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Historicky první volby do Senátu
Parlamentu ČR se konaly v roce

1996. Tyto volby mají odlišný charak-
ter oproti volbám do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR. Senát tvoří
osmdesát jedna senátorů, volených
v jedenaosmdesáti volebních obvo-
dech. Jiný je i volební systém. Do Se-
nátu se volí podle většinového systé-
mu. To znamená, že zvolen je kandi-
dát, který obdrží nadpoloviční většinu
všech odevzdaných platných hlasů.
V případě, že žádný z kandidátů ne-
dosáhne nadpoloviční většiny v prv-
ním kole, postupují do druhého kola
dva nejúspěšnější kandidáti a senáto-
rem je zvolen ten, který obdrží více
hlasů. Zákon o volbách upravuje
druhé kolo tak, aby se konalo šestý
den po ukončení hlasování v prvním
kole. Každé dva roky se obměňuje
složení třetiny Senátu – je tedy vždy
voleno 27 nových senátorů.

V prvních volbách ve volebním
obvodu č. 19, do něhož patří i Praha
11, ke které se vztahují všechna dále
uváděná čísla, se volilo pouze na dva
roky. Kandidovalo pět kandidátů
a vyšel z nich vítězně kandidát za
ODS, Ing. Václav Mencl, který získal

15 920 hlasů (62,92 %). K volbám
tehdy přišlo v prvním kole 39,31 pro-
cent voličů a ve druhém kole volilo
37,32 % voličů.

Po dvou letech, na podzim 1998,
se již volilo na šest let. Opět se účast-
nilo pět kandidátů, senátorské křeslo
obhajoval Ing. Václav Mencl. V prv-
ním kole přišlo k volbám 35,49 % vo-
ličů a do druhého kola postoupili dva
kandidáti – dosavadní senátor a Mgr.
Daniel Kroupa, kandidát Čtyřkoalice.
Ve druhém kole přišlo již jen 23,08 %
voličů, platných hlasů ve druhém
kole bylo 15 939. Voliči dali přednost
Danielu Kroupovi, získal 9 376 hlasů,
tj. 58,82 %, Ing. Václav Mencl získal
6 563 hlasů, 41,18 %.

Uplynulo šest let, a ve volebním
obvodu č. 19 se konaly ve dnech 5.
a 6. listopadu 2004 již třetí volby do
Senátu Parlamentu ČR. Senátorské
křeslo obhajoval Mgr. Daniel Kroupa,
již ne jako kandidát Čtyřkoalice, ale
za Cestu změny, a spolu s ním se do
volebního boje pustilo dalších šest
kandidátů, starosta Prahy 15 Jan Ná-
dvorník za ODS, starosta Křeslic Ing.
Antonín Zápotocký za KDU-ČSL
a bývalý starosta Prahy 11 Ing. Petr

Jirava za SNK sdružení nezávislých.
Za ČSSD kandidoval MUDr. Ivan
David, za KSČM Jaroslava Dlouhá
a radní z Prahy 7 Ing. Petr Hoffmann
kandidoval za Nezávislé. V prvním
kole senátor zvolen nebyl a ve dru-
hém kole se 12. a 13. listopadu 2004
střetli Jan Nádvorník za ODS a Ing.
Petr Jirava za SNK. Zvítězil Jan Ná-
dvorník, kterého volilo 6 290 voli-
čů (51,97 %), bývalého starostu 
Ing. Petra Jiravu volilo 5 812 voličů
(48,02 %). V prvním kole voleb přišlo
k volebním urnám 25,19 % voličů, ve
druhém kole již jen 18,20 %. Ostatní
voliči k volbám vůbec nepřišli. 

O pár dní později, ve středu 17. li-
stopadu 2004, uplynulo patnáct let
od událostí, které odstartovaly novou
éru demokratické společnosti. Umož-
nily i vznik Senátu Parlamentu České
republiky jako pojistky demokratic-
kého vývoje. Nevím, je to doba příliš
krátká, abychom se naučili vážit si
svobodné volby a svobodného rozho-
dování, nebo naopak příliš dlouhá,
že jsme již téměř zapomněli časy, kdy
za nás rozhodovali jiní?

Mgr. Daniela Jungmannová
Fota: jiří Bartoň

VOLBY do senátu

Starostka Marta Šorfová 
a tajemnice úřadu Ing. Simona Klimakovská 

sledují výsledky voleb
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Zastupitelstvo MČ Praha 11 
dne 21. 10. 2004 
na svém 15. zasedání mj.:

SCHVÁLILO:
▼ finanční dar od firmy AGART, s. r. o.,

ve výši 100 000 Kč jako účelový přís-
pěvek na sport

▼ zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2004 ve výši 500 000 Kč, v položce
odvod výtěžku z provozování výher-
ních hracích přístrojů, na obměnu her-
ních prvků v mateřských školách

▼ zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2004 ve výši 390 000 Kč, v položce
odvod výtěžku z provozování výher-
ních hracích přístrojů, a to 245 000 Kč
na správu budov a 145 000 Kč jako
příspěvek na sport

▼ zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2004 o účelovou neinvestiční dotaci ve
výši 5 006 000 Kč na sanace panelové-
ho domu Tererova 1551

▼ zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2004 o účelovou dotaci ve výši 84 000
Kč na provoz Sboru dobrovolných ha-
sičů (pro SDH Chodov na požární vý-
zbroj a výstroj, pohonné hmoty a STK)

▼ poskytnutí finančních darů vybraným
subjektům na realizaci projektů
v rámci 3. kola Grantového programu
MČ Praha 11 pro oblast kultury v cel-
kové výši 33 860 Kč

▼ poskytnutí finančních darů vybraným
subjektům na realizaci projektů
v rámci 3. kola Grantového programu
MČ Praha 11 pro oblast sportu a tělo-
výchovy v celkové výši 97 500 Kč

▼ záměr nabytí spoluvlastnického ideál-
ního podílu 48/1000 objektu Opatov-
ská čp. 874 úpadce Obchod obuví, 
a. s., Zlín, formou uplatnění předkup-
ního práva

▼ poskytnutí finančních darů vybraným
subjektům na realizaci projektů
v rámci 3. kola Grantového programu
MČ Praha 11 pro oblast kultury v cel-
kové výši 33 860 Kč

VZALO NA VĚDOMÍ ZMĚNY 
VE VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ:
▼ zánik členství Ing. Josefa Sedláčka

z důvodu úmrtí
▼ odvolání pana Tomáše Donáta (ČSSD)

z funkce člena výboru
▼ jmenování: 1. pana Tomáše Svobody

(nezávislý odborník), 2. Ing. Jana Šu-
rovského (ODS), 3. Mgr. Bohumila
Černého (ODS), 4. pana Františka
Adámka (ČSSD), 5. pana Vítězslava
Bílka (ČSSD) členy výboru pro územní
rozvoj

VZALO NA VĚDOMÍ ZMĚNY 
VE FINANČNÍM VÝBORU:
▼ rezignaci Mgr. Martina Horna na funk-

ci předsedy výboru
▼ rezignaci Mgr. Blanky Janečkové na

členství ve výboru

Rada MČ Praha 11 
dne 2. 11. 2004 na své 28. schůzi mj. :

SCHVÁLILA:
▼ stanovisko k návrhu vyhlášky hl. m.

Prahy o aktualizaci cenové mapy sta-
vebních pozemků na území hl. m.
Prahy pro rok 2005

▼ změnu v komisi podpory regenerace
a jmenovala Ing. Ivo Svobodu (DJK)
předsedou komise podpory regenerace

▼ variantu vybudování tělocvičny nad
současným rozsahem stavby, daným
půdorysem jídelny a varny - základní
verze v této souvislosti ukládá vedoucí-
mi odboru školství a kultury v případě
získání dotace ze státního rozpočtu na
rok 2005 pokračovat v projektové pří-
pravě stavby včetně projednání územ-
ního rozhodnutí a stavebního povolení

▼ záměr pronájmu nebytových prostor
v objektu Hrabákova 2001, Praha 4, za
podmínek: předmět nájmu: nebytové
prostory o celkové ploše 1 081,3 m2;
kritéria pro výběr nájemce: účel nájmu:
přednostně pro sportovní, sociální,
zdravotní nebo školské; využití doba
nájmu výše nabídnutého ročního ná-
jemného

VYZÝVÁ:
▼ 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 12.00
hodin dne 30. 12. 2004 do podatelny
ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41,
Praha 4. Prohlídka místa plnění bude
umožněna na základě telefonického
objednání zájemce u paní Marie Vobo-
řilové, tel. 267 902 247. Celý text výzvy
najdete na www.praha11.cz nebo v in-
formačních kancelářích úřadu

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 1. prosince 2004 
od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkovû ul.

Veřejné setkání starostky 
a jejích zástupců s občany 

se v prosinci 2004 nekoná.

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

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

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

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

Jan Va‰íãek – 267 902 275, 272 940 804

DEN otevřených dveří
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674 zve na
Den otevřených dveří dne 13. pro-
since 2004 od 15.30 do 17.00 hod.

Zápis se 1. tříd se koná ve dnech
18. a 19. ledna 2005 od 15.00 do
18.00 hod.

Srdečně zve ZŠ K Milíčovu

OS Chodov
vás zve na vánoční setkání v Cho-
dovské tvrzi ve čtvrtek 16. prosince
2004 od 17.00 hod. Budeme si poví-
dat s Jiřím Bartoněm o starém Cho-
dově za 2. světové války. Přijďte
s námi společně oslavit Vánoce.

Sousedy zve Ing. Jiří Štyler ml.

VÝSTAVY:
Rok je dlouhý copánek
Výtvarné práce dětí z Mateřské školy
Sulanského 693, Praha 4

Od 8. prosince 2004 do 6. ledna 2005
Budova radnice Úřadu městské části
Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: pondělí a středa: 8.00-17.30 hod., 

úterý, čtvrtek 8.00-15.30, 
pátek 8.00-14.00 hod.

Tel.  267 902 323 
– odbor školství a kultury

Věra Jandourková 
– Cesta k Betlému
Kresby a ilustrace

Od 29. listopadu do 30. prosince 2004
Městská knihovna v Praze – pobočka
Opatov – artotéka, Opatovská 1754,
Praha 4
Otevřeno: pondělí – pátek 9.00-19.00 hod.,

sobota: 9.00-15.00 hod.
Tel. 272 918 759

Volná myšlenka ČR
Volná myšlenka ČR – humanistické
a etické sdružení občanů bez vyzná-
ní, klub Praha , zve na besedy pořá-
dané v klubové místnosti Obvodního
úřadu Prahy 1 v Revoluční 5 (zvýše-
né přízemí vpravo), které se konají
každé druhé úterý v měsíci počínaje
listopadem 2004 do května 2005
vždy od 17 do 19 hodin.

Cyklus „Volná myšlenka na počát-
ku druhého století své existence“ po-
kračuje besedou 14. prosince 2004.

Srdečně zve za Regionální klub
Praha Volné myšlenky ČR

Ing. Rudolf Krejčí, předseda
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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

Výstavy na radnici naší městské části
se setkávají s velkým zájmem návštěv-

níků, stalo se ale poprvé, že vystavuje umě-
lec, který je vlastně na radnici doma.
V úterý 9. listopadu se ve foyeru konala
vernisáž výstavy malíře a zároveň vedoucí-
ho odboru majetkoprávního Ing. Vladimí-
ra Brauna. Průřez jeho tvorbou posledních
deseti let, lineární křivky obrazů a jasné
barvy kompozic, které se střídají s obrazy
jako úplně z jiného světa, představuje zají-
mavého koníčka, kterému se Ing. Vladimír
Braun věnuje ve chvílích svého volna. Nej-
lépe se mu maluje doma, na kuchyňské
lince, ale maluje rád i na chalupě. O tom,
že maluje zajímavé obrazy se můžete pře-
svědčit při návštěvě radnice do 2. prosince
2004, vždy v úředních hodinách : v pondě-
lí a ve středu od 8.00 do 17.30, v úterý, ve
čtvrtek a v pátek od 8.00 do 15.30 hod.

Vernisáž výstavy obrazů a grafiky To-
máše Bíma pod názvem Noc a den,

přilákala ve středu 2. listopadu do Cho-
dovské tvrze řadu známých osobností.
Zahajoval ji pan profesor Dvořák, vidět
jste mezi návštěvníky mohli nejen před-
stavitele naší radnice, ale i zpěváka Pavla
Spáleného, malíře Kristiána Kodeta
a řadu dalších renomovaných umělců.
O zpestření se postarala jedna z návštěv-
nic vernisáže, která si odnesla v nákupní
kabele jeden z obrazů domů. Naštěstí byl

obraz hned druhý den vrácen a televize
Nova se svým zpravodajstvím postarala
o větší publicitu už i tak vynikající výsta-
vy. Do pátého prosince máte možnost
navštívit výstavu Tomáše Bíma i vy, gale-
rie Chodovské tvrze je otevřena denně
kromě pondělí od 13 do 19 hodin a výsta-
va rozhodně stojí za vidění.

Podzimní setkáni seniorů ve středu 27.
října 2004 se poprvé konalo v nové jí-

delně v Křejpského ulici, která se promě-
nila v krásný společenský sál. Seniorům,
kterých se sešlo přes dvě, zazpívaly Yveta
Simonová a Zorka Kohoutová, k tanci
a poslechu do pozdního odpoledne, spíš
až do večera, hrála báječná Brdská pětka.
Premiéry v nových prostorách se zúčast-

nila i starostka paní Marta Šorfová, její
zástupce Ing. Ivan Škoda a pozvání přija-
la i tajemnice úřadu Ing. Simona Klima-
kovská. Sál byl plný příjemně naladěných
lidí, kteří se konečně sešli v domácím
prostředí a patřičně si to užili. Však se
také hned domlouvali, že za měsíc se
znovu sejdou, tentokrát na vyhlášení sou-
těže Prima babička.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

V˘jimeãnû ve ãtvrtek 16. prosince v 17.00 hod. se bude v Chodovské
tvrzi povídat s Jifiím Bartonûm o starém Chodovû za II. svûtové války.
Zájemnce zve Regionální klub SPHV a Obãanské sdruÏení Chodov.  
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MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11

vyhlašuje dne 10. 11. 2004
výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

TISKOVÝ MLUVČÍ 
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: tiskový mluvčí
Platové zařazení: 10. platová třída
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou. 
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trva-

lým pobytem v České republice, který ovládá český
jazyk,

c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost,

Další požadavky:
požadované vzdělání 

– vysokoškolské – fakulta žurnalistiky výhodou 
požadované znalosti 

– znalost problematiky tiskového mluvčího 
– znalost koordinace a tvorby obsahu webových stránek 
– komunikační a organizační schopnosti, flexibilita
– dobrá znalost PC
– reference o dosavadní činnosti zaměřené na spolu-

práci s médii
– kontakt na mediální agenturu (y) výhodou
– znalost cizího jazyka výhodou 
– zkušenosti z oblasti výkonu státní správy a samosprá-

vy výhodou
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.

312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjme-
ní, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde–li o cizího státního ob-
čana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturo-
vaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u ci-
zích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 17. 12. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11
personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: »Výběrové řízení – tiskový mluvčí«
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Křejpského 1503, Praha 4
vás srdečně zve 
na Vánoční výstavu
ve dnech 29. listopadu 
až 3. prosince 2004 
od 13.00 do 17.00 hodin
po telefonní dohodě - 272 951 873 i dopoledne.

Veselé Vánoce

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Praha Jižní Město připravuje
ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘI 
PRO OSAMĚLÉ SENIORY

Uskuteční se v pátek 24. 12. od 16 hodin v Domě
s pečovatelskou službou Šalounova a Domě s pečo-

vatelskou službou Blatenská.

Menu: Rybí polévka, smažený řízek s bramborovým sa-
látem, káva, víno, pivo, soda, vánoční cukroví, ovoce.

Vstupenky v hodnotě 100 Kč a další informace obdržíte
u paní Pelikánové, Šalounova 2025, tel.: 267 990 158.

Uzávěrka prodeje vstupenek je 10. 12. 2004

SILVEST PRO SENIORY JIŽNÍHO MĚSTA

Ve čtvrtek 30. 12. 2004 od 15.00 hod. v jídelně Křejp-
ského 1502.

Slavnostní menu: Silvestrovský guláš, houskový kne-
dlík, káva, soda, II. večeře, slané pečivo

K tanci a poslechu živá hudba

Další informace a vstupenky v hodnotě 100 Kč 
obdržíte u paní Pelikánové, Šalounova 2025, 

Tel. 267 990 158 

VÁNOČNÍ KONCERT Na schodech
Národní muzeum v Praze
13. prosince 2004 v 18 hod.

Již počtvrté pořádá městská část Praha 11 ve spolupráci se
Základní uměleckou školou JM slavnostní vánoční kon-

cert v Národním muzeu. V letošním roce bude koncert „v li-
dovém tónu“.

Účinkují: Dětský pěvecký sbor Srdíčko při MŠ A. Drabíkové
Folklórní soubor Hájíček ze ZUŠ JM
Pěvecké sbory Koťata a Kantiléna ze ZUŠ JM
Folkórní soubor Hájíček ze Slovenska j.h.

Přijďte si poslechnout koledy!

PŘIJMEME DISTRIBUTORY
na roznášku zpravodaje Klíč
Bližší informace na tel.: 261 263 137
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Vážení občané,
ráda bych nejprve poděkovala  všem, kteří se na bez-
chybném průběhu dvoukolových voleb do Senátu 
v Praze 11 podíleli. Chci poděkovat zaměstnancům na-
šeho úřadu, všem členům volebních komisí i pracovní-
kům statistického úřadu.

Chci ale poděkovat především všem voličům, kteří
přišli k těmto volbám a svým hlasem (ať už ho dali kte-
rémukoli kandidátovi), projevili svůj názor a svou svo-
bodnou vůli, koho chtějí jako svého zástupce v Senátu
mít. Ti všichni věnovali čas a energii senátním volbám,
a za to jim patří dík.

Já věřím, že zvolený senátor Jan Nádvorník přinese
do Senátu zkušenosti, postřehy a názory z konkrétní
komunální politiky, a že tak senát o krok víc přiblíží
každodenním starostem a radostem našich občanů. Přeji
novému senátorovi v jeho šestileté nastávající práci
hodně úspěchů a těším se na spolupráci s ním u nás na
Jižním Městě.

Marta Šorfová, starostka

Poděkování
STAROSTKY ■ Pane starosto, přesněji pane senátore, co pro vás vítězství ve

volbách do Senátu znamená?
Tak určitě je to velké uklidnění, protože ty poslední dva

měsíce byly opravdu velmi horečné a jsem šťasten, že to
mám za sebou. Ještě jsem zatím v takovém stádiu, kdy ne-
jsem schopen si všechno plně uvědomit, ale rozhodně jsem
velmi šťastný.

■ Co byste vzkázal voličům z Prahy 11 a svým kolegům z ODS
Prahy 11?

Voličům bych rád vzkázal, že udělali dobře, když mě zvo-
lili, protože já jsem určitě člověk, který bude mezi nimi,
a který se bude snažit pozitivně ovlivňovat život na Pra-
ze 11.

A pokud se týče mého týmu, který mi pomáhal celou tu
dobu, tak musím říci, že byli opravdu fantastičtí, že je mám
hrozně rád, a že to byl pro mě nezapomenutelný zážitek.

■ Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Zatím, upřímně řečeno, ještě zcela netuším, jak velký zá-

přah nová funkce pro mě bude a co to v nejbližší době při-
nese. Zatím jsem sám zvědav, ale věřím, že to všechno
zvládnu. Po prvních senátorských klubech budu mít jistě
jasno.

