon
– z dûl bulharsk˘ch v˘tvarníkÛ Ïijících
v âR (slavnostní vernisáÏ 2.11. od 17.30)

SoutûÏe

1.9 – 24. 11
Fotografická soutûÏ: Kontrasty v Ïivotû
JiÏního Mûsta,

více na: www.kc-zahrada.p11.cz

1.11. -26. 11.
Mikulá‰ská soutûÏ – zpracovat v˘tvarnû
mikulá‰ské téma. Uzávûrka: 26. 11. 2004.

INFO: www.kc-zahrada.p11.cz

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

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

Pestrobarevné divadlení, nekomerční přehlídka
dětských a mládežnických divadelních soubo-

rů, proběhla v sobotu 2. října 2004 v Kulturním
centru Zahrada. Díky finančnímu příspěvku měst-
ské části Praha 11 měly děti vstup zdarma
a všichni účinkující dostali na památku dárečky.

Den zahájila otevřená dílnička pro děti od tří
let na motivy pohádky „Červená Karkulka“.
Spolu s lektorkou MgA. Kateřinou Schwarzovou
si během dopoledne děti vyrobily a zahrály diva-
délko.

Na festivalu „Pestrobarevné divadlení“ se před-
stavily sobory ze ZUŠ Prosek, ZUŠ Křtinská
a soubor Vltavín. Přehlídku zahájil host festivalu -
Liduščino divadlo s pohádkou pro nejmenší ná-
vštěvníky „O krásném pávu a začarovaném
hradu“. K vidění dále byl původní dětský muzi-

kál souboru Vltavín „Máme svoji show“. Jiho-
městská „zuška“ vystoupila s Vyskočilovým
„Masákem“ a příjemně překvapila jak zpracová-
ním, tak hrou. Produkce prosecké školy uvedla
konverzační komedii Alberta R. Gurneye „Jídel-
na“, variaci na Slavíkovy texty „O prolhaném
prodavači novin“ a reflexi na dílo Karla Čapka
„Povídky z jedné a druhé kapsy“.

Kulturní centrum Zahrada se na jeden den pro-
měnilo v divadla, ve dvoraně i ve velkém sále se
hrálo. A pohádkový zvoneček se rozezvoní, či
další otevření opony za účelem konání Pestroba-
revného divadlení II. se uskuteční v sobotu 
9. dubna 2005. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2005.
Informace: MgA. Hana Kožová, www.kc-zahra-
da.p11.cz

Hana Kožová

FESTIVAL DĚTSKÉHO DIVADLA 
– Pestrobarevné divadlení I.
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

ALOIS ALAN MAJER – OBRAZY
(olejomalby)

od 1. 11. do 27. 11. 2004

Alois Alan Majer se narodil 13. dubna 1936
v Praze. Po absolvování stfiední prÛmyslo-

vé ‰koly nav‰tûvoval soukromou malífiskou
‰kolu prof. Bohumila ¤íhy a pomaturitní studi-
um na stfiední odborné ‰kole v˘tvarné v Pra-
ze. Roku 1975 poprvé samostatnû vystavuje
v Galerii âSOZ v Jilské ulici v Praze. Násle-
dují v˘stavy s grafikem a malífiem ZdeÀkem
Mézlem (1981-Itálie, Pordenone), s fotograf-
kou Evou Valtrovou 1981, 1983) a mnoho dal-
‰ích doma i v zahraniãí. Od roku 1997 se
úãastní pravidelnû aukcí v˘tvarn˘ch dûl ve
prospûch postiÏen˘m dûtem v Domovû Svaté
rodiny v Praze 6. Tvorba A. A. Majera urãová-
na Ïivotními okolnostmi zrála pozvolna a sou-
stfiedûnû pomûrnû v ústraní mimo rámec za-
bûhnut˘ch umûleck˘ch proudÛ, aby se po pa-
desátce rozvinula do zralého tvÛrãího proje-
vu. Náv‰tûvníky v˘stavy jistû upoutá subtilní
humor vystaven˘ch olejomaleb.

Olga Kuãerová
Tû‰íme se na vás.