■ Na jaké oblasti byste se rád v roli senátora především zaměřil?
Protože jsem deset let starostou, tak si myslím, že v Sená-

tu využiji v prvé řadě své starostenské zkušenosti z komu-
nální politiky a nepochybně to bude zajímavá práce. Nako-
nec, jako starosta nebudu v Senátu sám. Jsou tam už někteří
starostové - kolegové a myslím, že si s nimi budu rozumět.
Co se týče mé vlastní práce, nezáleží až tak úplně na mně,
která komise, nebo který výbor na mě zbude, ale budu se
snažit, abych byl v takovém výboru, kde mohu něco doká-
zat.

■ Už slyším tu otázku: Co z vaší volby, budou občané Prahy 11
mít?

Rozhodně to bude stálý kontakt, budu mít samozřejmě
kancelář někde blízko na rozhraní Prahy 11 a Prahy 15. Ne-
budu jako senátor Kroupa, který se tu celé své volební obdo-
bí neukázal, budu prostě mezi lidmi, protože jsem jeden
z nich.

■ Jedna věc konkrétně: V současnosti rozpočtový výbor dolní
komory Parlamentu projednává žádost vedení „staré chodovské
školy“ (Základní škola Chodov), která v příštím roce oslaví 100 let
od svého otevření, o přidělení dotace na výstavbu tělocvičny.
Můžete nějak podpořit tuto iniciativu i ze svého postu?

Samozřejmě, už jen proto, že dlouhodobě spolupracuji
s lidmi i na parlamentní úrovni. Svého zástupce máme
přímo v rozpočtovém výboru, takže se už teď snažím, aby se
tyto prostředky našly a Poslanecká sněmovna s jejich přidě-
lením chodovské škole souhlasila.

■ Přeji hodně úspěchů a také, aby se vám splnily veškeré
představy a plány, které jsou s vaší novou rolí spojené.

Děkuji. Hlavně, aby se splnily představy a plány mým vo-
ličům, na mé osobě až tolik nezáleží. Věřím, ale že jim budu
co platný. Každopádně tento získaný mandát je velmi silný
a jsem hrozně rád, že to tak dopadlo.

Jana Nádvorníka
se ptal Martin Laštovička

JAN NÁDVORNÍK:
Budu mezi lidmi, 
protože jsem 
jeden z nich

Škola oslaví 100 LET
V příštím roce

oslaví ZŠ Cho-
dov významné jubi-
leum – 100 let od
svého otevření. Tako-
vá událost vyžaduje
i patřičné oslavy.
Současní žáci i jejich
učitelé již dnes k to-
muto výročí vymýšlejí
program a připravují
různé akce.

Uvítáme ovšem
náměty od každého,
kdo je ochoten nám
poradit nebo pomoci. Prosíme všechny, kdo mají v dr-
žení předměty související se stoletou historií naší školy
(zejména fotografie, stará vysvědčení, ale i jiné význam-
né dokumenty), aby nám je pro zamýšlenou
výstavu zapůjčili.

Děkujeme vám
Jan Hovorka, ředitel školy

Kontakt: Základní škola Chodov,
Květnového vítězství 57
149 00 Praha 4-Chodov

telefon: 272 927 730, fax: 272 926 214
E-mail: chodov@zskv.cz, Hovorka@zskv.cz
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Volby do Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 5. a 6. 11. 2004

Volební výsledky v Praze 11
Kolo Okrsky Voliãi v sezn. Vydané obálky Volební úãast v % Odevzd. obálky Platné hlasy

1. 61 66 939 16 861 25.19 16 854 16 761
2. 61 66 879 12 171 18.20 12 166 12 102

Kandidáti do Senátu
âíslo Kandidát Volební Navrhující Politická Poãty hlasÛ % hlasÛ

strana strana pfiíslu‰nost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
2 Mgr. Daniel Kroupa CZ CZ BEZPP 2 040 x 12,22 x
3 Jan Nádvorník ODS ODS ODS 6 049 6 290 36,08 51,97
4 Ing. Petr Hoffmann NEZ NEZ NEZ 145 x 0,86 x
5 Ing. Antonín Zápotock˘ KDU-âSL KDU-âSL KDU-âSL 1 788 x 10,66 x
6 Ing. Petr Jirava SNK SNK SNK 3 066 5 812 18,29 48,02
7 Jaroslava Dlouhá KSâM KSâM KSâM 2 249 x 13,41 x
8 MUDr. Ivan David âSSD âSSD âSSD 1 415 x 8,44 x

Volebni výsledky ve volebním obvodu č. 19
Kolo Okrsky Voliãi v sezn. Vydané obálky Volební úãast v % Odevzd. obálky Platné hlasy

1. 97 102 236 25 898 25.33 25 880 25 726
2. 97 102 149 19 010 18.61 19 003 18 907

Kandidáti do Senátu
âíslo Kandidát Volební Navrhující Politická Poãty hlasÛ % hlasÛ

strana strana pfiíslu‰nost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
2 Mgr. Daniel Kroupa CZ CZ BEZPP 3 011 x 11,70 x
3 Jan Nádvorník ODS ODS ODS 10 201 10 407 39,65 55,04
4 Ing. Petr Hoffmann NEZ NEZ NEZ 245 x 0,95 x
5 Ing. Antonín Zápotock˘ KDU-âSL KDU-âSL KDU-âSL 3 364 x 13,07 x
6 Ing. Petr Jirava SNK SNK SNK 3 689 8 500 14,33 44,95
7 Jaroslava Dlouhá KSâM KSâM KSâM 3 085 x 11,99 x
8 MUDr. Ivan David âSSD âSSD âSSD 2 131 x 8,28 x

Složení Senátu Parlamentu ČR
Dosavadní Senát:
ODS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
KDU-âSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
US-DEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
âSSD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KSâM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nezávislí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
SNK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
NEZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
HNHRM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
LIRA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Nový Senát:
ODS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
KDU-âSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
US-DEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
âSSD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KSâM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Nezávislí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SNK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NEZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
HNHRM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
LIRA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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„Milé děti, pokud se vám Roman Skamene zdá takový nějak
pomačkaný, je to proto, že cestou sem měl nehodu, vyboural
se v angličáku,“ vtipkoval před zcela zaplněným hledištěm
velkého sálu KC Zahrada moderátor Zdeněk Vrba na adresu
populárního „malého“ herce a zároveň i jednoho z porotců
dětské výtvarné soutěže „Rádi soutěžíte a malujete?“. Dět-
ské publikum spolu se svým rodičovským doprovodem rea-
govalo naprosto spontánně a každou podobnou legrácku –
třeba, když Zdeněk přivedl na pódium děvčátko a klučíka
z mateřinky a vydával je za Romanovy rodiče – odměňovalo
hlasitým smíchem či potleskem.

Humor s dobrou náladou provázely celé slavnostní vyhla-
šování výsledků soutěže, která připsala další čárku k akcím,
jež se Praze 11 letos povedly. O úspěch večera se zasloužili
nejen Roman Skamene či sympatická zpěvačka Anitta – zís-
kala si děti svými tanečními písničkami –, ale všichni účin-
kující, mezi kterými se blýskla i starostka Prahy 11 Marta
Šorfová a její kolega z „patnáctky“ Jan Nádvorník, pod
jehož patronátem se soutěž konala.

Sami pořadatelé zářili spokojeností, 1570 došlých výtvar-
ných prací dětí, z mateřských škol a prvního i druhého stupně
základních škol, předčilo všechna očekávání. Po třech měsí-
cích, které uplynuly od okamžiku, kdy studio TV 11 vyhlásilo
tuto soutěž pro malé výtvarníky, především z jihovýchodní
části metropole, je nad slunce jasné a znovu se potvrdilo, že
děti vítají každé zpestření mimoškolního života a soutěží rády,

zvlášť když je o co. A to také bylo. Hračkami a dárky byl obe-
staven notný kus jeviště a přivezly je tři dodávkové automobi-
ly. Na dětské oči působily jako magnet, nejvíc pak  elektrické
skútry se zářivě červenou metalízou. Celkem bylo předáno 86
cen v celkové hodnotě bezmála 45 000 korun.

V pondělí 18. října se tedy dočkali ti nejúspěšnější z 1150
dětí, které se soutěže zúčastnily. Z pěti tématických okruhů
si  nejčastěji vybíraly téma „Můj dům, můj hrad“, „Žijeme
v srdci Evropy“ a „Kamarádi“. Palma absolutního vítěze celé
soutěže patří osmileté Haně Kuklíkové z Prahy 10, nejenže
vyhrála svou kategorii, ale obdržela i ocenění za nejlepší au-
torský počin. Pomyslné soupeření mezi mateřskými a zá-
kladními školami v počtu oceněných dětí pak vyhrály MŠ
Konstantinova a ZUŠ Hostivař.

O tom, že mezi našimi dětmi vyrůstají vskutku schopní
mladí mistři – nejmladší nebyl o mnoho větší než malířský
štětec (2,5 roku) – se budeme moci přesvědčit na připravo-
vané putovní výstavě v KC Zahrada a výstavních prostorách
Prahy 11 a 15.

Soutěž „Rádi soutěžíte a malujete?“ byla v roce přistou-
pení České republiky k EU připravena k podpoře volnočaso-
vých aktivit dětí jako jednorázová akce, možná se však
dočká svého pokračování. Jak ostatně řekl Jan Nádvorník:
Rád bych, aby se z podobných soutěží u nás stávala tradice,
jak děti zabavit i mimo školní lavice.

Martin Laštovička

KDO MALOVAL, NEZLOBIL
Do výtvarné soutěže TV 11 děti poslaly téměř 1600 obrázků a kreseb

Soutěž je určena obyvatelům a příz-
nivcům Jižního Města a vyhlašuje

se v těchto věkových kategoriích:
a) do 14 let
b) 15–18 let
c) nad 18 let

Téma: Zima a Vánoce
na Jižním Městě

Žánr: Fejeton, pohádka, povídka
(i sci-fi či fantasy).

V každé kategorii budou vyhlášeni
tři autoři nejlepších prací bez ohledu
na žánr.

Podmínkou pro zařazení do soutě-
že je, aby příhlášené literární dílo bylo
původní, dosud nepublikované, na-
psané čitelně, nejlépe na stroji či počí-
tači, maximální rozsah díla – 3 strany
strojopisu, formát A 4, 3 kopie. 

Nezapomeňte uvést jméno, adresu
bydliště a věk, případně telefonický

kontakt, u žáků a studentů i adresu
školy.

Termín uzávěrky: 31. ledna 2005

Své práce zasílejte v zalepené obál-
ce označené heslem: „Soutěž O zlatý
klíč - neotvírat“ na adresu: Úřad MČ
Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41
Praha 4, případně práce odevzdávejte
přímo v podatelně na uvedené adrese.

Městská část Praha 11 a redakční rada zpravodaje Klíč
vyhlašují III. ročník literární soutěže O ZLATÝ KLÍČ
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V pondělí 18. října 2004 jsme se my,
žáci 8. a 9. tříd, konečně vydali na

dlouho očekávaný zájezd do Londýna.
Nastoupili jsme do autobusu a těšili se.
Cesta probíhala bez větších komplikací
(když nemluvíme o jedné zapomenuté
peněžence na dámských toaletách).
V časných ranních hodinách jsme doje-
li do Francie, kde jsme čekali na vlak,
který nás měl provézt pod mořem. Po
další asi hodině cesty jsme unaveni
a rozlámáni dorazili na místo. Většina
z nás si nedokázala představit, že po
strastiplné noci v drkotajícím autobuse
bude celý den chodit po Londýně.
Nádherné monumentální britské pa-
mátky nám ale učarovaly natolik, že

jsme na únavu téměř zapomněli. První
den jsme viděli Hauses of Parliament,
Big Ben, Buckinghamský palác a Tra-
falgarské náměstí. Také jsme navštívili
Britské národní muzeum. Je tak veliké,
že bychom ho nestačili projít snad ani
za týden. Večer jsme se setkali s milými
hostitelskými rodinami. Povečeřeli jsme
s nimi a vyčerpáni padli do postele.
Ráno jsme se sešli na meeting pointu
(určeném místě), nastoupili do autobu-
su a jeli do blízkého univerzitního
města Oxfordu. Po prohlídce velice
krásné Oxfordské univerzity jsme ještě
zabrousili do Oxford Story, což je veli-
ce povedené muzeum oxfordské histo-
rie, doplněné voskovými figurínami.

Ten den jsme ještě navštívili přírodo-
pisné muzeum s mnoha exempláři.
Poté se každý opět rozjel ke své hosti-
telské rodině. Třetí den naší exkurze
jsme byli v Tower of London, krásné
staré pevnosti, z níž se naskýtal pěkný
pohled na proslulý Tower Bridge. Pak
jsme si prohlédli bitevní loď z druhé
světové války, zakotvenou na Temži.
Nakonec jsme se ještě vydali do kated-
rály sv. Pavla. Vyšplhali jsme se na její
věž, odkud jsme měli Londýn jako na
dlani. Potom už jsme, vyčerpáni, ale
plni dojmů a nádherných zážitků, na-
sedli do autobusu a vydali se na zpáteč-
ní cestu.

Aneta Rybová ze ZŠ s RvJ K Milíčovu

Milíčovská škola V LONDÝNĚ

Park AMADE

V minulém měsíci byla zahájena výstav-
ba obytného PARKU AMADE. Čtyři

obytné, tří podlažní domy vilového komple-
xu vyrostou během příštího roku u Forman-
ské ulice mezi obcemi Kateřinky a Újezd.
Investorem je společnost IGD, s.r.o. Optic-
ky i architektonicky atraktivně propracova-
né obytné domy nabízejí 44 bytových jed-
notek. Vilky mají tři nadzemní podlaží
a jedno podzemní podlaží, bytové jednotky
kategorie 2+KK, 3+KK, 4+KK nabízejí byty
od 65 až do 175 m2. Vybavení jednotek
bude nadstandardní. Každý byt bude mít
balkón, nebo terasu, v přízemí se počítá se
zahrádkami. Součástí komplexu budou rov-
něž garážová stání.

Stavba potřebného kanalizačního řadu si
vyžádá na krátkou dobu dopravní omezení
na frekventované Formanské ulici. Investor
přislíbil v průběhu stavby tato omezení mi-
nimalizovat. Výstavbu budeme přísně koo-
ordinovat a celou kanalizaci budeme stavět
ve zkráceném termínu tak, abychom s rezer-
vou stihli od zahájení do dokončení poža-
dovaných 600 metrů kanalizace realizovat
v době letních prázdnin příštího roku, sdě-
lila redakci Ing. Markéta Spohrová, vedoucí
projektu. 

Bližší informace najdete na 
www.amadebydleni.cz

GYMNÁZIUM v Praze 10
Voděradská 2, tel. 274 817 655

bude otvírat ve školním roce 2005/2006

■ jednu třídu osmiletého gymnázia (po 5. tř. ZŠ)
■ jednu třídu šestiletého gymnázia (po 7. tř. ZŠ)
■ jednu třídu čtyřletého gymnázia (po 9. tř. ZŠ)
Bližší informace na Dni otevřených dveří, 
který se koná dne
12. ledna 2005 vždy od 18.00 hodin.

Velmi dobré dopravní spojení.

GYMNÁZIUM
Elišky Krásnohorské
Ohradní 55, Praha 4 - Michle 
zve zájemce o studium ve školním roce 2005/06 na Den otevřených
dveří pořádaný v úterý 30. listopadu 2004od 16 do 19 hodin.

V příštím školním roce otevřeme jednu tříduosmiletého a dvě třídy
čtyřletého gymnázia (všechny se všeobecným zaměřením). Charakteristi-
ku školy a studia, podmínky přijímacího řízení a další informace lze zís-
kat i na webových stránkách školy www.gekom.cz nebo na tel. č. 241
482 421, 241 481 261. Informační leták je vyvěšen i ve skříňce před bu-
dovou gymnázia. Pokud se vám tento termín nehodí, budete mít mož-
nost navštívit naši školu ještě ve čtvrtek 13. ledna 2005.

VELKÝ KURZ tvůrčího psaní
Scénáristka a spisovatelka Markéta Dočekalová nabízí již třetím

rokem v KC Zahrada unikátní kurz zaměřený na žurnalistiku a tele-
vizní scénáristiku. Naučíte se vyjadřovat, ovládat svou slovní zásobu,
psát základní novinářské žánry a dozvíte se, jak tvořit pro televizi. Kurz
čítá 40 hodin výuky a koná se každou středu od 18 do 20 hodin v KC
Zahrada. Je určen všem od 14 let.
Zahájení: 26. ledna 2005
Cena: 4000 Kč včetně studijních materiálů.

Přihlášky na tel.: 777 066 460
nebo emailem: info@scenare.cz.

Podrobné informace najdete na: www.scenare.cz
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Uvidíte-li někde na Jižním Městě dva
výtvarníky s jejich »fidlátky«, pak

to mohou být manželé Růžena a Ivan
HOLÍKOVI. Paní Ria (tak jí říkají od
dětství) - školená grafička - nejprve pů-
sobila jako hlavní fázařka ve studiu
animovaného filmu Bratři v triku.
Svým rukopisem se prosadila v mnoha
animovaných filmech, např. ve filmu
Milionář, který ukradl slunce, nebo
v seriálu o medvídcích.

Práce fázařky mi však připadala
dost jednotvárná, tak jsem ji po něko-
lika letech opustila a nastoupila jako
návrhářka do Skloexportu, vypráví. Na
konferenčním stolku leží před námi ně-
kolik výtvarných návrhů skleněných
číší. Možná právě z takových si při
slavnostních příležitostech připíjíte na
zdraví.

I pan Ivan je sdílný. Rozhovor se
přelévá do různých oblastí, řeč přijde
i na životní osudy.

Maluju od dětství. Narodil jsem
s v Bystřici pod Hostýnem, pak jsem
nějakou dobu žil s rodiči na Vysočině
a po válce přišla Praha. Rodiče se sem
přestěhovali, aby mohli podporovat
vzdělávání svých šesti dětí. Na Univer-
zitě Karlově jsem si zapsal dějiny
umění. Přišly však maďarské události
a já jsem byl z ideových důvodů ze
studia vyloučen. Protože jsem se musel
nějak živit, nastoupil jsem na nádraží.
Maloval jsem však stále. Miloval jsem
složitější krajiny, a tak studium příro-
dy byla má škola. Maloval jsem na Va-
lašsku, na Vysočině i v Praze... Vidíte
tamten akvarel? To je nádraží na Ro-
hanském ostrově. Už neexistuje, smetla
je povodeň. A tak obrázek má dnes
i dokumentární hodnotu. Posléze jsem
jezdil malovat i přímořskou krajinu...

Probíráme se temperami a akvarely
malíře Ivana Holíka, a jak pokračuje-
me v časové posloupnosti, tak se realis-
tické obrazy mění v meditativní, poslé-
ze až v abstraktní.

To je přirozený vývoj člověka, žijící-
ho ve dvacátém století, přisvědčuje
Ivan Holík. Prostý popis reality nesta-
čí, následuje pokus hlouběji pronik-

nout do podstaty zobrazovaných objek-
tů.

Na vernisáži jeho výstavy v pražské
Galerii K v roce 1992 historička umění
Věra Jirousová vyslovila názor, že
»jádro Holíkových obrazů lze označit
jako výtvarné básně, shrnující celistvou
lidskou zkušenost i současné dění«.
O to se totiž Ivan Holík svým malová-
ním snaží především. Už jeho obrazy
na kolektivní výstavě Česká alternativa
na pražské Národní třídě v devadesá-
tém roce byly formálně soudobé.

Na té výstavě, organizované Linhar-
tovou nadací, jsem snad návštěvníky
zaujal, vždyť všechny mé vystavované
obrazy byly prodány. Měl jsem největší
komerční úspěch, ačkoliv jsem o to ne-
usiloval a s takovým záměrem jsem
tam obrazy nevystavoval. Linhartova
nadace chtěla umožnit vystavování
těm, kteří za minulého režimu vystavo-
vat nesměli. A tehdy jsem tam byl
představen panu Ronu Demelemu, ře-
diteli Trinity Council of Arts z Kalifor-
nie (USA). Mé práce se mu líbily, nav-
štívil mě doma, strávili jsme hodně
času jejich prohlížením. Nabídl mi vy-
stavovat v USA, v New Jersey, poté mé

práce zařadil do putovní výstavy
Česká retrospektiva, která se uskuteč-
nila v osmi kalifornských galeriích.
Nato jsem samostatně vystavoval
v Praze v Galerii K.

Paní Ria zůstala věrná svému realis-
tickému projevu, zřejmě ji k tomu při-
vedlo povolání (jak animátorky, tak ná-
vrhářky skleněných artefaktů). Pevný
základ jí ovšem dalo studium na grafic-
ké škole. Teď oba chtějí splatit svůj
dluh Jižnímu Městu. Za těch šest let, co
tu bydlí, poznali mnohá jeho překrásná
zákoutí, oceňují bohatost zeleně, ob-
klopující panelové domy, rostoucí ba-
revnost fasád, která začíná dominovat
nad ještě nedávnou šedí.

Potom se pan Ivan pochlubil svou
další zajímavou činností: z němčiny
přeložil novelu Gertrudy von Le Fort;
tento překlad byl v devadesátém roce
použit k rozhlasové dramatizaci. Navíc
ovládá pan Holík i angličtinu.

Už jako kluk jsem se učil cizím ja-
zykům. Ty, kteří studium cizích řečí
podceňovali, protože za totality nebyly
kontakty s cizinou a cestovat do zahra-
ničí bylo obtížné, jsem se snažil pře-
svědčit, že o to důležitější je cizí jazyky
znát. Sám jsem jich potom mohl boha-
tě využít.

A naše srdečné povídání nemohlo
skončit jinak než otázkou, jak se jim na
Jižním Městě žije.

Dobře. Moc se nám tu líbí. I když
víme, že pro některé lidi jsou zdejší
byty stále ještě noclehárnou, vidíme,
jak se jejich vztah k Jižnímu Městu
mění. Máme tu všechny vymoženosti
velkoměsta a přitom přírodu na dosah
ruky. Oceňujeme místní knihovnu
a její bohatý knižní fond. Už se těšíme,
jak se budeme pokoušet barvami za-
chytit proměnu města v proměnách
času, světla a nálad.

Po mém odchodu se v jejich panelá-
kovém bytě zcela určitě rozeznělo pia-
nino. Nemine den, aby si pan Ivan ne-
zahrál svého milovaného Bacha. Při tó-
nech jeho hudby prý dobře usíná sou-
sedovic dítě...

Ladislav Tunys

VÝTVARNÍCI

Vážení a milí,
je středa, 17. listopadu 2004, 20,30.
Přesně v tuto dobu před patnácti lety
se na Národní třídě chystali příslušníci
Pohotovostního pluku SNB zasáhnout
proti pokojné demonstraci studentů.
Začínala sametová revoluce.

Asi i vám se zdá neuvěřitelné, že už
je to opravdu patnáct let. Stalo se toho
za ty roky hodně. Mohl bych teď začít
meditovat nad tím, co se udělat mělo
a neudělalo, nebo naopak udělalo
a udělat se nemělo. Každý z nás by
těch uplynulých sto osmdesát měsíců
hodnotil asi trochu jinak. Já jsem pře-
devším rád, že jsme se stali normální,

svobodnou zemí.
Jsem také přesvěd-
čen o tom, že se
podařilo udělat
hodně dobrého,
i když každý najde
nějakou tu pihu na
kráse.

Jednou z mnoha
vymožeností, dnes
již naštěstí napros-

tou samozřejmostí, jsou svobodné
volby. Před sto hodinami byly vyhláše-
ny oficiální výsledky senátních voleb.
V našem volebním obvodu vyhrál sta-
rosta Prahy 15 Jan Nádvorník. Blaho-
přeji mu k tomuto úspěchu. A vám,

kteří jste dali hlas mě, velmi děkuji.
Vážím si vaší podpory, která je pro mě
povzbuzením do další práce. Vždyť už
za rok a půl (a možná dříve) jsou
volby do Poslanecké sněmovny a za
dva roky budeme volit nové pražské
i jihoměstské zastupitelstvo.

SNK sdružení nezávislých se bude
opět ucházet o vaše hlasy. Věřím, že
vás svými činy nezklameme a že vy na
nás nezapomenete!

Váš Petr Jirava 
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Omezení nadměrného násilí na tele-
vizní obrazovce, pomoc težce ne-

mocným a umírajícím, etické otázky
zavádění nových genetických technolo-
gií, podpora české vědy, sjednocování
Evropy a lidská práva - to jsou témata,
kterými jsem se přednostně zabýval
v posledních dvou letech mého sená-
torského mandátu. Tím nejdůležitějším
je zajisté projednávání zákonů. Já jsem
ale přesvědčen o tom, že by to nemělo
být pouze věcí vyvolených, ale všech
jichž se to dotýká. Institut veřejného
slyšení v jednacím řádu Senátu umož-
ňuje být aktivní při nastolování politic-
kých témat a nečekat na to, s čím při-
jde vláda či Poslanecká sněmovna.

Když jsem převzal petici proti násilí
v televizi, kterou podepsalo více než
osmdesát tisíc lidí, uvědomil jsem si, že
věc nesmí skončit pouhým formálním
projednáním. Proto jsem zorganizoval
veřejné slyšení, jehož se zúčastnili psy-
chologové, sociologové, právníci, ex-
perti na média, zástupci vedení veřej-
noprávní televize i komerčních stanic
a společně se zástupci petentů hledali
řešení. Nešlo o žádnou cenzuru, ale
o posílení práva rodičů rozhodovat, co
mohou jejich děti vidět. Závěr: není
pravda, že se s tím nedá nic dělat. Na
stole jsou návrhy na konkrétní kroky.

Když jsem připravoval seminář o po-
moci nevyléčitelně nemocným a umíra-
jícím, domníval jsem se, že to bude za-
jímat jenom pár zasvěcenců. Ve skuteč-
nosti to byla jedna z největších a nejza-
jímavějších akcí Senátu. Ukázalo se, že
na tuto oblast, která se týká každého
z nás, zdravotnické zákony zapomněly
a je nezbytně potřebné připravit jejich
změnu. Ukázalo se však také, že pro
umírající lze připravit lidštější podmín-
ky, než mohou nabídnout domovy dů-
chodců či léčebny dlouhodobě nemoc-
ných. A také, že jsou mezi námi lidé,
kteří pomáhají těm, kdo se o své blízké

rozhodli postarat sami. Právě ti si za-
slouží naší podporu.

Nové objevy v oblasti genetiky a me-
dicíny přinášejí nové metody léčení
chorob, s nimiž jsme si dosud nevěděli
rady, na druhé straně však mohou způ-
sobit nenapravitelné škody a ohrozit
budoucnost lidského rodu. Je nezbytné
přijmout zákony, které zakáží nebez-
pečné experimentování s lidskou přiro-
zeností a přitom nebudou bránit vědec-
kému výzkumu. To vyžaduje již dnes
kvalifikovaná politická rozhodnutí, vy-
cházející ze znalosti věci. Na veřejném
slyšení „Lidská práva a klonování člo-
věka“ se proto senátoři, poslanci i ve-
řejnost stali posluchači špičkových
vědců, kteří je seznamovali s přínosy
i riziky nových objevů. Průběh jednání
je rovněž každému k dispozici ve ste-
nozáznamu.

Je smutnou skutečností, že k věd-
cům a vysokoškolským učitelům se
naše společnost staví zády. Jejich práce
je nedoceněna. Malou pozornost naše
hašterivá politická scéna však věnuje
také podílu české vědy na evropských
výzkumných programech. Právě to bylo
námětem tří konferencí s mezinárodní
účastí o možnostech 6. rámcového pro-
gramu Evropské unie pro vědu a vý-
zkum.

Evropské záležitosti byly v posled-
ních letech před naším vstupem do EU
zvláště aktuální. Neznalost, zkreslené
informace a jednostranné politické
zájmy poznamenávaly většinu diskusí.
Proto jsem pozval řadu významných
evropských politiků (z různých stran)
do Senátu, aby pomohli rozptýlit mýty
a omyly o fugování a o budoucnosti
EU. Tyto konference měly i slušný
ohlas ve sdělovacích prostředcích. Na-
vázal jsem na ně desítkou seminářů pro
vysokoškoláky v různých místech naší
republiky.

Příprava vstupu do EU se stala sou-
částí i mých pracovních povinností,
protože jsem byl vybrán (po sedmi le-
tech působení ve stálé delegaci) jako
jeden ze zástupců Senátu do Evropské-
ho parlamentu. To bylo příčinou, proč
jsem byl v posledním roce tak málo
vidět (což mi někteří lidé vytýkají).
Téměř každý týden jsem pondělí až
středu trávil na jednání v Bruselu či ve
Štrasburku a na domácí záležitosti mi
všeho všudy zbývalo dva a půl dne.
Prožil jsem nesmírně náročný, ale záro-
veň nesmírně zajímavý rok a snad jsem
i přispěl k tomu, že byla Česká republi-
ka vnímána jako jedna z nejlépe při-
pravených nových zemí. Přesto mé ab-
sence při hlasování v Senátu (pochopi-
telně omluvené) byly minimální.

Jako místopředseda senátního Výbo-
ru pro vědu, vzdělávání, kulturu, lidská

práva a petice jsem vyřizoval podání
občanů. Není v moci senátora rozho-
dovat za vládní a správní instituce.
Mojí úlohou bylo seznámit se s problé-
mem, navrhnout řešení a předložit ke
schválení výboru. Obvykle to znamená
vyzvat k řešení či alespoň ke stanovis-
ku příslušného ministra či jiného odpo-
vědného činitele a s výsledkem sezná-
mit žadatele. V uplynulých dvou letech
to bylo 101 petic a 185 jiných podání.
Nemohu zaručit, že ve všech případech
se podařilo vyhovět. Mohu však zaru-
čit, že všemi jsme se seriozně zabývali
a předali odpovědným institucím k vy-
řízení. Pro mě to byla sice práce navíc,
ale občas byla spojená s pocitem, že
přece jenom někomu pomoci či dát
alespoň najevo, že jeho problémy ne-
jsou každému lhostejné.

Zákonodárná činnost jen zřídka při-
náší pocit satisfakce. Moci se podílet
na přípravě Listiny základních práv
a svobod, české ústavy či vysokoškol-
ského zákona je privilegium, jaké se
člověku naskytne jednou za život
a nelze to srovnávat s dnešní parla-
mentní rutinou. V uplynulých šesti le-
tech se něčemu takovému vzdáleně při-
bližovala reforma veřejné správy a pře-
vzetí evropské legislativy. V obou pří-
padech (což obnáší desítky zákonů)
jsem hlasoval pro, ale snažil jsem se
prosadit pozměňovací návrhy, které
alespoň částečně napravovaly chyby,
kterých se vláda dopustila. V daňových
zákonech jsem předkládal návrhy ke
snížení daní. Pro zákon o DPH jsem
ruku nezvedl. Neumím pochopit, že
vláda daňově zvýhodňuje prostituci
a trestá hospody a restaurace a ubyto-
vací služby. Nepodpořil jsem ani nový
školský zákon, na kterém jistě minis-
terstvo odvedlo velkou práci, s jeho
koncepcí však nesouhlasím.

Na konci svého senátorského man-
dátu mám dojem, že jsem si nabral po-
vinností více, než bylo zdrávo. Kromě
zmíněné funkce místopředsedy výboru
pro lidská práva a petice a členství ve
stálé delegaci do Evropského parla-
mentu jsem byl členem podvýboru pro
rodinu a místopředsedou komise pro
letectví. V obvodu jsem se angažoval
jen v záležitostech zasadnější povahy
(dálniční obchvat, mládež, stavba Eu-
rotelu a pod.), a v tom, s čím se na mě
obraceli jednotliví občané v pátek
v podvečer v kanceláři na Jižním
Městě. Věřím, že když se občané sezná-
mí blíže s mojí prací v Senátu, odpustí
mi jiné moje chyby a nedostatky.
A pokud ne, nebudu se zlobit. Dělal
jsem, co jsem mohl a uměl. 

Daniel Kroupa,
senátor za Prahu 11

v letech 1998-2004

SENÁT a veřejnost
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DO KLUBKY
přijde už brzy Mikuláš
Jako každý rok, tak i letos pro vás, milé děti,

připravil KD Klubka „Mikulášskou nadíl-
ku“.

Tentokrát za vámi v sobotu 4. prosince ve
čtyři hodiny odpoledne přijde nejprve pejsek
s kočičkou, aby vám vyprávěli, jak se na Mi-
kuláše a na Vánoce těší a připravují oni.

Po pohádce nás navštíví sám Mikuláš s čer-
tem, kteří s sebou pro vás přinesou nadílku.

Máte se tedy na co těšit.

VÁNOČNÍ KLUBÍČKO
v Klubce
Celý rok připravujeme program Klubíčko

pouze pro předškolní děti, ve čtvrtek 23.
prosince, v době vánočních prázdnin však
chceme i těm starším, kteří již chodí do školy,
umožnit, aby si přišli společně s mladšími
brášky a sestřičkami ukrátit čekání na Ježíška.

V době od 8.30 do 12.00 hodin si budou
děti moci vyrobit drobné dárečky pro své blíz-
ké nebo vánoční přáníčka. Součástí celého
programu je divadelní představení divadla
Rozmarýnek, které dětem zahraje pohádku
„Vánoční koleda“. Pohádka začne ve 12.00
hod. a můžete při jít jen na pohádku. Program
vánočního Klubíčka končí ve 13.00 hod.

Hezké Vánoce přeje KD Klubka

Vánoční svátky nenechávají  klidný-
mi snad nikoho. Přípravy se konají

různorodé, připravuje se pilně i Zá-
kladní umělecká škole Jižní Město. Pů-
jdete-li dnes kolem krásně opravené
školy, na které jasně svítí barevné logo
školy - roztančený houslový klíč se ši-
rokou sukní nebo chcete-li malířskou
paletou, zaslechnete tóny houslí, klari-
netu, klavíru či jiných nástrojů hrají-
cích koledy. Vrcholí přípravy na vá-
noční koncerty, které ZUŠka během
prosince pořádá. Veřejné žákovské
koncerty bývají pravidelně ve čtvrtek
v sále ZUŠ Křtinská - v pobočce ZUŠ J.
Růžičky je zvykem konat je v pondělí.
Nejinak je tomu i v předvánoční čas.

Žáci ZUŠ však nekoncertují jen ve
své škole, i když zvou do hudebního
sálu žáky mateřských, základních škol
a další posluchače. V předvánoční čas
přinášejí svou hrou a zpěvem radost se-
niorům v Domově důchodců, nezapo-
mínají ani na nadace. 

V úterý 14. prosince od 18 hodin
v KC Novodvorská například pořádají
koncert pro Nadaci Modrý klíč a v so-
botu 18. 12. od 18 hod. zpívá Pražská
Kantiléna pro nadaci Klíček v kostele
Sv. Martina ve Zdi na Starém Městě.

Největší zájem je o koncerty Pražské
kantilény a jejích přípravných oddělení
- Koťat a Kantilénky - vždyť už jen je-
jich počet, přes 150 zpěváků, má vel-
kou základnu posluchačů. Letos se Vá-
noční koncert pěveckých sborů usku-
teční v kostele U sv. Salvátora v Praze
1, v pátek 10. 12. v 18 hod., hostem
bude Rokycanský pěvecký sbor.

Vánoční atmosféru v lidovém tónu
budete moci nasát v pondělí 13. pro-
since v 18 hod., kdy, díky finanční
podpoře MČ Prahy 11, zazní koledy
v podání Koťat a Kantilénky a folklór-
ního souboru Hájíček, začátek bude
patřit pěveckému sboru Srdíčko při MŠ
Drabíkova a hostem večera bude folk-
lórní soubor Hájiček z Chrenovca-
Brusna na Slovensku. Zpívat budeme

již tradičně na schodech Národního
muzea na Václavském náměstí, přímo
v centru Prahy.

Nelze vyjmenovat všechny připravo-
vané koncerty, zmiňme se alespoň
o některých: Pražská kantiléna bude
rozsvěcovat Vánoční strom na Praž-
ském hradě a v Karlíně, Taneční or-
chestr Jižní spojka bude koncertovat na
Staroměstském náměstí, nepočítaně
bude koncertů souboru zobcových flé-
ten Aulodie .

A tak uslyšíte-li už teď, v čase před-
vánočním, jak si někdo prozpěvuje či
cvičí koledy, je to určitě žák Základní
umělecké školy Jižní Město, který bere
vánoční přípravy vážně.

Zuzana Drtinová,
zástupce ředitele ZUŠ JM

FORD TRANSIT 
pod vánoční stromeček
Jak už jsme psali

v Klíči č. 9/2004,
bude v nejbližších týd-
nech předán Centru so-
ciálních služeb Praha –
Jižní Město automobil
Ford Transit pro potře-
by seniorů Jižního
Města.

Rádi bychom podě-
kovali sponzorům, kteří
se na jeho zakoupení
podíleli: firmám Pro-
mat, s. r. o., Vltavín
Holding, stavební pod-
nik, s. r. o., Siréna, s. r. o., Top Hotel Praha, s. r. o., Rethmann-Jeřala
recykling,s. r. o., Keramika - Poker, s. r. o., Ing. Ivan Fiala - Projekty,
Horst, s. r. o. (hotel Opatov), Hella stínící technika, s. r. o., Optimi, s.
r. o., Rodamco Europe, a. s., Pražské služby, a. s., Fotolab, a. s. , Ko-
lektory Praha, a. s., Stomix, s. r. o., Telecom Alarm, s . r. o., Sekyra
Group, a. s., P-Ekostav, s. r. o., Pneu Procházka, SquashPoint, Lékár-
na Luna, Optika Chrpa, Uzenářství Dolejší Davle, Motolive Polák,
Kába Reklama, Profisat, Ford Charouz, Restaurant Koliba a v nepo-
slední řadě i Klíči, zpravodaji městské části.

Na karoserii vozu, který bude sloužit charitativním účelům jsou ale
stále bílá místa, která může zaplnit inzerce vaší firmy nebo společnos-
ti, popřípadě politické strany nebo hnutí. I vy můžete ještě pomoci.

Kontaktujte nás prosím, i malý dar je darem pro dobrou věc ...

PaedDr. Jiří Šebesta, Oblastní ředitel 
Českomoravské reklamní agentury Kompakt, s. r. o.,

mobil: 608 027 489

VÁNOCE budou znít hudbou
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SPOLEČNÉ SETKÁNÍ 
U MOBILNÍ ZVONOHRY
Stalo se již pěknou tradicí, že předvá-
noční čas v naší městské části zpříjem-
ňuje koncert Pražské mobilní zvono-
hry z dílny zvonaře Petra Rudolfa Ma-
nouška.

Koncertní zvonkohra se skládá
z padesáti sedmi zvonů, na které
každá městská část přispěla částkou
2,- Kč za obyvatele. Největší zvon má
hmotnost 860 kg a „patří“ městské
části Praha 4 a nejmenší 5 kg, který
„patří“ městské části Praha Nedvězí.
„Náš“ zvon má číslo 42 a vydává tón

H4. Letos přijede zahrát carilloner
Radek Rejšek již počtvrté. Koncert se
uskuteční tradičně na ploše u křižo-
vatky ulic Na Křtině a Vodnická v Ka-
teřinkách v úterý 21. prosince 2004
od 18,00 hod. Pro děti i dospělé bude
připraveno sladké pohoštění i něco na
zahřátí. Přijďte se podívat a poslech-
nout si skladby v duchu vánočním i li-
dovém. Jste srdečně zváni!