Pobočka Opatov

VÝPŮJČNÍ DOBA:
Pondûlí jen studovna 9.00–19.00 hod.
Úter˘ 9.00–19.00 hod.
Stfieda 9.00–19.00 hod.
âtvrtek 9.00–19.00 hod.
Pátek 9.00–19.00 hod.
Sobota 9.00–15.00 hod.

VÝPŮJČNÍ DOBA:
Pondûlí zavfieno
Úter˘ 9–19 hod.
Stfieda 12–19 hod.
âtvrtek 9–19 hod.
Pátek 9–15 hod.

Sídlo v budovû Z· Campanus.
tel.: 271 913 593, 

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka jírovcovo nám.

Bulharský výtvarný i literární salon

Ve spolupráci s Bulharskou kulturně osvětovou organizací a pa-
nem Stojanem Genčevem nabízí Zahrada v listopadu dva po-

řady na téma bulharské umění. Celý měsíc mohou návštěvníci
spatřit na Malém sále výstavu Bulharský salon - ukázku z děl bul-
harských výtvarníků žijících v ČR. Slavnostní vernisáž se uskuteč-
ní v úterý 2. listopadu od 17.00. Vstup na výstavu zdarma.

Zájemci o literaturu se mohou zúčastnit představení tří knih bul-
harských autorů: prózy Nostalgie Jordana Balurova, poezie Prahy
na vlnách věku Inky Delevové a populárně-odborných Bulhar-
ských vín Ivanky Berovské a Kirila Berovského. Pořad za přítom-
nosti autorů se uskuteční v pondělí 8. listopadu od 18.30. Vstupné
30 Kč.

Bulharsko nejsou jen písečné pláže a moře. Jste zváni.
Tomáš Rulf

Krchovský, Viewegh, Nesvadbová 
– AUTORSKÁ ČTENÍ V ZAHRADĚ

KC Zahrada uvede po Tereze Boučkové v rámci cyklu autor-
ských čtení „Podzim s literaturou“ další tři velmi zajíma-

vé české autory. Básník J. H. Krchovský je jedním z mála tvůrců
poezie, kteří dnes dokáží oslovit širší vrstvu převážně mladých čte-
nářů. Jeho tvorba nepostrádá uměleckou zkratku, často šokující
(ale ne samoúčelný) slovník či výraznou sžíravým sarkasmem na-
bitou pointu. J. H. Krchovský, poslední český kultovní básník a de-
kadent majestátného vzhledu, vystoupí v Zahradě ve středu 3. 11.
od 18.30. 

Prozaika Michala Viewegha jistě není nutné čtenářům předsta-
vovat. O oblibě jeho knih svědčí v neposlední řadě fakt, že romány
„Báječná léta pod psa“ či „Výchova dívek v Čechách“ se dočkali
i svých filmových verzí. Nejoblíbenější současný český spisovatel
vystoupí na Malém sále Zahrady ve středu 24.11. od 18.30.

Naše pozvání přijala i velice atraktivní mladá žena - Barbara
Nesvadbová, která je nejen vyhledávaným soustem bulvárních mé-
dií, ale především osobitou autorkou částečně autobiografických
próz. K jejím „Řízkařům“ nebo „Bestiáři“ se v knihovnách bez re-
zervace dostanete pouze obtížně. Podvečer s Barbarou Nesvadbo-
vou ve středu 8.12. od 18.30.

Pořady obsahují vlastní čtení autorů, prostor pro dotazy diváků
i případnou autogramiádu a věnování. Cyklus Podzim s literaturou
v Zahradě podporuje grantem MČ Praha 11, nakladatelství Petrov
i Motto a snímky umělců bezplatně zapůjčil fotograf Petr Jedinák.

I nadále uvádí v Zahradě scenáristka a spisovatelka Alexandra
Berková svůj obměsíčník „Popelka po čtyřicítce“, další setkání se
uskuteční 14.12. od 18.30.

Vstupné na pořady 30 Kč. Kapacita Malého sálu omezena. Pro-
žijte Podzim s literaturou - v Zahradě.