KOLEDY U ZVONOHRY
Letos poprvé si u mobilní zvonkohry
můžeme poslechnout koledy v podání
sboru ze Základní umělecké školy

Jižní Město. Naše pozvání přijal sou-
bor Kantilenka, který pod vedením
sbormistryně Zuzany Drtinové zazpívá
několik vánočních koled.

OHŇOSTROJ
Koncert mobilní zvonkohry bude
i letos zakončen malým ohňostrojem.

Znovu si dovolujeme upozornit ma-
jitele psů na sídlišti Kateřinky, aby si je
21. 12. 2004 v čase mezi 18,45 hod až
19,15 hod dobře zajistili.

Věříme že tento společně strávený
večer přispěje k příjemnému prožití
nadcházejících vánočních svátků.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

VÁNOCE V ÚJEZDĚ

ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
Rada hl. m. Prahy 26. 10. 2004 schválila plán
údržby pro zimní období 2004 -2005 s termínem
zahájení od 1. 11. 2004 do 31. 3. 2005. Technic-
ká správa komunikací hl. m. Prahy odpovídá za
sjízdnost a schůdnost komunikací na území 
hl. m. Prahy, které má svěřeny do správy.

Dále se TSK řídí vyhláškou hlavního města
Prahy č. 45/1997 Sb. hl.m. Prahy, o vymezení
úseků místních komunikací, na kterých se neza-
jišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí. V příloze této vyhlášky jsou uve-
deny následující komunikace: K Mostu, K Mote-
lu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Smrčině, Milíčov-
ská, Na Křtině, Nad Náhonem, Nad Statkem,
Nad Výpustí, Pod Napětím, Studánková, Štítová,
U Močálu, Ve Vilkách.
V naší městské části bude letošní zimu TSK
udržovat sjízdnost a schůdnost pouze těchto
komunikací:
1. pořadí:

ulice Formanská a ulice Josefa Bíbrdlíka
2. pořadí: ulice Krajanská, Proutěná,

U Pramene a ulice Vodnická.

NÁKUP MULTIKÁRY
Na pravidelném zasedání Zastupitelstva městské
části dne 12. 10. 2004 byl schválen nákup užit-
kového vozidla Multicar M25 4x4, se kterým
bude městská část zajišťovat letní a zimní údržbu
obce zejména ve vedlejších ulicích, které nejsou
ve správě Technické správy komunikací hl. m.
Prahy. Vozidlo by mělo být k dispozici začátkem
prosince letošního roku. Je po celkové generální
opravě a je vybaveno silovou hydraulikou, sně-
hovou radlicí a šnekovým sypačem. V jarních
měsících zamýšlíme zakoupit silniční zametač.

Václav Drahorád, místostarosta

BROD přes Botič
Vážení spoluobčané, většina z vás, kteří bydlíte v Újezdě jistě zaregist-

rovala, že se něco děje u Botiče při vjezdu do Dendrologické zahrady.
Městská část konečně začala opravovat brody přes Botič a nově budovat
schody na turistické stezce kolem plotu zahrady směrem do Průhonic.

Divíte se, že náš úřad až nyní, kdy počasí již neslibuje nic hezkého,
přikročil k realizaci opravy vodního díla – brod, nová lávka pro pěší,
malý brod, schody na turistické stezce. Můžeme vás ujistit, že k tomuto
rozhodnutí jsme došli po důkladném rozboru všech pro a proti a roz-
hodli jsme se, že práce zahájíme ještě v letošním roce. Jeden z hlavních
důvodů byl ten, že v letošním roce probíhá výlov Černého rybníka a
tato skutečnost nám velmi usnadňuje práci při provizorním odvádění
vod při budování nového brodu a lávky u oplocení zahrady. 

Na naši výzvu se do výběrového řízení přihlásili tři uchazeči. Firma,
kterou jsme vybrali, je shodná s tou, která budovala vodní díla v Průho-
nickém parku a z výběrového řízení vyšla nejvýhodněji nejen cenou,
ale rozsáhlými referencemi.

Samozřejmě, všechny práce nemohou být dokončeny v letošním
roce a budou pokračovat ještě v příštím roce.

Sami máte možnost při svých procházkách touto oblastí hodnotit
prováděné práce, ale ujišťuji vás, že zástupce městské části provádí
denní obhlídky této stavby. 

Miroslav Franc, investiční odbor

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 9. 11. 2004

SCHVALUJE:
▼ jednací řád finanční výboru, jednací řád kontrolního výboru

a kontrolního řádu výborů.

NESCHVALUJE:
▼ obytnou výstavbu na pozemku parc. č. 264/26 v ulici Krajanská.

Úplné znění textů je vyvěšováno na Úřední desce, informačních
vývěskách a na webových stránkách úřadu.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 14. prosince
2004 od 18.00 hod v zasedací místnosti úřadu městské části.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty
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Na konci letošního jara se telefo-
nicky přihlásil Bohumír Koubek,

sochař a řezbář, především loutek.
Celé generace dětí se setkávaly s jeho
postavami na jevišti divadélka Říše
loutek v sousedství Knihovny hl. m.
Prahy, pro které vytvořil i řadu scénic-
kých návrhů. Na fasádě budovy se
tam nachází i jím ztvárněná reliéfní
bronzová pamětní deska. Když letos
B. Koubek navštívil Chodovskou tvrz,
našel moji drobnou expozici, připomí-
nající pobyty malíře a grafika Maxe
Švabinského v Chodově. Vyptal si
spojení a přihlásil se. Sešli jsme se
potom nejednou a on postupně vyprá-
věl nevšední zážitky ze svých setkání s
Mistrem Švabinským. 

V roce 1959 v sobě našel B. Kou-
bek dostatek odhodlání a požádal
Maxe Švabinského o právo jej portré-
tovat. Mnozí jej zrazovali, vždyť od-
mítnut byl i uznávaný sochař Karel
Lidický, ale on uspěl. Snad i proto, že
při audienci uměl správně pojmeno-
vat exempláře v Švabinského sbírce
motýlů. Náhoda přeje připraveným.
Stárnoucí Mistr umožnil mladému so-
chaři studijní návštěvy a celkově mu
pak seděl modelem asi dvacet pět hodin. B. Koubek do-
dnes uchovává drobné poznámky o těchto sezeních a o vě-
tách, které přitom padly.

Připomeňme, že Max Švabinský náležel mezi naše nej-
uznávanější umělce. Vytvořil řadu maleb, kolorovaných
kreseb a grafických listů oslavujících krásy života a příro-

dy, četné návrhy známek a další díla.
Byl také tvůrcem vitráží ve vznosných
gotických oknech katedrály sv. Víta,
mozaikové výzdoby jedné její kaple
a Památníku osvobození na Vítkově,
československých bankovek. Od roku
1942 každoročně přicházel na léto do
tehdejší chodovské samoty Barvírny,
dnes obestavěné domy Šalounovy
ulice. V poklidu tamní zahrady rád
tvořil. Svůj věhlas si M. Švabinský
udržel i v poválečném období. Cho-
dovští si jeho pobytů velmi vážili. Ve
škole, v mnohých rodinách a v kos-
tele uchovávají jeho litografie. 

Busta, vytvořená B. Koubkem, byla
portrétovaným M. Švabinským schvá-
lena, ba pochválena a následovalo její
odlití do bronzu. Po létech Zuzana
Švabinská dílo věnovala Základní
škole Chodov. Stalo se základem
Mistrova památníku, jehož součástí je
i ona expozice v tvrzi a samotná vilka
Barvírna, posvěcená Mistrovými po-
byty, pro návštěvníky ovšem nepří-
stupná. Autor busty ale o jejím sou-
časném umístění neměl žádné zprávy
a považoval ji téměř za ztracenou. Při
naší druhé schůzce jsem jej k ní zave-

dl. Setkání tvůrce s jeho prací bylo dojemné a vůbec celé
naše střetávání stojí někdy za podrobnější popis. Pro dne-
šek musí stačit, že B. Koubek byl překvapen nejenom zno-
vuobjevením svého díla, ale i tím, jakou péči škola věnova-
la odbornému restaurování busty a jejímu důstojnému
umístění. 

Dva Mistři
Foto z archivu autora

nejenom pro listonoše
Pištěkova

Ulici najdeme v se-
verní části Cho-

dova. Vychází z ulice
Ke Stáčírně a míří
k severovýchodu. Fo-
tografie jejího počát-
ku neprozrazuje
celou podobu. Po své
délce ukrývá domy
a domky, charakteri-
zující snad všechny
fáze výstavby Chodo-
va a Jižního Města
a nejrůznější přístupy
stavebníků. Pištěkova
ulice se setkává s
ulicí Rujanskou a na
druhém konci zaniká malým parkovištěm před frontou no-
vějších vícepodlažních domů. Ty se nacházejí již na katastru
Hájů. Možná právě „hraniční“ střet zájmů projektantů jed-
notlivých „souborů“ Jižního Města způsobil, že dále pokra-
čují pouze dvě komunikace pro pěší. Theodor Pištěk (13. 6.
1895 – 5. 8. 1960) byl věhlasný český herec, který ztvárnil
přes dvě sta rolí, ale také filmový scénárista, režisér a produ-
cent. Ulice se původně jmenovala podle básníka Vítězslava
Hálka (1835 – 1874), ale po připojení Chodova k Praze
byla v roce 1971 pro duplicitu přejmenována.

Rujanská

Nevelká ulice Ru-
janská se poně-

kud skrývá. Počátek
má na miniaturním
bezejmenném náměs-
tíčku, které náleží
k ulici Donovalské
a vytváří  je vybočení
ulic Vycpálkovy, Ke
Skále a – Rujanské.
Ta odtud klesá, na
zdejší poměry téměř
prudce, do nedaleké
Pištěkovy ulice. Ulice
vyvolává pocit klidné-
ho bydlení, byť po ob-
dobném konstatování
o ulici Ke Skále obdržel autor od jednoho čtenáře poděko-
vání za osvětlení názvu, ale zároveň postesk, kolik již tam
bylo vyloupeno aut… Rujana, německy Rügen, je písčitý ost-
rov, omývaný a umenšovaný vodami Baltického moře. Pro-
slul v raném středověku jako sídlo bojovných slovanských
Raňanů, kteří měli v hradišti Arkoně proslulý chrám boha
Svantovita. Ulice, původně nazývaná podle své polohy Na
spojce, byla v roce 1971 povýšena na strážce odkazu těchto
zaniklých slovanských příbuzných.

Jiří Bartoň, fota autor

Jiří Bartoň

Ztracená hlava

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (2 6 )
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Pražští zastupitelé
schválili novelu vy-

hlášky o poplatcích ze
psů. Podle tohoto
předpisu musejí být
všichni psi v Praze
starší půl roku označe-
ni mikročipem. Před-
pis začne platit od
ledna 2005 a majitelé psů budou mít na
jejich označení jeden rok. V naší ordi-
naci provádíme čipování již více než
sedm let. A toto jsou nejčastější otázky,
se kterými se na nás majitelé zvířat ob-
racejí:

1. Co je to mikročip? Mikročip je
umělohmotná částečka, trochu větší
než zrnko rýže, která je umístěna ve
sterilní aplikační jehle. Touto jehlou se
pak vpíchne pod kůži zvířete.

2. Jaké informace jsou v čipu?
V čipu je patnáctimístný číselný kód.
Čip neobsahuje žádné další informace.
Informace o zvířeti jsou pak vedeny
v počítači (registru psů) pod tímto čí-
selným kódem.

3. Kam se mikročip aplikuje? U psů
se čip aplikuje do podkoží levé strany
krku.

4. Jak dlouho mikročip vydrží? Po
celý život zvířete. Kód v čipu nelze vy-
mazat ani pozměnit.

5. Není aplikace čipu bolestivá?
Minimálně. Stejně jako každá jiná pod-
kožní injekce.

6. Jak dlouho aplikace trvá? Zave-
dení čipu trvá několik sekund.

7. V jakém stáří a jak velkému ště-
něti lze čip aplikovat? Věk ani velikost
štěněte nehrají žádnou roli.

8. Necestuje čip v těle zvířat? Ne.
Kvalitní a dobře aplikovaný mikročip
zůstane celoživotně na stejném místě.

9. Jaké je cena čipování? Ceny či-
pování se mohou odlišovat v závislosti
na ceně čipu případně nabídce dalších
sužeb s tím souvisejících. Cena čipová-
ní v Praze ale zpravidla nepřevyšuje
částku, která je majiteli psa v příštích
dvou letech odečtena z poplatku za
psa. Majiteli psa v panelovém či rodin-
ném domě, který si psa nechá očipovat,
je snížen poplatek o 2x 300 Kč, dů-
chodci dva roky po čipování neplatí
poplatek žádný.

10. Jaké jsou výhody čipování?
Mikročip je podmínkou k vystavení
pasu Evropské unie (Petpasportu). Od
1. října 2004 je Petpasport povinný
pro psy, kočky a fretky opouštějící
území České republiky (staré meziná-
rodní očkovací průkazy jsou pro ce-
stování neplatné). Vystavení pasu pro
čipované zvíře pak není žádný pro-
blém. Ovšem zatímco čipovat může
jakékoliv veterinární pracoviště, Pet-
pasport může vystavit pouze soukro-
mý veterinární lékař, který je držite-
lem dokladu o schválení a registraci
(seznam těchto veterinářů je dostupný
na webových stránkách SVS ČR).
Další výhodou „čipovaného zvířete“ je
možnost jeho bezplatného přihlášení
do Národního registru majitelů zvířat.

Tento registr zajišťuje 24 hodinový
servis, který můžete využít při ztrátě
vašeho zvířete. Evidence v databázi
a poskytování informací v případě na-
lezení zvířete je zdarma.

11. Co musíte udělat po očipování
vašeho psa? Povinností každého maji-
tele psa v Praze je očipování oznámit
na Magistrát hlavního města Prahy (ne
již na úřad městské části, jak tomu bylo
doposud). Na přihlášení do magistrátní
evidence psů má majitel jeden měsíc po
očipování zvířete. Příslušný formulář
vydá veterinář, který psa očipuje. Při-
hlášení psa do Národního registru ma-
jitelů zvířat povinné není, ale rozhodně
je výhodné. Příslušný formulář vydá
rovněž veterinář, který psa čipuje.

Pro majitele zvířat, kteří předpoklá-
dají, že budou se svým psem cestovat
v budoucnu do zahraničí je výhodné
zároveň s aplikací mikročipu nechat
vystavit i Petpasport.

Důležité kontakty:
■ Magistrát hl. m. Prahy, 

odbor životního prostředí 
(Ing. Bednářová), 
Mariánské náměstí 2, Praha 1

■ Národní registr majitelů zvířat,
www.narodniregistr.cz
Nonstop služba při ztrátě psa 
tel. 602 611 053

■ Seznam registrovaných veterinárních
lékařů pro vydávání pasu EU
Městská veterinární správa, 
Na Kozačce 3, Praha 2, 
tel. 222 513 281

MVDr. Lubomír Palkovič
Veterinární ordinace

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

Tel.: 272 922 626

VŠICHNI PRAŽŠTÍ PSI
musejí mít mikročip

UPOZORNĚNÍ 
pro všechny majitele psů
Na základě obecně závazné vyhlášky č. 18/2004 Sb. hl.

m. Prahy, o místním poplatku ze psů, dochází od 
1. ledna 2005 k následující změně:

Každý chovatel psa, chovaného na území hlavního
města Prahy, je povinen nechat psa, který je starší než 
6 měsíců, trvale označit mikročipem nebo tetováním. Oči-
pování provede na žádost chovatele veterinární lékař, teto-
vání odborně způsobilá osoba.

Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, nebo
odborně způsobilé osoby, která provedla tetování psa, si
chovatel vyžádá potvrzení o označení psa. Psi se označují
na náklady jejich chovatelů.

Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení mikroči-
pem psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede
Magistrát hlavního města Prahy. Do 30 dnů je povinen do
evidence chovatelů psů nahlásit i ukončení chovu psa
nebo jeho uhynutí.

Chovatelé psů, kteří nechali psa očipovat do konce
roku 2004, jsou povinni do 90 dnů, tj. do 31. března 2005,

psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Ma-
gistrát hl. m. Prahy.

Psi se do evidence Magistrátu hl. m. Prahy se přihlašu-
jí pomocí registrační karty chovatele.

Registrační karta chovatele by měla být k dispozici na
Magistrátu hl.m. Prahy, Mariánské nám. č. 2, 110 01 Pra-
ha 1, u veterinárního lékaře, který provede očipování psa,
nebo na Úřadu městské části Praha 11 - oddělení poplatků,
Ocelíkova 672, Praha 4.

Všichni chovatelé psů obdrží z Magistrátu hl. m. Prahy
potvrzení o tom, že jejich pes byl zapsán do evidence cho-
vatelů psů. S tímto potvrzením se dostaví na Úřad městské
části Praha 11 - oddělení poplatků, Ocelíkova 672, 149 41
Praha 415, nebo je zašlou poštou.

Na základě tohoto potvrzení má chovatel psa nárok na
úlevu z místního poplatku ze psů.

Chovatel, který nechal psa označit mikročipem po 1. 1.
2005, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů po
dobu dvou let (350 Kč ročně), následujících po roce, kdy
byl pes očipován.

Chovatelé psů jsou povinni nechat psa očipovat nejpo-
zději do 31. prosince 2005.

Jana Jandlová,
vedoucí oddělení poplatků

Ekonomického odboru ÚMČ Praha 11
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Při reorganizaci vnitřní struktury
Policie České republiky, správy

hlavního města Prahy, vznikla čtyři
obvodní ředitelství. V souvislosti s tě-
mito změnami také vzrostl počet po-
licistů, kteří působí v oblasti preven-
ce kriminality. Na správě hlavního
města Prahy působí tři stávající pre-
ventisté a každému příslušnému ob-
vodnímu ředitelství byl přidělen
jeden pracovník prevence kriminali-
ty. Tím se jejich počet rozšířil na
sedm policistů, kteří v rámci své čin-
nosti obsáhnou celé území hlavního
města Prahy.

Trestná činnost trápí všechny ob-
čany bez rozdílu věku a právě před-
nášková a besední činnost pracovní-
ků prevence kriminality je zaměřena
na všechny věkové kategorie, od
dětí v mateřských školách, přes žáky
základních škol, studenty středních
škol a učilišť až po seniory. Besedy
pro děti a mládež se pořádají ve
školách nebo v zájmových sdruže-

ních, přednášky pro starší spoluob-
čany především v klubech pro seni-
ory. Témata zahrnují širokou škálu
možností, počínaje souhrnnou všeo-
becnou přednáškou a konče beseda-
mi úzce zaměřenými na konkrétní
problémy, jako je např. šikana, násil-
ná nebo majetková trestná činnost
atd. 

V zájmu větší informovanosti ob-
čanů předkládáme místně příslušné
rozdělení Obvodních ředitelství Poli-
cie ČR a úřadů městských částí,
spolu s kontakty na příslušné pracov-
níky prevence, se kterými je možné si
v případě zájmu domluvit přednášky
o prevenci kriminality.