Tomáš Rulf
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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 vyuÏi-
tím míãÛ – pohybovû–edukaãní programy
s dÛrazem na hravou formu s fiíkadly a pís-

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

1730–1930 hod.

niãkami, cviãením na míãích zamûfiené na
osvojení si správného drÏení tûla (úter˘,
stfieda)

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

Taneãnû–pohybová prÛprava pro hol-
ãiãky od 3 let – základy práce s tûlem, li-
dového a v˘razového tance (úter˘)

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

DALŠÍ PROGRAM:

Nabídka pobytÛ:

19. - 21. 11. 2004
Víkendov˘ pobyt pro maminky
Víkendov˘ pobyt v hotelu Mozolov, vhod-
né pro Ïeny, které rády odpoãívají aktivnû.
Nabídka cviãení, aerobik, aquaaerobik,
power jóga, k dispozici bude masérka,
kosmetiãka, sauna, bazén, spoleãné po-
sezení. Zájemkynû se mohou hlásit na ba-
ru nebo telefonicky.

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

PODZIMNÍ
pohybové hraní

Kulturní centrum Zahrada
pokračuje v tradici otev-

řených pohybově - kreativ-
ních ateliérů pro děti od 3 let,
jež tematicky vycházejí z roč-
ních období. Podzimní pohy-
bové hraní nabízí sportovní,
taneční a hravé aktivity; vy-
právění pohádek, příběhů a le-
gend; práci s přírodními mate-
riály a veselé tvoření. V sobo-
tu 20. 11. 2004 od 10 do 12
hodin děti absolvují zajímavý
program pod vedením zkuše-
né, oblíbené lektorky Kateři-
ny Schwarzové.

S sebou: sportovní oděv,
nůžky, lepidlo, pastelky. Do-
poledne se mohou (ale nemu-
sí) účastnit i rodiče. Vstupné:
35 Kč, rodinné slevy.

Informace: KC Zahrada, 
Malenická 1784, Praha 4.

Tel.: 271 910 246, 775 242312
Hana Kožová
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Modletická 1401, Praha 11
tel.: 267 910 008, fax: 272 919 803
e-mail: krestanske@centrum.cz

www.KCJM.duch.cz

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

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

www.kaminek.org

DIXIE klub
v tûlocviãnû, vchod A, 1. patro
❑ nízkoprahov˘ klub pro dûti ‰kolního vû-
ku s pestrou programovou nabídkou
❑ otevfieno – pondûlí, stfieda a ãtvrtek od
15.30 do 18.30
❑ volnoãasové aktivity a záÏitková peda-
gogika; ãinnosti uplatÀující a podporující
rÛzné druhy tvofiivosti, zábavné uãení
hrou, odreagování a relaxace formou
spontánních, radostn˘ch ãinností (hry,
soutûÏe, práce s hlínou a keramick˘mi
dlaÏdicemi, malování, batikování,
ping–pong, modelafiení, elektronika, pro-
gramování a dal‰í)
❑ sobotní a víkendové v˘lety
❑ vstup zdarma

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

Úter˘ 18.00 (Taizé) + v˘stav
Nejsvût. Svátosti

Stfieda 18.00
Pátek 18.00
Sobota 7.30
Nedûle 8.30, 10.30, 20.00

KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ

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

âtvrtek 18.00 (kytary)
Nedûle 10.00

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

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

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

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

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

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

www.kamínek.org/nadne

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

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

•  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

PROGRAM V LISTOPADU 2004

pondûlí ❑ 1. ❑ 9.30
Alfa kurzy pro maminky v MC Domeãek
(vchod E)

sobota ❑ 6. ❑ 14.00–19.00
Kurz první pomoci (klub Na dnû)

pondûlí ❑ 8. ❑ 9.30
Alfa kurzy pro maminky v MC Domeãek
(vchod E)

pondûlí ❑ 15. ❑ 9.30
Alfa kurzy pro maminky v MC Domeãek
(vchod E)

pátek ❑ 19. ❑ 19.30
Literární veãer (klub Na dnû)

sobota ❑ 20. ❑ 19.30
Rocková m‰e (kaple vchod A)

pondûlí ❑ 22. ❑ 9.30
Alfa kurzy pro maminky v MC Domeãek
(vchod E)