Obvodní ředitelství Policie ČR
Praha I - místně příslušné Úřady
městských částí Praha 1, Praha 6,
Praha 7
pracovník prevence kriminality:
pprap. Václava Tichá, 
služební mobil: 723 756 523

Obvodní ředitelství Policie ČR
Praha II - místně příslušné Úřady
městských částí Praha 2, Praha 5
pracovník prevence kriminality:
pprap. Ladislav Beránek, 
telefon: 974 852 710 linka 26

Obvodní ředitelství Policie ČR
Praha III - místně příslušné Úřady
městských částí Praha 3, Praha 8,
Praha 9
pracovník prevence kriminality:
pprap. Bibiana Fuchsová, 
telefon: 974 858 207

Obvodní ředitelství Policie ČR
Praha IV - místně příslušné Úřady
městských částí Praha 4, Praha 10,
Praha 11
pracovník prevence kriminality:
pprap. Martin Michal, 
telefon: 974 854 467

Dana Slabochová
preventivně informační skupina

Policie ČR, správy hl. m. Prahy

Již několikrát jsme veřejnost pro-
střednictvím médií informovali

o nejrůznějších podvodnících, kteří
se zaměřují převážně na osoby v dů-
chodovém věku a páchají na nich
trestnou činnost. Tito pachatelé se
vydávají za různé řemeslníky, pra-
covníky plynáren, vodáren či energe-
tiky nebo za zaměstnance nejrůzněj-
ších úřadů. Většinou působí velmi
solidním dojmem, takže u dotyčného
nevzbudí žádné podezření. Vymýšlejí
si rozličné legendy, s jejichž pomocí
vytipovanou oběť přesvědčují, aby
jim zaplatila určitý obnos peněz, pří-
padně odlákají její pozornost a okra-
dou ji ještě o peníze další.

Sérií podobných případů se již po
delší dobu zabývají také kriminalisté
z policejního obvodu Praha IV. Jako
pachatel zde figuruje neznámý muž,
který se vydává za doktora medicíny,
či za spolužáka dětí poškozených
osob. Působí prakticky po celém
území Prahy a zaměřuje se výhradně
na osoby v důchodovém věku. Buď
si je tipuje buď na ulici, nebo pronik-
ne do domu, v němž dotyčný bydlí
a vetře se do jeho bytu. Je velmi vý-
řečný, takže mu nečiní problémy do-
tyčné přesvědčit. Bez jakéhokoliv po-
dezření mu tak vydají řádově stoko-

runové částky, mnohdy ale přijdou
o obnosy daleko vyšší. Podvodník
totiž nějakým způsobem odláká je-
jich pozornost a v nestřežené chvíli
jim odcizí třeba i dlouholeté či do-
konce celoživotní úspory.

Jak kriminalisté dosud zjistili a za-
dokumentovali, podvodník páchá
tuto trestnou činnost již nejméně dva
roky, a to prakticky po celém území
Prahy, není ale vyloučeno, že i mimo
ni. Kriminalisté se zároveň domníva-
jí, že takto poškozených osob je ve
skutečnosti daleko více, než se poli-
cii přihlásilo. Z tohoto důvodu se ob-
racejí na všechny spoluobčany se žá-
dostí o pomoc a spolupráci při pátrá-
ní po tomto muži. Všichni, kdo by
mohli policii sdělit jakékoliv infor-
mace k jeho osobě a aktuálnímu po-
hybu, či se dokonce stali jeho obětí.
a policii to doposud neohlásili, nechť
se prosím přihlásí kriminalistům po-
licejního obvodu Praha IV na tele-
fonním čísle se záznamníkem: 974
860 466-7, nebo se obrátí na kterou-
koliv policejní služebnu, popřípadě
kontaktují operátory na lince tísňo-
vého volání 158. Za pomoc a spolu-
práci předem děkujeme.

PO.BOX. 51, 14021 Praha 4
pprap. Eva Miklíková

Popis osoby: 

•  Tomuto muži může být mezi
45-55 lety, má štíhlou, asi
175-180 cm vysokou posta-
vu, nakrátko střižené řídké
hnědé vlasy s čelní pleší če-
sané na ježka a modré či še-
domodré oči. V obličeji je
bez vousů.    

•  Nosí dioptrické brýle prav-
děpodobně se zlatými ob-
roučkami. 

•  Popis jeho oblečení není
znám.

•  Při jednání s poškozenými
osobami je výřečný.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Správa hlavního města Prahy • Kancelář ředitele správy • Preventivně informační skupina

Preventisté na obvodech

Falešný lékař okrádá starší spoluobčany!
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AneÏky Malé 769
Bachova 1587
Blatenská 2167 (u TS 23)
BlaÏimská 3141
BohúÀova 1552
Brandlova 1641
Brandlova x Chalupkova
Brechtova 778
Brechtova 846
Brodského 1671
Dûdinova x Pet˘rkova
Divi‰ovská
Donovalská 1725
Donovalská 1760 u DD
Donovalská x Vycpálkova
Dubnova
Gregorova x Augustinova
Gregorova x Hrudiãkova

Hekrova 820
Hlavatého 623 (x Mejstfiíkova)
Hnûvkovského 1374
Horãiãkova x Kosmická
Hrdliãkova x Blatenská
Jarníkova x 1870
JaÏlovická 1499
K Dubu (u Trafo 2836)
K Remízku x Starochodovská
Kazimírova x Kvût. vítûzství
Klapálkova 3136
Klírova x ·ustova
Kloboukova 2228
Kloknerova 2111
Konstantinova 1483
Kfiejpského 1530
Kvût. vítûzství 1739
Kvût. vítûzství 773

Leãkova 1519
Ledvinova 1709
Leopoldova 2046
Machkova 2127
Majerského 2039
Malenická x Láskova
Mendelova 554 (x Plickova)
Metodûjova 1465
Michnova 1626
Mikulova 1574
Modletická x Ke ·kole
Obrovského proti ãp. 300
Pet˘rkova 1995
Pod Vodojemem 553
Podjavorinské 1604
Radimovická 1424
Ra‰ova 632

Schulhoffova x Matú‰kova
Skfiivanova 152
Starobylá 881
Starochodovská 1745
Stfiíbrského 679
Stfiíbrského 688
·tichova 583
·tichova 594
Tatarkova – prodejna Norma
Tererova 1351
Tererova 1356
U Nové dálnice
V Hájích 517 (u TS)
V Jezírkách 1545
Valentova 1731
Vejvanovského 1611
Zdimûfiická 1455≤

LOKALITY, kde jsou umístěny nádoby 
na separovaný sběr nápojových kartonů (tetrapack):

Další možnost pro třídění odpadů s platností od 1. li-
stopadu 2004 zajistil odbor infrastruktury města

MHMP prostřednictvím svozové firmy Rethmann-Je-
řala Recycling, s.r.o.. Jedná se o sběr nápojových kar-
tonů (tzv. tetrapack) od fyzických osob trvale bydlí-
cích na území hl. m. Prahy. Od listopadu 2004 jsou
na určených místech černé plastové kontejnery o ob-
jemu 240 litrů označené samolepkou, do kterých
mohou občané zdarma odkládat všechny obaly od
nápojů z domácností. Jedná se zejména o krabice
od džusů, mléčných výrobků, vín ap.

Nápojové kartony je možné dále zpracovat a vy-
užít za předpokladu, že splníte následující poža-
davky: po dopití nápoje obal vypláchnete vodou, násled-
ně stlačíte (ušetříte až 7x na objemu) a odložíte na určené
místo - do kontejneru černé barvy označeného samolepkou.
Kontejnery budou vyváženy jednou za 14 dní, v rámci pilot-
ního projektu jich je v Praze 11 umístěno 70.  Seznam míst
uvádíme v přehledné tabulce.

Velkoobjemové kontejnery
I v prosinci můžete využít nabídku odboru ži-

votního prostředí ÚMČ Praha 11, který objednal
pro potřeby občanů Jižního Města 30 ks velko-
objemových kontejnerů (z vlastní finanční rezer-
vy) navíc.Vyzýváme občany, aby neodkládali
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. Matějka) přistavení kontej-
neru v místě svého bydliště, a to zejména
v předvánočním období, kdy je odpadu nejví-
ce. Snahou nás, pracovníků odboru životního
prostředí, je zajištění čistoty na Jižním Městě,

bez vaší účinné pomoci se ale neobejdeme.
Pomozte třídit odpad, pomozte nám udržovat Jižní Město

čisté!
Petr Doubravský,

odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

SBĚR nápojových kartonů

Dědečkovi se pod stromečkem sešly
troje bačkory a dceři dvě stejná

CD oblíbeného zpěváka. Co s tím? Co
říká zákon na Vánoce?

Obecně zákon říká, že bez důvodu
má spotřebitel právo vrátit bezvadné
zboží jen, pokud ho koupil pomocí
prostředků komunikace na dálku (in-
ternet, zásilkový obchod, katalog atd.),
v ostatních případech záleží na libovůli
prodejce. Jenže i prodejci jsou lidé,
i oni nakupují na Vánoce a určitě i oni
se někdy netrefí. A nemusí jít o dědeč-
kovy bačkory, někdy neodhadneme ve-
likost, barvu, vkus.

I proto vycházejí obchodníci zákaz-
níkům vstříc a umožňují jim zboží vět-
šinou vyměnit, někteří dokonce vracejí
peníze. Ovšem stanovují si vlastní pod-

mínky, proto bývá dobré se s nimi pře-
dem seznámit. 

Někteří požadují vracení zboží v ne-
porušeném obalu, jiní neporušenost
všech visaček na zboží, jiní mají jasně
stanovená data, od kdy do kdy je
možné vánoční dárky vracet. Určité
druhy zboží lze vyměnit či vrátit jen
velmi obtížně (prádlo), jiné nelze vůbec
(CD s porušeným obalem, počítačové
hry atd.). Proto se určitě vyplatí ověřit
si, jak prodejna, kde kupujeme dárek,
u něhož si nejsme stoprocentně jisti, že
se trefíme, bude na podobnou situaci
reagovat.

Každopádně u všech dárků platí -
měnit jen s dokladem o koupi, tedy s pa-
ragonem. I když pro někoho může být
problém prozradit obdarovanému cenu

dárku, doklad o koupi je nutná podmín-
ka.

A pokud se na vánočním dárku ob-
jeví vada? Pak opět s paragonem rekla-
mujte v prodejně, kde jste zboží koupi-
li. Jde-li o vadu odstranitelnou, máte
právo požadovat výměnu nebo opravu,
jde-li o neodstranitelnou, která brání
užívání věci, můžete chtít výměnu nebo
od smlouvy odstoupit, nebrání-li užívá-
ní - pak chtějte to samé nebo žádejte
slevu.

V případě dalších dotazů se obraťte
na naše Sdružení obrany spotřebitelů
ČR, Rytířská 10, 110 00 Praha 1,
www.spotrebitele.info i na jeho pora-
denskou linku „SOS po telefonu“

Sdružení obrany spotřebitelů ČR
Linka SOS po telefonu,

tel. 900 080 808

VRACÍM vánoční dárek



26 KULTURA Klíč 12/2004www.praha11.cz

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Stříbrského, s. r. o.,
ve spolupráci s MČ Praha 11
TOP HOTELEM Praha
a T. A. C. T. production, s. r. o.,
vás zve na společenský večer 
pro děti a rodiče

Dárky nejen 
od Mikuláše
Uskuteční se ve čtvrtek 2. prosince

2004 od 16.30 hodin v prostorách
TOP HOTELU Praha 4.

V rámci bohatého kulturního progra-
mu, v jehož závěru nebude chybět tradiční
mikulášská nadílka, letos uvidíte společná
vystoupení slavných osobností a jejich
dětí. Celý večer proběhne pod patronací
rodin Michaela Kocába a Milana Steindle-
ra.

Budete mít možnost srovnat, v čem
malý Míša Kocáb předčí svého slavného
otce Michaela, s Milanem Steindlerem vy-
stoupí jeho syn Oliver a dcera Johanka.

Mezi další překvapení patří vánoční po-
hádka. Sladké občerstvení pro všechny
a diskotéka pro děti ukončí večer plný
dárků.

Poznaní umělci i Vy – hosté večera –
svou účastí podpoříte iniciativu našich stu-
dentů - adopci na dálku 6 leté holčičky
Fatoumaty Pivi z Guineji, kterou loni stu-
denti SOŠ adoplovali a pořádáním kultur-
ních akcí tak i letos zabezpečují prostřed-
ky na její další vzdělávání.

Jménem všech studentů a pedagogů
školy Vám předem děkujeme za přízeň
a těšíme se na společné setkání.
Jednotné rodinné vstupné (rodiče a dítě): 150 Kč
Důležité informace:
Adresa TOPHOTELU
Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov
Objednávky vstupenek – informace:
Lenka Jedková (SOŠ), Mobil: 777 099 925, fax: 267 911 750
E-mail: jedkova@ssipt.cz

Základní umělecká škola JM
Praha 4, Křtinská 673
ve spolupráci 
s městskou částí Praha 11 pořádá

JIŽNÍ MĚSTO MUSIC 2005
XI. ročník soutěže pro mladé sólisty
Obor: klavír • Sobota 12. 2. 2005

Srdečně vás zveme k účasti v dalším ročníku hudební
soutěže, která je letos zaměřena na hru na klavír.

Touto soutěží oslovujeme mladé muzikanty z celé Prahy
4. Rádi bychom, abyste využili možnosti změřit své
schopnosti na muzikantském poli, ale i možnosti zkusit
si svůj repertoár před letošní soutěží ZUŠ MŠMT anebo
jen tak si s chutí zahrát.

Věříme, že přijmete toto naše pozvání a využijete tak
možnost k vzájemnému setkání.

Mgr.František Hlucháň, ředitel ZUŠ

SoutûÏ je vyhlá‰ena pro tyto kategorie: âasov˘ limit:

0. kategorie: – soutûÏící narozeni 1.9.1996 a mlad‰í 3 – 7 minut
I. kategorie: – narození 1. 9. 1995 aÏ 31. 8. 1996 3 – 8 minut

II. kategorie: – narození 1. 9. 1994 aÏ 31. 8. 1995 4 – 9 minut
III. kategorie: – narození 1. 9. 1993 aÏ 31. 8. 1994 5 – 9 minut
IV. kategorie: – narození 1. 9. 1992 aÏ 31. 8. 1993 5 – 10 minut
V. kategorie: – narození 1. 9. 1991 aÏ 31. 8. 1992* 6 – 10 minut
VI. kategorie: – narození 1. 9. 1990 aÏ 31. 8. 1991 8 – 12 minut

VII. kategorie: – narození 1. 9. 1989 aÏ 31. 8. 1990 8 – 14 minut
VIII. kategorie: – narození 1. 9. 1988 aÏ 31. 8. 1989 8 – 15 minut

IX. kategorie: – narození 1. 9. 1987 aÏ 31. 8. 1988 9 – 15 minut
X. kategorie: – narození 1. 9. 1986 aÏ 31. 8. 1987 9 – 16 minut
XI. kategorie: – narození 1. 9. 1985 aÏ 31. 8. 1986 9 – 16 minut

XII. kategorie: – narození 1. 9. 1984 aÏ 31. 8. 1985 9 – 16 minut
XIII. kategorie: – narození 1. 9. 1983 aÏ 31. 8. 1984 9 – 16 minut
XIV. kategorie: – narození 1. 9. 1979 aÏ 31. 8. 1983 9 – 18 minut

Podmínky soutěže:
■ soutěž probíhá jednokolově
■ soutěžící předvedou skladby dle volného výběru
■ soutěž se bude konat v sobotu 12. 2. 2005
■ časové rozdělení bude oznámeno po uzávěrce přihlášek
Koncert vítězů bude ve čtvrtek 17. 2. 2005 v 18.30 hod.
v sále ZUŠ Křtinská
Přihlášku (jméno soutěžícího, datum narození, reperto-
ár) zašlete do 14. 1. 2005 na adresu:
Základní umělecká škola Jižní Město, 
Křtinská 673, Praha 4 149 00
nebo zus.krtinska@volny.cz

Bližší informace: tel.: 267 900 135

Pořádá v rámci podzimního semestru následující semináře
a kurzy pro odbornou (O) i laickou veřejnost (L).

Relaxace
Lektor: E. Palečková 4. 12. 2004
Naučte se relaxovat, zvládat stres a zpomalit svoje životní
tempo (L)

Pečujete o osoby s Alzheimerovou chorobou?
Lektoři: MUDr. S. Spousta, Mgr. E. Spoustová 4. 12. 2004
Vhodné i pro osoby pracující v sociálních složkách a po-
máhajících profesích (L, O)

IPT II
Lektor: MUDr. O. Peč 10.– 11. 12. 2004
Odborný seminář, II. část (L,O)
Cena vícedenních seminářů 1490 Kč (důchodci, ženy na
MD a studenti sleva), jednodenní 1050 Kč.

Informace na tel. 272 940 879, linka 28 (R. Prchlíková) 
nebo www.esethelp.cz.

Přihlášky telefonicky nebo na e-
mail:klinikaeset@volny.cz.

Občanské sdružení ESET HELP ve spolupráci s klinikou ESET
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Občanské sdružení Hezké Jižní
Město vzniklo jako forma občanské

sebeobrany proti účelovým zájmům in-
vestorů, kteří chtějí realizovat své egois-
tické zájmy bez ohledu na životní pro-
středí obyvatel Jižního Města a mají na-
prosto nepochopitelnou podporu větši-
ny Rady MČ Praha 11, která rozhodla
v protikladu s odbornými doporučeními.
Konkrétně nesouhlasíme:

1.) s plánovanou výstavbou 1068 ko-
merčních bytů ve 43 budovách pro
téměř 3000 obyvatel jižně od Stříbrské-
ho a Novomeského ulice, v bezprostřed-
ním sousedství přírodní památky Milí-
čovský les a rybníky. Jen naivní člověk
by si mohl myslet, že tato komerční vý-
stavba je určena pro mladé rodiny z Již-
ního Města, které nemají dostatek peněz
na komerční bydlení. Důsledkem vý-
stavby bude:

■ další zahušťování již tak husté zá-
stavby Jižního Města, které se počtem
obyvatel rovná krajskému městu Hradci
Králové, přičemž je rozlohou desetkrát
menší,

■ urbanisticky zcela absurdní kom-
plex objektů kasárenského typu v řadě,
evidentně limitovaný zisky investorů na
úkor životního prostředí (minimální
vzdálenosti mezi objekty, absence vol-
ných prostranství zcela v protikladu
s účelově zidealizovanými situačními
pohledy na 27. straně Klíče č. 11/2004).
Chybí restaurace, klubovny, místa pro
setkávání juniorů, seniorů, lidí, kteří
jsou nejvíce vázaní na místo. Přes dekla-
rovanou maximálně pětipodlažní vý-
stavbu budou dosahovat nejvyšší domy
s ohledem na zemní práce efektivně
sedmi podlaží. Největší koncentrace no-
vých bytových objektů je natlačena do
bezprostředního sousedství školy. Místo
toho, aby byla kolem školy vytvořena
klidová oblast umožňující v budoucnu
i třeba rozvoj školy, jsou některé byty
postaveny tak, že z nich bude možno
přímo sledovat výuku ve škole,

■ další zhoršení již tak neúnosné do-
pravní situace ve všech přilehlých oblas-
tech. Studie výstavby nedostatečně řeší
parkovací místa a noví obyvatelé budou
muset parkovat v přeplněných soused-
ních ulicích, kde již teď je situace tak
kalamitní, že průjezd sanitky či hasič-
ských vozů je prakticky nemožný. Ne-
jméně tisíc dalších aut denně bude naši-
mi ulicemi projíždět a zase se vracet
a znečišťovat prostředí hlukem a smo-
gem. Nová výstavba nezajišťuje ani ob-
chody a ostatní služby, ty jsou velmi
vzdálené a dosažitelné prakticky jen
autem, protože není zajištěno napojení
na MHD,

■ ohrožení ekosystémů přírodní pa-
mátky Milíčovský les a rybníky z důvo-

du zemních prací v bezprostředním sou-
sedství,

■ nesmyslné zastavění jedné z po-
sledních rozvojových ploch, která měla
být využita pro zkvalitnění života sou-
časných a budoucích obyvatel Jižního
Města.