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

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

sobota ❑ 13. ❑

LyÏování – ZugSpitze

Pátek–nedûle ❑ 26.–28.11
Astronomick˘ víkend
(sport, pfiedná‰ka na hvûzdárnû, matema-
ticko-fyzikální soutûÏení)

PROGRAM NA LISTOPAD 2004:

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 20.00
Koncert skupiny SUNBEAM - alternativ-
ní pop-grunge (kytary)

pondûlí ❑ 22. ❑ 19.00
Koncert skupiny NAâAS - folk

pátek ❑ 26. ❑ 19.00
Setkání Kajakáfiské ‰koly - promítání
fotek a filmÛ ze sjíÏdûní fiek
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budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401, vchod E, 1. patro

tel.: 272 927 239, 603 180 180 

SRDEČNĚ ZVEME DĚTI 
NA TATO LISTOPADOVÁ 
KERAMICKÁ ODPOLEDNE:

stfieda ❑ 3. ❑ 17.00
Téma: Le‰tûná nádoba s víkem I

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 16.30
Téma: Le‰tûná nádoba s víkem II

stfieda ❑ 10. ❑ 17.00
Téma: Le‰tûná nádoba s víkem II – do-
konãení, zdobení

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 16.30
Téma: Sada nádob – talífi a miska;‰per-
ky, pfiívûsky, knoflíky

stfieda ❑ 24. ❑ 17.00
Téma: engoba – dekorace keramick˘ch
v˘robkÛ z minul˘ch hodin

ãtvrtek ❑ 26. ❑ 16.30
Téma: engoba – dekorace keramick˘ch
v˘robkÛ z minul˘ch hodin

Keramické odpoledne trvá 90 minut, cena
je 65 Kã. Urãeno zejména pro dûti ‰kolní-
ho vûku. Dûti mohou v prÛbûhu ãasu vy-
tvofiit jin˘ v˘robek (není nutné striktnû do-
drÏovat plán). Omezená kapacita míst.

Zveme také rodiãe s men‰ími i vût‰ími
dûtmi na keramická odpoledne, která
se budou konat:

v pondûlí 8. 
a v úter˘ 30. 11. od 18.00 hodin.
Téma: Chystáme se na Vánoce (vlastno-
ruãní keramické dáreãky a také v˘robky
s vánoãní tématikou – svícny, aromalam-
py, keramické adventní vûnce, betlém
apod.).

Keramické odpoledne trvá 90 minut, cena
je 65 Kã pro dospûlé, 35 Kã pro dûti do 6
let, dûti do 3 let zdarma. Omezená kapaci-
ta míst (max. 10 osob).

Pfiihla‰ovat se mÛÏete na telefonu 604
746 563, Lucie Jurystová nebo 603 180
180, Karolína Sehnoutková

FOTOSOUTĚŽ
»Kontrasty
v životě Jižního
Města«

KC Zahrada společně se
svými partnery

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

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

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

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

Mgr. Tomáš Rulf

DEN PLNÝ
STRAŠIDÝLEK 

aneb Strašidlení
v Zahradě

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

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

MgA Hana Kožová

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

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

Karolína Sehnoutková, 603 180 180

ŠACHY MLÁDEŽI
Jižního Města
Pfiíjímáme skupiny do 10 hráãÛ na se-
zónu 2004/2005. Hrajeme 1x mûsíãnû
ve stfiedu od 14.00 do 15.30 hodin
v klubu Ulita, Mikulova 1573. Pfiíspû-
vek na ‰achov˘ svaz a organizaãní v˘-
daje ãiní na ‰kolní rok 2004/2005 150
Kã, slovy jednostopadesát Kã.

Dal‰í termíny v roce 2004: 10. 11. 
a 15. 12., v roce 2005 19. 1., 16. 2.,
16. 3., 13. 4., 11. 5. a 16. 6.
Kontakt: 
Dr. Ing. Jaroslav Zvolánek,CSc., 
Nezvalova 831, 156 00 Zbraslav
Tel. 257 921 197

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

v‰tûvníkÛm se nabízí na 40 druhÛ moder-
ních i tradiãních her z celého svûta zaloÏe-
n˘ch pfieváÏnû na strategii a logické úvaze.
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Scházíme se  v Klubu Na dnû 
v KfiesÈanském centru (vchod E)

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 14., 21. a 28. listopadu 2004
od 9.30 do 11.30 hod.