2.) s plánovanou výstavbou dvou hy-
permarketů a komerčních vysokopo-
dlažních obytných domů mezi ulicí Stei-
nerovou a Mnichovickou v bezprostřed-
ním sousedství stanice metra Háje, je-
jímž důsledkem bude:

■ příjezd a vjezd nákladních aut zá-
sobování, parkování aut zákazníků
(hluk, smog); občané sousedních domů
budou žít uvězněni za protihlukovými
bariérami, volné plochy budou tvořeny
parkovišti se symbolickým zastoupením
zeleně,

■ velký počet hypermarketů, který
může vést ke krachu a následnému
chátrání, takže se může opakovat histo-
rie známá z komplexu „Start“ ve Hviez-
doslavově ulici, který radnice není
schopna dle slov paní starostky vyřešit
a který je dnes postrachem okolí.

Plánovaný počet 1068 komerčních
bytů v lokalitě Stříbrského je jak z jiné-
ho světa, ze světa maximalizace zisku
investorů a jim podléhajících projektan-
tů, ze světa zneužívání přirozené potře-
by bydlet, ze světa nekoncepčního roz-
hodování vymykajícího se i základnímu
selskému rozumu.

Velmi smutným paradoxem je, že dle
původního návrhu projektantů Jižního
Města byl tento prostor ještě do počátku
80. let určen pro sportovně rekreační
zázemí celého Jižního Města, včetně
malého fotbalového stadionu, krytého
bazénu, haly a tenisových kurtů. Tedy
takové občanské vybavenosti, která je
na Jižním Městě nedostatková a v tomto
území by vhodným způsobem navazo-
vala na Milíčovský háj s rybníky.

Je zcela neomluvitelné, že Rada MČ
Praha 11 mohla souhlasit bez připomí-
nek s touto studií a nezohlednila sou-
časné a budoucí požadavky na kvalitu
bydlení a životního prostředí. Navíc
o svých souhlasech zcela nedostatečně
informovala veřejnost, vůbec neinfor-
movala výbor pro územní plánování za-
stupitelstva a hlasovala v rozporu s jeho
názorem.

Dle našeho názoru je před každým
souhlasem rady s investičním záměrem
bezpodmínečně nutné informovat veřej-
nost jak formou „veřejného slyšení“, tak
vyvěšením urbanistických plánů ve ves-
tibulu metra, aby byly přístupné široké
veřejnosti.

Občanské sdružení navrhuje řešit
prostor mezi starou zástavbou a Milí-
čovským hájem a rybníky jako jeden lo-

gický celek s ohledem na potřeby sou-
časných obyvatel Jižního Města, přede-
vším mládeže a starých spoluobčanů,
kteří jsou nejvíce limitováni svým oko-
lím. Navrhujeme  místo stávajících
plánů na tomto místě vybudovat:

a) park, rozšířit zeleň v bezprostřed-
ním sousedství přírodní památky
Milíčovský les a rybníky,

b) sportovně rekreační zařízení a kul-
turní zázemí pro mládež Jižního
Města,

c) byty s pečovatelskou službou pro
důchodce, rehabilitační zařízení;
byty uvolněné těmito osobami vyu-
žít jako startovací byty pro ty
z nás, kteří nemají peníze na to,
aby si koupili komerční byt z širo-
ké pražské nabídky.

Závěrem bych vám chtěl říci, že
pokud si myslíte, že vám na Jižním
Městě před okny nemůže vyrůst nový
panelový dům nebo se zpětinásobit hus-
tota dopravy například v důsledku vý-
stavby supermarketů, tak se velmi plete-
te. Některé záměry investorů jsou na-
prosto šílené. Většina z nich neprojde
schvalovacím sítem odborných útvarů,
ale tato odborná hlediska nemusejí být
místními politiky, kteří nakonec rozho-
dují, respektována. Tato rozhodnutí
vám mohou výrazně znepříjemnit život
na Jižním Městě a vy budete postaveni
před hotovou věc. Je třeba se zajímat
o konkrétní rozhodnutí místních politi-
ků a nevolit ty strany, které nominují
politiky hájící v reálné politice zájmy in-
vestorů proti zájmům obyvatel Jižního
Města 

Říkáte si, že jako jednotlivci jste slabí,
vytvořte si tedy občanské sdružení, které
se může jako právnická osoba stát
účastníkem územního a stavebního říze-
ní, nebo vstupte do již založených.
Pokud jako sjednocení voliči donutíme
politiky k otevřené informační politice,
máme alespoň nějaké šance proti moci
investorů.

Zajímáte se  o novou výstavbu na Již-
ním Městě? Navštivte odbor územního
rozvoje úřadu městské části a seznamte
se s aktualizovaným územním plánem.
Pokud vás zajímá dění na Jižním Městě,
budeme velmi rádi, když se s námi nebo
ostatními podobně zaměřenými sdruže-
ními podělíte o své zkušenosti.

Za výbor Občanského sdružení HJM
Mgr. Zděnek Kvítek Ph.D

Kontakt:
Občanské sdružení Hezké Jižní Město,
IČ 266 75 170
149 00 Praha 11, Stříbrského 683/14
e-mail: hezke_jm@quick.cz
http://web.quick.cz/hezke_jm

O. S. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO 
k zahušťování výstavby v Hájích
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Stalo se tradicí, že první pro-
sincový víkend patří v hale TJ

Chodov – Jižní Město kopané.
Letos se tu bude od pátku 3.12.
konat již pátý ročník fotbalového
halového turnaj budoucích nadě-
jí O pohár Jižního Města 2004.

Tradičními organizátory této
akce jsou ZŠ Chodov a TJ Cho-
dov – Jižní Město.

Jako tradičně se tu sejdou
příští fotbalové naděje z předních
českých prvoligových týmů, ale
i ze zahraničí. To v letošním roč-
níku budou reprezentovat mladí
hráči Internu Bratislava a hráči
SFC Wien. Takové složení účast-
níků turnaje dává předpoklad, že
se zde bude hrát opravdu kvalitní
mládežnický fotbal.

Punc a kvalitu letošnímu roč-
níku dává jistě i rostoucí zájem
sponzorů - ČSOB pojišťovny, T-
MOBILU, vydavatelství HA-
TRICK, firmy Fontana ČR a dal-
ších. 

Maratónu 48 zápasů turnaje
bude zahájen v pátek 3. prosince
v 15.00 a potrvá až do neděle. Fi-
nálový zápas nejúspěšnějších 2
týmů je plánován na neděli 5. 12.
2004 od 14.30. 

Přijďte se podívat na zajímavá
fotbalová klání v hale TJ Chodov.

Za organizátory 
- Jan Hovorka.

MIKULÁŠSKÝ FOTBALOVÝ VÍKEND
v hale TJ Chodov 3. – 5. 12. 2004

Vítězný tým z ročníku 2003 FC Baník Ostrava s pohárem a cenami 
pro nejlepší tým. Bude i v letošním ročníku trvat hegemonie moravských týmů?

Podzimní fotbalová sezóna právě dosáhla
svého vrcholu a mladí fotbalisté ji ukončili

velkým mezinárodním turnajem. Dne 10.října
2004 FC Háje Jižní Město uspořádal II.ročník
fotbalového turnaje mladších přípravek, ten-
tokrát s mezinárodní účastí. Fotbal na hřiště
FC Háje si přijeli zahrát fotbalisté ze Španěl-
ska, z klubu SUECA S.D. Další zúčastněné
týmy byly FC Háje JM, FK Meteor Praha 8,
FC Slovan Liberec, SK Slavie Praha, AC
Sparta Praha. Zápasy byly velmi vyrovnané,
do brankářských sítí padlo na desítky gólů,
ale první místo mohl získat jen jeden tým.
Trofej za prvenství si domů neodvezli Španě-
lé, bohužel však nepřipadla ani domácím.

Výsledky byly následující:
1. místo AC Sparta
2. místo SK Slavia
3. místo FC Háje
4. místo Sueca S.D.
5. místo FC Slovan Liberec
6 .místo FK Meteor.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Valenta -
hráč týmu Slavia. 

Zvláštní cenu „Nejlepší trenéři“, věnova-
nou hosty ze Španělska, si ze hřiště odnesli
trenéři FC Háje - Vláďa Hájek a Pavel Smo-
lák, kteří byli zároveň organizátoři akce, jim
také patří poděkování.

Vítězům přišla popřát také starostka MČ
Praha 11 Marta Šorfová.

Rádi bychom se také zmínili o sponzo-
rech akce, za jejichž laskavého přispění se
mohl turnaj uspořádat. 

Díky patří firmě Ekols Praha, RPM Servi-
ce, DV Sport, SP Audit, ARGOS Travel
Agency, firma Hájek @ Tůma, Pizzeria -
Spaghetteria Vyžlovka, KFC Chodov, KFC
Galaxie.

Sluníčko se na nás během turnaje usmíva-
lo, fanoušci fandili a zážitků je spousta, nyní
se můžeme připravovat a těšit na další roční-
ky.

Renata Klíčová - FC Háje

FC HÁJE pořádal mezinárodní turnaj KLUB 
zdravá záda 
pro děti
Preventivní a léčebné

cvičení pro školní
děti s používáním cvi-
čebních pomůcek.

Cvičitelka 
Anička Frančevová.

Vždy v úterý 18.00-
19.00 v bývalém zrcad-
lovém sále SOŠ Schul-
lofova na Jižním Městě.
Ve stejném čase a na
stejné adrese probíhá
i cvičení Klubu zdravá
záda pro dospělé.

Více na
www.klubzdravazada.cz

Zúčastněné týmy a rozlosování do skupin v ročníku 2004:
Skupina A
AC Sparta Praha 
FC BANÍK OSTRAVA
FK VIKTORIA ÎIÎKOV 
FK Marila Pfiíbram 
RMSK CIDLINA 
SK Motorlet Praha 

Skupina B
1. FC BRNO 
FK INTER BRATISLAVA
SK SLAVIA PRAHA 
FC Bohemians Praha
SV ESSLING WIEN
FC Háje - JiÏní Mûsto

Přehled dosavadních vítězů:
2000 1. FC Synot Staré Mûsto
2001 FC Baník Ostrava 
2002 SFC Opava
2003 FC Baník Ostrava
2004 ?
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Tréninková kavárna Dendrit
Kafé se nachází v Hekrově

ulici čp. 805 nedaleko stanice
metra Háje, v objektu občanské-
ho sdružení ESET HELP.

Své první hosty kavárna přiví-
tala 1. dubna roku 2003. Od té
doby se snaží přilákat další ná-
vštěvníky na dobrou kávu, čaj
a jiné nápoje, a zároveň je po-
zvat k posezení v příjemném
útulném prostředí.

Občanské sdružení ESET
HELP se zaměřuje na pomoc li-
dem s dlouhodobým duševním
onemocněním. Lidem, kteří se
vlivem své nemoci a částečně
i vlivem stereotypních názorů
společnosti vůči nim, ocitli v ne-
příznivé sociální situaci, a jsou
tak ohroženi sociální izolací
a vyloučením z pracovního
i společenského života.

O. s. ESET HELP nabízí pro-
střednictvím pracovní rehabilita-
ce a resocializace svým klientům
možnost zařadit se zpět do života
a navázat tam, kde byl jejich ži-
votní rytmus a styl onemocně-
ním přerušen.

Kavárna Dendrit Kafé je jed-
ním z míst takové pracovní reha-
bilitace, v tomto případě prací za
barem a obsluhou zákazníků.
Tímto způsobem mohou klienti
znovu získat a obnovit své pra-
covní návyky, pracovní rytmus
a zároveň se zdokonalit v sociál-
ním kontaktu s veřejností.

Abychom pomohli našim kli-
entům naplnit tyto cíle pracovní
r e h a b i l i t a c e ,
snažíme

se do kavárny přilákat co nejvíce
návštěvníků. K tomu by nám
měly pomoci kulturní večery,
které v prostorách kavárny pravi-
delně jednou měsíčně pořádáme.
Nejbližší kulturní večer se usku-
teční ve čtvrtek 2. prosince
v 19.00 hod., kdy proběhne auto-
rské čtení literárních prací našich
klientů a hostů Dendrit Kafé
(Petra Noska, Anny Kaczmarské,
Saši Gr., Kláry Vaňkové, Lenky
Markové, Václava Soukupa
a Luďka Krásy) s hudebním do-
provodem Martina Ruperta (ky-
tara).

Srdečně vás zveme a těšíme se
s vámi u nás na shledanou!

Mgr. Dita Tondlová
a Mgr. Zuzana Skřičková,

socioterapeutky
kavárny

Dendrit Kafé

POZVÁNKA do Dendrit Kafé
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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

E-mail: chod.tvrz@seznam.cz

Galerie Chodovské
vodní tvrze

POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ GALERIE (V 1. PAT¤E):

Dobri DOBREV
a souãasní bulhar‰tí umûlci – obrazy

Od 8. prosince do 9. ledna 2005

MALÁ GALERIE (V P¤ÍZEMÍ):

Hana BENE·OVÁ – keramika 
Od 8. prosince do 9. ledna 2005

VELKÁ I MALÁ GALERIE :

Tomá‰ BÍM – obrazy, grafika.
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 je v rekonstrukci, otev-

fiena bude v prÛbûhu prosince.
Otvírací doba galerie o vánoãních

a novoroãních svátcích:
Zavfieno 24. 12. a 31. 12., 

jinak otevfieno dennû kromû pondûlí.

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

Pracovníci 
Chodovské tvrze 

pfiejí náv‰tûvníkÛm 
krásné Vánoce 

a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2005

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

PROGRAMY V PROSINCI

Koncerty

ãtvrtek ❑ 2. ❑ 19.00

Saxofonové kvarteto Bohemia. P. Fied-
ler – sopránsaxofon, A. Mühlhansl – altsa-
xofon, P. ·krna – tenorsaxofon, K. Stupko-
vá – barytonsaxofon. Z programu: L. Bern-
stein: Suite from West side story,, L. Kuba:
Variace na téma J. S. Bacha, skladby sta-
r˘ch mistrÛ i souãasn˘ch autorÛ.

stfieda ❑ 8. ❑ 19.00

Vánoãní koncert praÏsk˘ch sólistÛ.
Úãinkují: Jan Riedelbauch – flétna, Danie-
la Bune‰ová – soprán, Barbora ·teflová –
alt, Martin Levick˘ – sólov˘ klavír. ReÏie
pofiadu, klavírní doprovod, prÛvodní slovo
Franti‰ek Martiník. Na programu: W. A.
Mozart, F. Chopin, A. Dvofiák, G. F. Hän-
del, C. Debussy, J. Mysliveãek a dal‰í au-
tofii.

ãtvrtek ❑ 9. ❑ 19.00

·tûpán Rak. Kytarov˘ recitál. Zazní
skladby star˘ch mistrÛ i interpretova vlast-
ní tvorba a variace na rÛzné motivy.

pondûlí ❑ 13. ❑ 19.00

·anson, vûc vefiejná. Druhé ‰ansonové
setkání. Hostitelé: Rudolf Pellar, Jan Pet-
ránek, Filip Sychra, Milan Jíra. Host: Ilja
Racek.

úter˘ ❑ 14. ❑ 19.00

Musica a tre. Vûra Tichá – soprán, Jaro-
slav Novák – kytara, Katefiina Chudobová
– flétna. Vánoãní koncert z dûl A. Vivaldi-
ho, A. Dvofiáka, G. P. Telemanna, W. A.
Mozarta, F. Schuberta a dal‰ích autorÛ.

stfieda ❑ 15. ❑ 19.00

Martina Kociánová – soprán a trio Ama-
deus: Franti‰ek HlucháÀ a Karel Dohnal –
klarinet, Petr HlucháÀ – fagot. Sopranistka
Martina Kociánová pÛsobí také jako mode-
rátorka. Na programu: G. F. Händel,
W. A. Mozart, J. J. Ryba, F. X. Brixi, D.
Scarlatti a G. Bononcini.

pondûlí ❑ 20. ❑ 19.00
Vánoãní koncert. Daniela Demuthová –
mezzosoprán, Franti‰ek Svejkovsk˘ –
trubka, Vladimír Roubal – klavír, varhany.
Koncert z dûl J. S. Bacha, G. F. Händela,
F. X. Brixiho, J. J. Ryby a dal‰ích autorÛ,
vánoãní písnû a koledy.

stfieda ❑ 22. ❑ 19.00
Vánoãní koncert Jaroslava Svûceného.
Slavn˘mi skladbami tfií staletí navodí Jaro-
slav Svûcen˘ za klavírní spolupráce Marie
Synkové tu pravou sváteãní atmosféru.
PrÛbûh veãera zpestfií i tradiãní „Chodov-
sk˘ kfiest“ jubilejního ãtyfiicátého CD Jaro-
slava Svûceného.

Pfiedná‰ky, ‰kolní 
a studentská pfiedstavení:

ãtvrtek ❑ 2. ❑ 13.00
Vystoupení ÏákÛ soukromé základní ‰koly
Klíãek.

pondûlí ❑ 6. ❑ 14.00
Koncert pro seniory. Zadáno pro Centrum
sociálních sluÏeb Praha – JM.

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 17.00
Vánoãní schÛzka OS Chodov. Host dr. J.
BartoÀ: V˘lety do Chodovské historie.

úter˘ ❑ 21. ❑ 19.00
Vánoãní pfiání – vystoupení Ïaãek prof. StaÀ-
ka – Konzervatofi J. Deyla, oddûlení zpûvu.

Pohádky:

nedûle ❑ 5. ❑ 15.00
Pohádkové hraãkáfiství – Divadlo bez
opony J. A. Svobody. Hraná pohádka
s úãastí dûtí a loutek.

nedûle ❑ 12. ❑ 15.00
O âervené Karkulce Malé divadélko No-
vákov˘ch – hraná pohádka.

nedûle ❑ 19. ❑ 15.00
Princezna a drak – divadlo Vysmáto



PROSINEC 2004 KULTURNÍ P¤EHLED 3

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

PROGRAM NA PROSINEC:

Koncerty:

pátek ❑ 3. ❑ 20.00
Judas Priest Revival, Metallica, Cover
Band Brno. Rock koncert.

stfieda ❑ 8. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

pátek ❑ 10. ❑ 19.00
11. Celorepublikové setkání beatlmani-
akÛ. Beatlmánie. Vystoupí skupiny:
Pangea, Profesor, Fastbirds, The Beat-
les, Chrobáky, The Boom, The Bugles.
Host: Mekky Îbirka.

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 20.00
Argema, Turbo. Rock koncert.

pátek ❑ 17. ❑ 20.00
Fleret a Jarmila ·uláková. Vánoãní kon-
cert.

sobota ❑ 18, ❑ 20.00
Rockové Vánoce se skupinou Orient,
Araksa a Gaz 69. Pfiedvánoãní rocková
tancovaãka.

úter˘ ❑ 21. ❑ 20.00
Vánoce se Steamboat Stompers. Hosté:
Original Indigo, Jitka Vrbová a Jan An-
tonín Pacák. Dixieland nejen k posle-
chu.

Pátek ❑ 31. ❑ 20.00
Silvestr 2004 se skupinou Professor –
Beatles Revival Party.

nedûle ❑ 5., 12. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s Velk˘m
dechov˘m orchestrem BlaÏeje Zemana

Pro dûti:

sobota ❑ 4. ❑ 14.00
Dûtská Mikulá‰ská besídka s Mikulá-
‰em, ãertem a bohatou nadílkou, hry,
soutûÏe, diskotéka

Vánoãní pofiady pro ‰koly:

úter˘ ❑ 7. ❑ 8,30
O Mikulá‰i, Vánocích a Tfiech králích

úter˘ ❑ 7. ❑ 9.45
Od Adventu do Tfií králÛ

úter˘ ❑ 7. ❑ 11.00
Za kouzlem Vánoc

úter˘ ❑ 14. ❑ 18.00
Vánoãní akademie Z· Kvûtnového ví-
tûzství 1554. Vystoupení dûtí.

pondûlí ❑ 20. ❑ 14.30
Vánoãní akademie Z· Klíãek. Vystoupe-
ní dûtí.