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

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

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

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

Tû‰íme se na va‰i úãast!

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROGRAM:

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

Pondûlí ❑ 16.00
1x za 14 dní v˘tvarná dílna viz níÏe

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

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

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

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

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

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

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

VÝTVARNÁ DÍLNA

Stfieda 8. a 22. ❑ 16.00 – 19.00 hod.
Malování pro maminky i pro vût‰í dûti:
• práce s akrylov˘mi barvami
• barvení kvûtináãÛ ubrouskovou metodou
• tvorba obrázkÛ barvami na okna

s sebou materiál, na kter˘ chcete malovat
(kvûtináãe, hrnky apod.), ubrousky s mo-
tivy, pfiípadnû omalovánky a jiné pfiedlohy
na obrázky do okna. 
Vstupné dospûlá kreslící osoba 50 Kã,
kreslící dítû 30 Kã.

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

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

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

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

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

KURZ ALFA 
PRO MAMINKY S DĚTMI

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

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

TÉMATA NA LISTOPAD:

Pondûlí ❑ 1. ❑ 9.30
Proã a jak ãíst Bibli?

Pondûlí ❑ 8. ❑ 9.30
Proã a jak se modlit?

Pondûlí ❑ 15. ❑ 9.30
Jak nás BÛh vede?

Pondûlí ❑ 22. ❑ 9.30
Jak odolat zlému?

Pondûlí ❑ 29. ❑ 9.30
Proã a jak mluvit o vífie?

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

Tû‰íme se na vás!

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

Informace: 
Erika Oberfalcerová – 

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

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

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

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

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

e-mail: poradnajm@spolcest.cz

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

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

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

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

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

Poãínaje tím nejdÛleÏitûj‰ím vztahem ze
v‰ech – vztahem s Bohem, kter̆  vás miluje.

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

Jste pfiipraveni zaãít?
RÛst jako rodina

Pomáhat lidem
Poznávat JeÏí‰e

Milovat druhé
Objevovat sebe

Soudobá hudba
DÛleÏitá poselství

Pfiátelská atmosféra
Aktivity pro dûti a mládeÏ

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

Pro více informací, prosím, 
volejte na‰i kanceláfi: 261 711 426

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

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

Pfiijdeme i za vámi!

Televizní zpravodajství Prahy 11
na kanálu UPC:

7.45, 12.45, 18.45 a 22.45
Od června 2004 i na

www.praha11.cz

PROGRAM V LISTOPADU

pátek ❑ 12. ❑ 17.00
Hudební workshopy (pro dûti a mládeÏ
od 12 do 18 let) – moÏnost vyzkou‰et si
hru na rÛzné nástroje (napfi. bicí), k dispo-
zici bude také zku‰ebna a její vybavení.

pátek ❑ 26. ❑ 16.00
Turnaj ve stolním fotbálku (pro dûti
a mládeÏ od 12 do 18 let, jako diváci jsou
zváni v‰ichni) + VernisáÏ fotek ze Ïivota
Ymkária

Adresa: Modletická 1401, 
Praha 4 – Opatov, tel. 267 913 338 
(jen v dobû otevfiení Ymkária), 
dal‰í informace YMCA Praha,
tel. 224 872 128, 
e-mail: praha@ymca.cz

OTEVŘENO

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

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

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

âtvrtek ❑ 17.00–19.00
TenSing

âtvrtek ❑ 19.00–22.00
âajovna – Helen

VÝSTAVA
Vladimír Braun – Obrazy
Budova radnice ÚMâ Praha 11,

Ocelíkova 672, Praha 4

VernisáÏ se uskuteãní 9. listopadu
2004 ve 14.00 hodin.

Otevfieno pro vefiejnost: 
pondûlí a stfieda 8.00-17.30 hod.,

úter˘ a ãtvrtek 8.00-15.30, 
pátek 8.00-14.00 hod.

Srdeãnû zve odbor ‰kolství a kultu-
ry ÚMâ Praha 11, Tel. 267 902 323
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V LISTOPADU 2004

Born to be
Podzimní pobyt s v˘ukou angliãtiny
v rekreaãním stfiedisku „Dlouh˘“ v âes-
komoravské vysoãinû
• víkend od pátku veãer 

do nedûle 19. – 21. listopadu
• pro mladé ve vûku 14 aÏ 24 let
• cena 690 Kã vãetnû ubytování s plnou

penzí, v˘uky a materiálÛ.
Nabízíme v˘uku angliãtiny v men‰ích sku-
pinách podle stupnû znalosti angliãtiny,

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

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

tel.: 604 989 133

Úter˘ ❑ a 19.00
Stfieda ❑ a 9.30
Biblické kurzy v angliãtinû
Hodina zaãíná volnou konverzací a pokra-
ãuje diskusí k vybranému textu. Tento
‰kolní rok budeme probírat novozákonní
listy Timoteovi, Petra a Jana. Hodina
v angliãtinû se opakuje kaÏdou stfiedu od
9.30 hod.

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

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

Úter˘ ❑ 2. ❑ 19.00
Jak si mohu b˘t svou vírou jist?

Úter˘ ❑ 9. ❑ 19.00
Proã a jak ãíst Bibli?

Pátek – nedûle ❑ 12. – 14.
Kdo je to Duch svat˘?

Úter˘ ❑ 16. ❑ 19.00
Jak nás BÛh vede?

Úter˘ ❑ 30. ❑ 19.00
Jak odolat zlému?

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

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

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

Stfieda ❑ 19.00–20.30
Stfiedeãní skupinka
Scházíme se kaÏdou stfiedu veãer v kavár-
nû Stanice JiÏní Mûsto, abychom spolu
sdíleli kaÏdodenní starosti i radosti, aby-
chom se za druhé modlili, abychom si pfie-

Církev bratrská
Šeberov

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

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

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

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

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

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!

anglick˘ zábavn˘ program, rÛzné venkovní
aktivity a spoleãné veãerní programy s pís-
niãkami, hrami a diskuzí na aktuální téma-
ta.
Pfiedstavení „Mluvící kfiída“ s kanadsk˘ch
umûlcem Jerry Potma. Organizovaná do-
prava z Florence autobusem autobusem
v 16.30, kter˘ jede do Îdírce nad Doubra-
vou. Cena lístku je 90 Kã.
Pfiihla‰te se on-line: www.cb.cz/jizni.mesto

Info: Mark Potma, 604 989 133,

Nedûlní shromáÏdûní

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

Nedûle ❑ 7. ❑ 17.00
Kazatel David Novák

Nedûle ❑ 14. ❑ 17.00
Jerry Potma (pfieklad do ãe‰tiny zaji‰tûn)

Nedûle ❑ 21. ❑ 17.00
Kaz. Pavel âern˘, instalace kaz. Rober-
ta Filipa

Nedûle ❑ 28. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip, Veãefie Pánû

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

Besídka pro dûti

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

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

·achové veãery

kaÏdou pondûlí  ❑ 17.30– 20.30
Zveme zku‰ené ‰achisty i zaãáteãníky na
pfiátelské setkání ‰achov˘ch nad‰encÛ.
Hrajeme také turnaje, které bodujeme.

Info: Ondfiej Vojvoda, 737 957 837

Pondûlí ❑ 18.30–19.30
Aerobic pro Ïeny

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



LISTOPAD 2004 KULTURNÍ P¤EHLED 15

dávali povzbuzení z BoÏího slova a vlastní
zku‰enosti a abychom si prakticky pomá-
hali. Stavte se u nás ... jste srdeãnû zváni!

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

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

ãtvrtek ❑ 4. ❑ 18.30
Obrácení – Co to znamená obrácení? Ko-
ho se to t˘ká? Odkud a kam se má ãlovûk
obrátit? Jak se to dûlá? Co k tomu fiíká
Bible?