Pro seniory:

stfieda ❑ 1., 8., 15. a 22. ❑ 10.00
Akademie tfietího vûku

sobota ❑ 25. ❑ 14.30

Klub aktivního stáfií. 
Vánoãní pofiad s pfiekvapením pro
v‰echny, ktefií nechtûjí zÛstat o svát-
cích sami.

Pfiipravujeme na leden 2005:

Stfieda ❑ 19. ❑ 20.00
Koncert skupiny KAMELOT

Stfieda ❑ 27. ❑ 20.00
Koncert Zuzany Navarové &KOA

KD Opatov pofiádá

❑ KURZY NùMâINY pro zaãáteãníky i
pokroãilé. TéÏ moÏnost douãování
‰kolní látky. Informace a pfiihlá‰ky v KD
Opatov.

❑ KURZY KYTARY pro zaãáteãníky i po-
kroãilé a to ve v‰ech Ïánrech : klasika,
rock, pop, C&W, folk, blues, jazz.pod
vedením zku‰eného lektora M. Ben˘‰-
ka. Zájemci se mohou hlásit u lektora
na tel.: 272 911 114 nebo v KD Opatov

❑ Dále pfiijímáme pfiihlá‰ky do TANE-
âNÍCH KURZU na sezónu 2005 /2006.
V˘uka standardních a latinsko – ame-
rick˘ch tancÛ pod vedením Heleny Bro-
Ïovské s partnerem probíhá vÏdy v
pondûlí od 18.30 pro mládeÏ a od 20.30
pro dospûlé.

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

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM 
V PROSINCI 2004

ãtvrtek ❑ 2. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly Kfitinská

pondûlí ❑ 6. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly J. RÛÏiãky

ãtvrtek ❑ 9. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly Kfitinská

pátek ❑ 10. ❑ 18.00
Vánoãní koncert pûveckého sboru.
PraÏská kantiléna a Rokycansk˘ pûveck˘
sbor.

Kostel u sv. Salvátora, 
Salvátorská 1, Praha 1

pondûlí ❑ 13. ❑ 18.00
Vánoãní koncert v lidovém tónu.
Hájíãek, KoÈata, Kantiléna, Srdíãko, Slo-
vensk˘ folklórní soubor Hájíãek.

Na schodech Národního Muzea Praha

pondûlí ❑ 13. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly J. RÛÏiãky

úter˘ ❑ 14. ❑ 18.00
Vánoãní koncert pro Modr˘ klíã

KC Novodvorská

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ Sál ‰koly Kfitinská

pondûlí ❑ 20. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly J. RÛÏiãky

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

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

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

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

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

KULTURNÍ POŘADY GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
PROSINEC 2004

stfieda ❑ 1. ❑ 18.30
Setkání s Goethem a Goetheho nadãa-
sové drama Faust. Pfiedná‰ka s doc.
PhDr. Milu‰í Kubíãkovou, CSc.

ãtvrtek ❑ 2. ❑ 18.30
Hvûzdy a duchovní fiád – astrologie
a kosmick˘ Ïivotní cyklus. Pfiedná‰í
PhDr. Marta Fouãková

pátek ❑ 3. ❑ 18.30
Cestou k vodnáfiskému vûku. Setkání
s Josefem A. Zentrichem na téma du-
chovního zrání.

sobota ❑ 4. ❑ 9.00 aÏ 13.30
Vánoãní setkání s Harmonií.

stfieda ❑ 8. ❑ 18.30
Ramana Mahár‰i – odpovídá na otázky.
Pfiedná‰í filozof, jogín, autor ãetn˘ch
knih s duchovní tématikou PhMr. Rudolf
Skarnitzl.

ãtvrtek ❑ 9. ❑ 18.30
Vodnáfiské evangelium – o JeÏí‰ovû na-
rození a poslání na základû meditací
a vnofiení se do Akasha kroniky, napsal
Levi H.Dowling jako filozofick˘ základ víry
vodnáfiského vûku. PfieloÏil Zdenûk Gla-

ser. Uãinkuje Milan Friedl. Úvodní slovo
Adolf Inneman.

pátek ❑ 10. ❑ 18.30
Hvûzdy a duchovní fiád – astrologie, ta-
rot, alchymie a umûní. Pfiedná‰í Bohu-
mil Vurm.

nedûle ❑ 12. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají...Mantry. Mj.
zhudebnûné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá
a slovem doprovází Richard Holick˘.

úter˘ ❑ 14. ❑ 17.00
PASTORELA – vánoãní rozjímání autor-
ky Vûry Ludíkové. Osobnû pfiedstaví de-
set osobností rÛzn˘ch oborÛ, literátÛ, v˘-
tvarníkÛ a vûdcÛ i své pfiíspûvky do pfiipra-
vované knihy Po‰li to dál III.

stfieda ❑ 15. ❑ 18.30
Ve stínu Buddhova stromu – posvátná
poutní místa Srí Lanky, dramatické osudy
posvátné relikvie a tajemné rituály.
Pfiedná‰í a ãte ze své nové knihy akade-
mick˘ malífi Jaromír Skfiivánek.

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 18.30
Vánoãní setkání s Marií Zítkovou.

úter˘ ❑ 21. ❑ 18.30
Zti‰ení se – meditace k zimnímu sluno-
vratu s Terezkou Skoumalovou.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 

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

Od stfiedy do nedûle v 15 hod. Vesmírná
píseÀ – hudebnû obrazová fantazie– ãást
II. Je tvofiená unikátním spojením projekce
obrazÛ ZdeÀka Hajného se snímky

z Hubbleova teleskopu. Kosmoobrazy
vznikající tímto spojením jsou pfii kaÏdé
projekci vÏdy originální, divák má tak oje-
dinûlou moÏnost b˘t svûdkem zrodu no-
v˘ch a pÛvodních kosmovizí.
Ze záznamu doprovází T. Fischerová a M.
Moravec, hudba a zpûv Yoshié Ichige. Re-
Ïie: V. Poltikoviã

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

Otevfieno:
Bûhem Vánoc 
zavfieno: 24., 27., 28. a 31. 12. 2004,
otevfieno: 25., 26., 29. a 30. 12. 2004.

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

Nesvadbová a Berková
V ZAHRADĚ

Barbara Nesvadbová, přitažlivá šéfredaktorka časopisu
Harper’s Bazaar, uzavře v KC Zahrada čtyřdílný cyklus autor-

ských čtení »Podzim s literaturou«. Dcera spisovatele a lékaře Jose-
fa Nesvadby, která doposud vydala v nakladatelství Motto tři knihy:
Bestiář, Řízkaře a Život nanečisto, si na nedostatek zájmu médií roz-
hodně stěžovat nemůže. Ve středu 8.12. od 18.30 budete moci po-
znat Barbaru naživo v Malém sále Zahrady. Akce má podporu MČ
Praha 11. O necelý týden později (14. 12. od 18.30) vás zveme do
dámského klubu »Popelka po čtyřicítce«, který bude mít v režii jeho
autorka, scenáristka, prozaička a vedoucí katedry tvůrčího psaní Li-
terární akademie Alexandra Berková. Vstupné 30 Kč.

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

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

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V PROSINCI:

pátek ❑ 3. ❑ 9.00
Stfiíbrná pohádka z Betléma – vánoãní
pofiad pro Z· a M·

sobota ❑ 4. ❑ 16.30
Mikulá‰ská. Do Klubky pfiijde uÏ brzy
Mikulá‰. Jako kaÏd˘ rok, tak i letos pro
vás, milé dûti, pfiipravil KD Klubka „Miku-
lá‰skou nadílku“. Tentokrát za vámi v so-
botu 4. prosince ve ãtyfii hodiny odpoledne
pfiijde nejprve pejsek s koãiãkou, aby vám
vyprávûli, jak se na Mikulá‰e a na Vánoce
tû‰í a pfiipravují oni. Po pohádce nás na-
v‰tíví sám Mikulá‰ s ãertem, ktefií s sebou
pro vás pfiinesou nadílku.

Máte se tedy na co tû‰it.

pátek ❑ 10. ❑ 18.00
VernisáÏ tradiãní Vánoãní v˘stavy prací
dûtí z v˘tvarné a keramické dílny. V pro-
gramu vystouopí ti nejmen‰í z kurzÛ
pofiádan˘ch Klubkou

sobota ❑ 11. ❑ 16.30
Dva snûhuláci - vánoãní pohádku zahrají
herci Divadla Ludmily Fri‰tenské

pátek ❑ 17. ❑ 17.30
Vánoãní koncert dûtí z hudebních kurzÛ
KD Klubka.

sobota ❑ 18. ❑ 16.30
Putování k Betlému – vánoãní pohádka
pro malé i velké

pondûlí ❑ 20. ❑ 14.00
Dva snûhuláci

âtvrtek ❑ 23, ❑ 8.30–13.00
Vánoãní Klubíãko v Klubce
Cel˘ rok pfiipravujeme program Klubíãko
pouze pro pfied‰kolní dûti, ve ãtvrtek 23.
prosince, v dobû vánoãních prázdnin v‰ak
chceme i tûm star‰ím, ktefií jiÏ chodí do
‰koly, umoÏnit, aby si pfii‰li spoleãnû
s mlad‰ími brá‰ky a sestfiiãkami ukrátit ãe-
kání na JeÏí‰ka.
V dobû od 8.30 do 12.00 hodin si budou
dûti moci vyrobit drobné dáreãky pro své
blízké nebo vánoãní pfiáníãka. Souãástí

celého programu je divadelní pfiedstavení
divadla Rozmar˘nek, které dûtem zahraje
pohádku „Vánoãní koleda“. Pohádka zaã-
ne ve 12.00 hod. a mÛÏete pfii jít jen na
pohádku. Program vánoãního Klubíãka
konãí ve 13.00 hod.
Hezké Vánoce pfieje KD Klubka

sobota ❑ 4. ❑ 9.00–10.30
PRO ÎENY A DÍVKY:
Aerobní cviãení – Buìme koãky

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
Pro zájemce má HOBBY KLUB – pfiipra-
veno dal‰ích 5 lekcí (1., 8., 15., 22.), kdy
se budou vyrábût vánoãní dárky. Pfiijít
mÛÏete kaÏdou stfiedu od 17.45 do
19.45 hod.
•  zdobení vûneãku z proutí
•  malování na sklenici, hrnek nebo talífi,

na hedvábí a textil
•  v˘roba zvoneãkÛ z drátku, pedigu a slá-

my
•  nalepování motivÛ z ubrouskÛ na pfiáníã-

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

drátkem, mramorováním
•  dekorace z Twistartu
•  rÛzné dekorace kvûtináãÛ
35 Kã/ za pÛl hodiny
+ ãástka za pfiípadnû pouÏit˘ materiál
MÛÏete si pfiinést 
svÛj kvûtináã, sklenici, hrnek apod.
Nutno se objednat pfiedem.

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

e-mail: milada.suchoparova@quick.cz

PĚKNÉ VÁNOCE 
A KLIDNÝ ROK 2005 

PŘEJÍ SVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM 
ZAMĚSTNANCI KLUBKY.

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

272 930 023.



KULTURNÍ P¤EHLED PROSINEC 20046

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.

PROSINEC 2004

Koncerty

ãtvrtek ❑ 9. ❑ 19.00
Kvokál – nejen spirituály a gospely v po-
dání skupiny ocenûné na festivalech Porta
a Zahrada

úter˘ ❑ 14. ❑ 20.00
Jarret + Babylon – veãírek Klubu Li‰ák
s moderní folkovou hudbou z Liberce
a Prahy

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 19.00
JablkoÀ – originální adventní recitál multi-
Ïánrové skupiny – skladby z nového CD
HOVADA BOÎÍ

úter˘ ❑ 21. ❑ 19.00
Jakub Jan Ryba – âeská m‰e vánoãní –
slavnostní koncertní provedení

Divadlo

sobota ❑ 11. ❑ 17.00
Spor u jesliãek – DismanÛv rozhlasov˘
dûtsk˘ soubor mífií do Betléma k JeÏí‰kovi.

pondûlí ❑ 13. ❑ 19.00
Milan Uhde: ·uhaj Nikola – Oldstars –
absolventi Dismanova rozhlasového dût-
ského souboru – uvádûjí inscenaci na mo-
tivy Olbrachtova románu

Setkávání

pondûlí ❑ 6. ❑ 18.30
Indií... – projekce cestopisného snímku
Tomá‰e Kubáka + beseda s tvÛrcem

stfieda ❑ 8. ❑ 18.30
Barbara Nesvadbová – autorské ãtení

atraktivní mladé prozaiãky a novináfiky –
v rámci Podzimu s literaturou

pondûlí ❑ 13. ❑ 18.30
Jóga v praxi – RadÏajóga – Pranajáma
a asámy – z nového cyklu pfiedná‰ek
PhMr. Rudolfa Skarnitzla

úter˘ ❑ 14. ❑ 17.30
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ fotosoutûÏe Kon-
trasty v Ïivotû JM

úter˘ ❑ 14. ❑ 18.30
Popelka po ãtyfiicítce – dámsk˘ klub spi-
sovatelky a scenáristky Alexandry Berko-
vé

stfieda ❑ 15. ❑ 18.30
Kavkaz – vrcholy hor na hranici konti-
nentu – cestopisná pfiedná‰ka Michaela
Pokorného

V˘tvarné dílny
pro dospûlé i dûti – rezervace paní Nûm-
cová (736 406 043 nebo 271 910 246)

ãtvrtek ❑ 2. ❑ 18.30
Adventní vûnec

ãtvrtek ❑ 9. ❑ 18.30
V˘roba novoroãenky – tisk ze sádrofiezu

Vánoãní jarmark

sobota ❑ 11. ❑ 10.00–17.00
Vánoãní jarmark – prodejní v˘stavka vá-
noãních v˘robkÛ a fiemesel

nedûle ❑ 12. ❑ 10.00–15.00
Vánoãní jarmark – prodejní v˘stavka vá-
noãních v˘robkÛ a fiemesel

Pofiady pro dûti a mládeÏ

ãtvrtek ❑ 2., 9.,16, 23. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – liga ve sbûratelsk˘ch
kartiãkách. Pokémon, Harry Potter, Pán
prstenÛ, Magic.

Mikulá‰ v Zahradû

pátek ❑ 3. ❑ 9.30
Mikulá‰ská v Zahradû – pohádka „Váno-
ce s Rafem a ≈afem“ a Mikulá‰ s nÛ‰í pl-
nou dárkÛ. Rezervace nutná!

sobota ❑ 4. ❑ 10.00–12.00
TvÛrãí, hravé a úsmûvné dopoledne –
Mikulá‰! – pro dûti od 3 let. S sebou: vo-
dovky, nÛÏky, lepidlo

sobota ❑ 4. ❑ 15.00
âertovské prázdniny – rozpustilá pohád-
ka o vesel˘ch ãertech. Hraje ãinoherní di-
vadlo Albatros

sobota ❑ 4. ❑ 16.30
Mikulá‰sk˘ bál s Andûlem Andûlkou –
karneval, soutûÏní rej i diskohrátky s An-
dûlkou a Mikulá‰em

stfieda ❑ 8. ❑ 9.00
Vánoãní kabaret – nauãnû–zábavn˘ po-
fiad o adventních ma‰karách a zvycích –
Divadlo Andromeda

stfieda ❑ 8. ❑ 10.30
Mikulá‰ská a vánoãní merenda – zábav-
nû – nauãn˘ pofiad pro »teenagery« o zvy-
cích i koledách. SoutûÏe, rej

sobota ❑ 11. ❑ 10.00–12.00
TvÛrãí, hravé a úsmûvné dopoledne na
vánoãní motivy – pro dûti od 3 let. S se-
bou: vodovky, nÛÏky, lepidlo

sobota ❑ 11. ❑ 15.00
Snûhová královna – poetickou zimní po-
hádku uvádí profesionální soubor Îlut˘ ko-
pec

úter˘ ❑ 14. ❑ 10.00
Dûti dûtem – pódiová vystoupení od dûtí
pro dûti: tanec, zpûv, divadlo.

úter˘ ❑ 14. ❑ 16.00
Pfiehlídka ãinnosti kurzÛ – to nejlep‰í
z kurzovní ãinnosti v Zahrady

stfieda ❑ 15. ❑ 10.00
Dûti dûtem – pódiová vystoupení od dûtí
pro dûti: tanec, zpûv, divadlo.

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 9.00, 14.00
Ej, past˘fii do Betléma – pofiad o tradi-
cích i koledách, narození JeÏí‰ka a legen-
dách – uvádí DS Na‰e princezna

sobota ❑ 18. ❑ 10.00
Franklin a Vánoce – DVD projekce ani-
movaného filmu s vánoãní tematikou

sobota ❑ 18. ❑ 15.00
Tfii pohádky na Vánoce aneb PÛjdem
spolu do Betléma – divadlo Pohádka zve
malé i velké k JeÏí‰kovi

sobota ❑ 18. ❑ 16.00
Vánoãní koledování – pfiijìte si zazpívat
koledy do dvorany Zahrady a spoluproÏít
chvíle Adventu

stfieda ❑ 22. ❑ 9.00
Christmas Shakespeare’s show aneb
texty Anglie, Francie i ãesk˘ch básníkÛ
s L. Frejem a D. Dobiá‰em

ãtvrtek ❑ 23. ❑ 10.00
Franklin a Vánoce – DVD projekce ani-
movaného filmu s vánoãní tematikou
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pondûlí ❑ 27. ❑ 10.00
Franklin a Vánoce – DVD projekce ani-
movaného filmu

úter˘ ❑ 28. ❑ 10.00
Vánoce s MarÈanem – hran˘ film pro dûti
a mládeÏ

stfieda ❑ 29. ❑ 10.00
Kocour Vavfiinec a jeho pfiátelé – animo-
van˘ pfiíbûh

ãtvrtek ❑ 30. ❑ 10.00
Snûhová královna – hraná filmová po-
hádka

pátek ❑ 31. ❑ 10.00
Tisíc a jedna noc – celoveãerní animova-
n˘ film

V˘stavy

❑ 3. – 31. 12.
Galerie. Vánoce s krajkou – v˘stava
SdruÏení Krajka

❑ 1.– 31. 12.
Mal˘ sál. Jan âern˘: Okolo zpût – Oleje
– ve spolupráci s Amatérskou obrazárnou
(www.ao.cz). VernisáÏ 1. 12. od 18.00

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

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

·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

PROSINEC 2004

stfieda ❑ 1.

Taneãní vystoupení dûtí ze zájmov˘ch
krouÏkÛ DDM JM na akci pro seniory „Pri-
ma babiãka“.

stfieda ❑ 1.

Co umíme.Taneãní vystoupení dûtí ze zá-
jmov˘ch krouÏkÛ DDM JM na vánoãním
programu praÏsk˘ch DDM v Majakovské-
ho sále Národního domu na Vinohradech.

ãtvrtek ❑ 2. ❑ 15.30
Talent. SoutûÏ v gymnastice pro dûti od 4
do 15 let. Koná se v taneãním sále DDM
·alounova od 15.30 hod. Informace a pfii-
hlá‰ky u K. Novákové.

sobota ❑ 4. ❑ 9.30
Mikulá‰i, co má‰ v nÛ‰i. Pfiedvánoãní
procházka Prahou pro dûti od 8 let. Sraz
v 9.30 hod. na stanici metra Skalka u tur-
niketÛ. S sebou svaãinu, jízdenky MHD.
Informace u paní V. Bele‰ové.

ãtvrtek ❑ 9. ❑ 19.00
Koncert skupiny Sekvoj a skupiny Bez-
ef‰eho. Koná se v DDM ·alounova od
19.00 hod. Vstupné 20 Kã.

sobota ❑ 11. ❑ 14.00–16.30
Otevfiená v˘tvarná dílna. Akce se koná
v poboãce DDM Janouchova od 14.00 do
16.30 hod. pro zájemce od 10 let. Vstupné
50 Kã. Téma: Svíãky. S sebou pfiezutí
a pracovní odûv.

sobota ❑ 11. ❑ 9.30–11.30
Hlavolámání. Netradiãní deskové hry
v poboãce DDM Janouchova  pro dûti od
10 let.