ãtvrtek ❑ 11. ❑ 18.30
Veãer modliteb a chval – s pozvan˘m
hostem Ale‰em  Ka‰parem

ãtvrtek ❑ 18. ❑ 18.30
Vztah s Bohem – Lze mít s Bohem doo-
pravdy osobni vztah? Jak na to? Není to nu-
da? Co to znamená pro kfiesÈana v praxi?

ãtvrtek ❑ 25. ❑ 18.30
Disciplína – co to znamená? Musíme po-
slouchat Boha? A co se stane, kdyÏ nepo-
slechneme? Je jednoduché b˘t kfiesÈanem?

Info: Viktor Buchta, 
777 659 425, viktorbuchta@seznam.cz 

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

5. ❑ 9.30
Zázraky stvofiení: Planeta Zemû

12. ❑ 9.30
Umûlec Jerry Potma z Kanady: Mluvící
kfiída „Uti‰ se!“

19. ❑ 9.30
Zázraky svofiení: Království zvífiat

26. ❑ 9.30
Zázraky stvofiení: Lidsk˘ Ïivot

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

Pátek ❑ 16.30–18.00
Klub Velryba – Háje
Klub pro dûti od 9 do 13 let.
U nás tû ãeká mnoho zábavn˘ch a neoby-
ãejn˘ch her, poutavé pfiiblíÏení nejznámûj-

‰ích biblick˘ch pfiíbûhÛ, mÛÏe‰ poznat no-
vé kamarády, zajet s námi na v˘let ãi ví-
kendovou akci.

Pátek ❑ 12.
Umûlec Jerry Potma z Kanady: Mluvící
kfiída „JákobÛv Ïebfiík“

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

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

5. ❑ 18.30
Filmov˘ veãer

12. ❑ 18.30
Ping-pongov˘ turnaj

19. – 21. Víkend
Born to be. Víkend s angliãtinou.

26. ❑ 18.30
Reunion Party po English Campu

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

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

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

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ – JiÏní Mûsto
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz
adresa: Dubnova 806, Praha 4 – Háje
telefon: 604 989 133
e–mail:jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto

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

Církev bratrská – 59 sborÛ, pfies
97 stanic po celé âR

www.cb.cz

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

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

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

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

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

kontakt: pastor Zdenûk Marván, 
tel. 272 932 119, 603 174 268

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

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program
(10. 10. – Díkúãinûní s Veãefií Pánû)

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

stfieda  ❑ 17.00
Biblická hodina pro dûti

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

stfieda  ❑ 18.30
SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

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

ãtvrtek  ❑ (3. v mûsíci)  ❑ 19.00
SchÛzky stfiední generace v bytech
úãastníkÛ – místo po domluvû. (První
setkání 21. 10.)

Informace a adresa pro po‰tu:
Tomá‰ Bísek, faráfi

Nechvílova 1825/24, 148 00 Praha 4
Tel. 271 910 339, E-mail: bisek@iol.cz

Aktuální informace také 
na internetové adrese:

http://sporilov.evangnet.cz

Českobratrská
církev 

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

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

tematicky zamûfiené KURZY RELAXACE:

❑ TVO¤IVÉ POVOLÁNÍ a RELAXACE

úterky 15.00–16.45

❑ RELAXACE pro KAÎDÉHO
úterky 18.00–19.45

❑ ZDRAV¯ ROZVOD a RELAXACE
úterky 20.00–21.45

❑ RELAXACE pro TùHOTNÉ
stfiedy 14.00–15.45

❑ PARTNERSKÉ VZTAHY 
a RELAXACE ãtvrtky 20.00–21.45

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

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

min.
❑ nácvik relaxaãních technik – 30 min.

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

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

cviãení
❑ aktivní imaginace, vizualizace, meditaã-

ní techniky
❑ nácvik komunikaãních dovedností

Ceny:
– první setkání bezplatné
– cyklus prvních 6 setkání 

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

setkání 90 Kã
– pfiedplatné na 6 setkání 450 Kã

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

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

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

v cenû materiál na malování

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

Namalujte si dárek
Také máte pocit, Ïe se z Vánoc vytrácí je-
jich pÛvodní kouzlo? Pojìte si s námi dá-
rek pro va‰e blízké vytvofiit vlastnoruãnû!
Pro muÏe kravaty, kapesníãky do klopy
nebo jejich oblíben˘ motiv na obrázek. Pro
Ïeny ‰ály, ‰álky, ‰átky nebo tfieba i náhr-
delník. Jestli si netroufáte na malování,
staãí, kdyÏ se pod vedením zku‰ené lek-
torky nauãíte hedvábí a velmi efektní moti-
vy vytvofiíte opravdu jednoduch˘mi techni-
kami. MÛÏete zkusit i dárek, kter˘m ne-
zklamete - vlastnoruãnû ozdoben˘ hrníãek
ãi skleniãku.
KDY? víkend 4.–5. 12. 2004

Sobota 9.00-12.00,
13.00-17.00 hod.,
nedûle 9.00–13.00 hod.

KDO? lektorky Lucie Hájková a Svûtla
Francová

ZA KOLIK? 1 500 Kã (za 14 vyuãovacích
hodin - cel˘ víkend)
Nebo 1 100 Kã (za 9 vyuão-
vacích hodin - jen sobota)

RODINNÁ SLEVA: kaÏd˘ dal‰í rodinn˘
pfiíslu‰ník má nárok na slevu 25 %

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

Rubriku připravila: 
Daniela Jungmannová

Kurzy orientálního tance 
pro zaãáteãnice
Máte rády tanec, pfiirozen˘, pÛvabn˘ a pfii-
tom zdraví prospû‰n˘ pohyb? Potfiebujete
se po práci úãinnû uvolnit a naãerpat no-
vou energii? Rády byste posílily anebo na-
opak uvolnily urãité partie tûla, ale posilov-
na vám nevyhovuje? Chtûly byste pronik-
nout do tajÛ orientálního tance, ale dosud
jste se k tomu neodhodlaly? Udûlejte to
teì a nechte se postupnû uvést do tajem-
ství tohoto tak vzdáleného a pfiece blízké-
ho, pÛvabného a pfiitaÏlivého bfii‰ního tan-
ce, plného imaginace a Ïenskosti. Nejen-
Ïe se uvolníte, ale také si bûhem doby vy-
tvarujete a zpevníte kritické partie va‰eho
tûla, va‰e pátefi bude pruÏnûj‰í, zlep‰íte si
pohybovou koordinaci. Na‰e kurzy jsou
urãeny v‰em Ïenám bez omezení vûku,
kondice a tûlesn˘ch proporcí.
Kurzem vás bude provázet pfiíjemná lek-
torka Eva, která se vûnuje orientálnímu
tanci ‰est let a tfii roky ho vyuãuje. Tanec ji
nadchl pro svou smyslnost, variabilitu
a moÏnost velké improvizace. ZároveÀ je
pro ni pfiitaÏliv˘ sv˘mi pfiízniv˘mi zdravotní-
mi úãinky, je sv˘m zpÛsobem dynamickou
relaxací. Na v˘uku je vhodné krátké poho-
dlné triãko, volná suknû a na nohy tzv. pi‰-
koty nebo ponoÏky.
KDY? ãtvrtky 16.30-18.00 hod, nebo

18.00-19.30 hod.
KDO? lektorka Eva Vebrová
ZA KOLIK? 130 Kã za jednu lekci pfii jed-

norázové platbû
1 100 Kã pfiedplatné
na 10 lekcí

Slevu 100 Kã mÛÏete získat v pfiípadû, Ïe
pfiivedete do kurzu i svoji kamarádku,
sestru, maminku (ãi dceru) - tj. pfiedplatné
pak pro kaÏdou z vás ãiní 1000 Kã na 10
lekcí
KDE? centrum pro nekonvenãní péãi
o zdraví PAGODA
Hrabákova 2001, Praha 4, 10 min. od
metra
Kurzy orientálního tance budou zahajová-
ny prÛbûÏnû podle poptávky. Volná místa
si mÛÏete rezervovat telefonicky nebo pí-
semnû. Pfiihlá‰ené úãastnice budou o za-
hájení kurzu vyrozumûny.

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