Nedûle ❑ 12. ❑ 14.00
VOSA a vánoãní setkání. Otevfien˘ volej-
balov˘ turnaj pro mládeÏ v areálu Z· Ke
Katefiinkám od 14.00 hod.

pátek ❑ 17. ❑ 17.00
Vánoãní koncert. Vystoupení dûtí ze zá-
jmov˘ch krouÏkÛ DDM JM . Akce se koná
v KC Zahrada, ul. Malenická od 17.00
hod.

sobota ❑ 18. ❑ 9.30–11.30
Vánoce v Domû. V˘tvarná dílna pro dûti
od 5 let a mládeÏ v DDM ·alounova od
9.30 do 11.30 hod. Vstupné 20 Kã. S se-
bou pfiezutí, pracovní odûv. Souãástí akce
je vánoãní v˘stava.

sobota ❑ 18. ❑ 9.30–11.30
Vánoce u nás. V˘tvarná dílna pro dûti od
5 let na poboãce DDM Janouchova od
9.30 do 11.30 hod. Vstupné 15 Kã. S se-
bou pfiezutí a pracovní odûv.

Sobota ❑ 18. ❑ 14.00
Odpoledne pro mû. Aerobic s posilová-
ním v poboãce DDM Janouchova pro dív-
ky do 15 let od 14.00 do 15.00 hod. Pro
dívky od 16 let a Ïeny je cviãení od 15.00
do 16.hod. Vstupné zdarma.

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.
DDM JM VÁS ZVE
na v‰echny akce, které budeme pofiá-
dat v roce 2005 ke 40. v˘roãí zaloÏení
Domu dûtí a mládeÏe.

ZIMA 2005
Jednodenní sobotní lyÏování na Pasekách
v Krkono‰ích od 8. ledna 2005. Informace
a pfiihlá‰ky na v˘‰e uveden˘ch ãíslech ne-
bo osobnû v DDM JM.

❑ 13. 1. – 16. 1. 2005
LyÏafisk˘ tábor v Rakousku pro dûti a mlá-
deÏ od 10 let. Místo: Lackenhof am Ots-
cher, vedoucí: J. Chytilová. Cena: 4 900
Kã pro úãastníky od 10 do 18 let, 5100 Kã
pro úãastníky od 19 let

❑ 5. 2. – 12. 2. 2005 – jarní prázdniny Pra-
hy 6 – 10. Místo: Jeseníky – Dlouhé Strá-
nû,vedoucí: J. Vrbová. Vûk: 7 –15 let

❑ 5. 2. – 12. 2. 2005 – lyÏování pro pfied-
‰koláky. Místo: Jizerské hory – JosefÛv
DÛr, vedoucí: J. Chytilová. Vûk: 4 – 8 let

❑ 12.3. – 19.3. 2005
– jarní prázdniny Prahy 1 – 5. 
• Místo: Jeseníky – Dlouhé Stránû. 
Vûk 7 – 15 let. Vedoucí: J. Vrbová. 
• Místo: Jeseníky – Dlouhé Stránû. 
Vûk 7 – 18 let. Vedoucí: M. Glaserová. 
• Místo: Krkono‰e – Pfiíchovice. 
Vûk 6 – 14 let. Vedoucí: J. Chytilová 
• Místo: Krkono‰e – Dolní DvÛr. 
Vûk 6 – 15 let. Vedoucí: V. Bele‰ová.

Ceny táborÛ a jednodenních 
lyÏafisk˘ch v˘letÛ budou upfiesnûny 

bûhem prosince 2004.

Dal‰í informace a pfiihlá‰ky 
na telefonních ãíslech DDM JM.

PRACOVNÍCI DDM JM VÁM PŘEJÍ
KLIDNÉ A KRÁSNÉ 
VÁNOČNÍ SVÁTKY 

A ÚSPĚŠNÝ ROK 2005.

WWW prezentace DDM JiÏní Mûsto:
www.ddmjm.cz
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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

VùRA JANDOURKOVÁ
CESTA K BETLÉMU
kresby a ilustrace

od 29. 11. do 30. 12. 2004

Vûra Jandourková se narodila 9. 1.
1948 v Jilemnici. Absolvovala Stfiední

umûleckoprÛmyslovou ‰kolu v Turnovû
(obor zlatnice). Malífiství studovala na Li-
dové ‰kole umûní pod vedením akademic-
kého malífie Vladimíra Komárka. Od roku
1970 spolupracuje s dûtsk˘mi ãasopisy
„Sluníãko“, „Matefiídou‰ka“, a „âtyfilístek“.
Maluje na ruãní akvarelov˘ papír akvarelo-
v˘mi barvami okouzlující obrázky. V roce
1991 vydává knihu „Cesta k Betlému“, za
kterou  obdrÏela cenu „Zlatá stuha“. V pro-
sinci si náv‰tûvníci opatovské knihovny
mohou prohlédnout pÛvabné kresby malífi-
ky i ilustrace z ocenûné publikace.

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.

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE 
1. 12. – 30. 12. 2004

Vánoãní pfiání
Napí‰ete-li, co byste pfiáli knihovnû,
a obecnû lidem, k VánocÛm, dostanete
od nás malou sladkÛstku od firmy Mas-
terfoods. Pfiáníãka budou vylepována
na vánoãní „strom“ v dûtském oddûlení
a ta nejlep‰í pak vystavena na webo-
v˘ch stránkách Mûstské knihovny Pra-
ha. Akce probûhne v knihovnách Opa-
tov (Opatovská 1754) a Jírovcovo ná-
mûstí (Jírovcovo námûstí 1)

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 15.00–17.00
Ozdobené Vánoce
TvÛrãí dílna v knihovnû Opatov, na které si
budete moci vyrobit originální ozdobu na
vánoãní stromeãek z modelovací hmoty na
vzduchu tvrdnoucí. Ti ‰ikovnûj‰í si svÛj v˘-
robek je‰tû mohou vybarvit temperov˘mi
barvami.

Stfieda ❑ 22. ❑ 15.00–16.00
Pfiedvánoãní pohádkové odpoledne
Pohádkové odpoledne v reÏii babiãek Klu-
bu dÛchodcÛ JiÏního Mûsta, tentokrát na
téma Vánoce. Jak jinak.

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: 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 Zbra-
slav, 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.

NALAĎTE SE
na vánoční notu
s J. J. Rybou
i Jablkoněm

Dva diametrálně odlišné
koncerty s vánoční téma-

tikou nabízí ve svém progra-
mu KC Zahrada. Již tradič-
ním vyvrcholením kulturních
pořadů na Jižním Městě je
slavnostní koncertní provede-
ní České mše vánoční ve Vel-
kém sále Zahrady. Letos do
třetice budou moci návštěvní-
ci vychutnat nejoblíbenější
dílo Jakuba Jana Ryby. Sbor
lhotecké farnosti za doprovo-
du tělesa složeného z profesi-
onálních hudebníků České
filharmonie a dalších prestiž-
ních souborů dirigentskou
taktovkou opět povede sbor-
mistr Ladislav Pospíšil. »Hej,
mistře« zazní za podpory MČ
Praha 11 v Zahradě v úterý
21. 12. od 19.00.

Naproti tomu stylově těžko
uchopitelná skupina Jablkoň
pojala oslavu svátků »klidu
a míru« velice svérázně. Již
od léta kapelník Michal Ně-
mec se svými spoluhráči při-
pravovali nové CD HOVADA
BOŽÍ. Provokující název ti-
tulní skladby, dle níž je po-
jmenováno i celé album, mů-
že leckoho popudit, přesto
bude jistě adventní recitál Ja-
blkoně v Zahradě (16.12. od
19.00) patřit k tomu nejlepší-
mu, co je možné na české hu-
dební scéně slyšet. Magická
směsice folku, jazzu, šramlu,
rocku, moderní vážné i indu-
striální hudby a křehkých či
bizarních textů jistě zaujme
i vás.

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 (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–pá 9.00–12.00, 

16.00–18.00 hod.

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

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

ã. 154, 213, 271, 170, 
zastávka Horãiãkova

NA CO SE TĚŠIT
v novém roce
V ZAHRADĚ

KC Zahrada chystá pro
své dospělé návštěv-

níky v novém roce mnoho za-
jímavých pořadů. Z nejbližších
koncertů jmenujme alespoň
komorní vystoupení plzeňské
skupiny Cop (20. 1.) v rámci
hudebních večírků Klubu Li-
šák. Druhá tráva s Robertem
Křesťanem svůj recitál připra-
vují na 27. 1., skupiny Jauvajs,
Bodlo, Šantré, Lidee noire,
Strašlivá podívaná a písničkář-
ka Martina Trchová se pak
představí v rámci koncertu
sdružení Folkotoč (19. 2.).
Příznivcům amatérského diva-
dla nabídneme představení
souboru D. S. Monde 9xCami
(21. 1.) či divadlo Bez dozoru
i představení Oldstars vzešlých
z Dismanova rozhlasového
dětského souboru. Z pořadů
Setkávání vyberme např.
Moskvu a Solovecké ostrovy
v cestopisné přednášce Ivo
Dokoupila (12. 1.) či pokračo-
vání cyklu o Radžajóze PhMr.
Rudolfa Skarnitzla (24. 1.).
Zajímavá spolupráce se rýsuje
ve spojitosti s Českou televizí
nebo časopisem Folk &
Country. Zahrada má nové
kvalitní zvukové vybavení, na-
víc klimatizaci i na Malém sá-
le a rozumné ceny. Ať vám dě-
lá radost. Tomáš Rulf
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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

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.

PROGRAM BOHOSLUŽEB 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Sv. Franti‰ek

Pátek ❏ 24. 12.
·tûdr˘ den 16.00, 24.00

Sobota ❏ 25. 12.
Narození Pánû 8.30, 10.30

Nedûle ❏ 26. 12.
Sv. ·tûpán 8.30, 10.30, 20.00

Pátek ❏ 31. 12.
Sv. Silvestr 17.00

Sobota ❏ 1. 1.
Nov˘ rok 8.30, 10.30

Nedûle ❏ 2. 1.
8.30, 10.30, 20.00

Sv. Ludmila

Pátek ❏ 24. 12.
·tûdr˘ den 16.00

Sobota ❏ 25. 12.
Narození Pánû 10.00

Nedûle ❏ 26. 12.
Sv. ·tûpán 10.00

Sobota ❏ 1. 1.
Nov˘ rok 10.00

Nedûle ❏ 2. 1.
10.00

•  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

Sobota ❑ 27. ❑ 9.30 – 14.00
Vázání adventních vûncÛ

klub Dixie (vchod A)

Pondûlí ❑ 29. ❑ 9.30
Alfa kurzy pro maminky

MC Domeãek (vchod E)

Sobota ❑ 4. ❑ 17.00 – 21.00
CelopraÏské setkání Katolické charita-
tivní obnovy

kaple (vchod A)

Nedûle ❑ 5. ❑ 17.00
Mikulá‰ská besídka pro dûti

kaple (vchod A)

Pondûlí ❑ 6. ❑ 9.30
Alfa kurzy pro maminky

MC Domeãek (vchod E)

Úter˘ ❑ 7. ❑ 18.00
Vánoãní koncert ÏákÛ SU· Altera Pars

klub Na Dnû (vchod E)

Sobota ❑ 11. ❑ 9.00 – 18.00
Semináfi Cesta a smûr k cíli

klub Na Dnû (vchod E)

Nedûle ❑ 12. ❑ 18.00
·est let KC – narozeninov˘ veãírek

klub Na Dnû (vchod E)

Pondûlí ❑ 13. ❑ 9.30
Alfa kurzy pro maminky

MC Domeãek (vchod E)

Pondûlí ❑ 13. ❑ 16.00
Klub kfiesÈansk˘ch seniorÛ

klub Na Dnû (vchod E)

Úter˘ ❑ 14. ❑ 18.00
Vánoãní koncert ÏákÛ SU· Altera Pars

klub Na Dnû (vchod E)

Stfieda ❑ 15. ❑ 17.00 – 19.00
Past˘fiové vstávejte – hry,vánoãní zvy-
ky,dílny Altera Pars (vchod E)

Pondûlí ❑ 20. ❑ 9.30
Alfa kurzy pro maminky

MC Domeãek (vchod E)

Akce KfiesÈanského sportovního klubu
(informace Ing.J.Ol‰ansk˘ 

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

Nedûle ❑ 26. 12. ❑

Jednodenní lyÏování na ãesk˘ch horách
s moÏností v˘uky
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budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

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

www.kaminek.org

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

tel.: 272 927 239, 603 180 180 

úter˘ ❑ 7. ❑ 18.00
Vánoãní koncert ÏákÛ SU· Altera Pars

úter˘ ❑ 14. ❑ 18.00
Vánoãní koncert ÏákÛ SU· Altera Pars

O. S. KAMÍNEK VÁS ZVE NA

Jednodenní sebezku‰enostní setkání,
které se bude konat v sobotu 
11.prosince 2004 od 9.00 do 18.00 hod.

CESTA A SMĚR K CÍLI

Cena: 400 Kã

Na‰ím zámûrem je vytvofiit pro vás pro-
stor, ve kterém mÛÏete b˘t sami se sebou
a zároveÀ s druh˘mi. Prostor, v nûmÏ bu-
dete mít moÏnost prohlédnout si, co je pro
vás v Ïivotû dÛleÏité a vyzkou‰et si, jak
s tím dovedete zacházet. 
Pfiipravili jsme pro vás techniky verbální
a neverbální pro skupinovou i individuální
práci. Vyzkou‰íte si mimo jiné v˘tvarné
a pohybovû vyjádfiit své pfiání, sdílet své
proÏitky ve skupinû, techniky reflektování
ãi kotvení v tûlesné skuteãnosti  a budd-
histickou meditaci dobrotivosti.
Lektofii: Mgr. Katefiina ·pongrová (speci-
ální pedagogika UK, odborn˘ v˘cvik, pra-
xe), Petra Mílková, Dis. (soc.práce, odbor-
n˘ v˘cvik, praxe)

Tû‰íme se na vás!

Maximálnû dvacet úãastníkÛ • Obûd v ce-
nû 60 Kã po pfiedchozí objednávce zaji‰-
tûn na místû • Místo konání: Klub Na dnû,
vchod E, KC JiÏní Mûsto, Modletická
1401, 149 00 Praha 11 – Opatov • Pfiihlá‰-
ky a informace:www. kaminek.org, e–mail:
petra.milková@kaminek.org
telefon: 608 365 205, 723 461 877, 
fax: 272 919 803

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

www.kamínek.org/nadne

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

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

Pátek ❑ 26. ❑ 19.00
Setkání Kajakáfiské ‰koly – promítání fo-
tek a filmÛ ze sjíÏdûní fiek

âtvrtek ❑ 2. ❑ 14.00
Lasiãka v papiÀáku – vernisáÏ fotografií
a graffiti (doprovodn˘ program)

Pátek ❑ 3. ❑ 19.30
SKAUT PUNK III. – koncert skupin Imuni-
ta a K.R.A.P. (vstup 20 Kã)

Pondûlí ❑ 6. ❑ 19.00
Koncert skupiny ZLOMZAS se kfitem
demoCD – folkrock (vstupné 60 Kã)

Úter˘ ❑ 7. ❑ 18.00
Vánoãní koncert ÏákÛ soukromé umû-
lecké ‰koly Altera Pars

Stfieda ❑ 8. ❑ 19.00
Koncert skupiny BEZ TEBE NE – ‰anso-
ny

Úter˘ ❑ 14. ❑ 18.00
Vánoãní koncert ÏákÛ soukromé umû-
lecké ‰koly Altera Pars

Stfieda ❑ 15. ❑ 19.00
Koncert skupiny NAâAS – folk

Pátek ❑ 17. ❑ 19.30
Literární veãer

stfieda ❑ 15. ❑ 16.00–18.00
Past˘fiové, vstávejte – tradiãní vánoãní
akce, v˘tvarné dílny, ukázky lidov˘ch
fiemesel, zdobení perníãkÛ, tvofiení z vi-
zovického tûsta, soutûÏe pro dûti a ma-
lé obchÛdky.

Pondûlí ❑ 20. ❑ 19.00
Vánoãní koncert v kostele sv. Franti‰ka
z Assisi – vystoupí Ïáci SU· Altera
Pars a kytarov˘ soubor Campanula.

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, 272 927 239

Mikuláš v Zahradě 
3. – 4. 12. 2004

Mikuláš se spustí z nebe
a spolu s čerty a andělíč-

kem začne obdarovávat děti již
v pátek 3. prosince dopoledne,
děti navíc uvidí kouzelnou po-
hádku »Vánoce s Rafem a Ňa-
fem«. V sobotu 4. 12. mohou děti
navštívit tvůrčí, hravé a úsměvné
dopoledne. Tématem je tradičně
Mikuláš. Dětem je vhodné přiba-
lit výtvarné potřeby, lepidlo
a nůžky. Odpolední pohádka je
samozřejmě také mikulášská.
Nazývá se „Čertovské prázdni-
ny“ a přijede s ní divadlo Albat-
ros. A večer vyvrcholí Mikuláš-
ským bálem s andělíčkem Anděl-
kou, začátek je v 16.30 hod. Dě-
tem od dvou let nabídne taneční
rej, soutěže a zábavu. A jakýpak
by to byl karneval bez ocenění
nejzajímavějších masek. V pro-
gramu vedle moderátorky Anděl-
ky vystoupí její kamarád Čertík
Zlobítko a přijde i Mikuláš s pl-
nou nůší krásných cen. V rámci
pořadu proběhne slavnostní vy-
hlášení výtvarné soutěže na téma
Mikuláš, kterou vyhlásilo KC
Zahrada ve spolupráci s agentu-
rou D. N. S. Bubeneč.

Hana Kožová
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Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROGRAM:

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 nejmen‰í do 2 rokÛ 
a jejich doprovod + cviãeníãko a uãíme
se fiíkanky.

17.00–19.00: Poradna pfiirozeného 
plánování rodiãovství.
Nutno 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

Pondûlí 13. 12. ❑ 16.00 – 19.00 hod.
Vánoãní 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. 

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, 
videoprojekce, diskuze na dané téma, vti-
py 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 PROSINEC:

Pondûlí ❑ 6. ❑ 9.30
Uzdravuje BÛh i dnes?

Pondûlí ❑ 13. ❑ 9.30
A co církev?

Pondûlí ❑ 20. ❑ 9.30
Závûreãné setkání

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!

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ve stfiedu 1. 12., ve ãtvrtek 2. 12., a v pá-
tek 3. 12. od 10.00 hod. se koná Mikulá‰-
ská nadílka. Navíc je Mikulá‰ská nadílka
i ve ãtvrtek 2. 12. od 15.30 hod. Vstupné je
50 Kã pro dítû (v cenû je balíãek) a 20 Kã
pro dospûlého. Poãet dûtí na jedné oslavû
je omezen na 25. Vstup pouze s platnou
vstupenkou. Prodej vstupenek od stfiedy
24. 11. od 10.00 hod. v MC Domeãek. Pfii-
jde pouze Mikulá‰ bez doprovodu ãertÛ.
O Vánocích od 21. 12. 2004 do 4. ledna
2005 je Domeãek zavfien˘!!!

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

Scházíme se  v klubu Na Dnû 
v KfiesÈanském centru (vchod E)

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 12., 19. a 26. prosince 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
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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 PROSINCI:

Pátek ❑ 10. ❑ 17.00
V˘tvarné workshopy. Akce zejména pro
mládeÏ od 12 do 18 let. MoÏnost vyzkou-
‰et si rÛzné v˘tvarné techniky (malování
na sklo, tagování, batika atd.). Materiál za-
ji‰tûn, hotové v˘robky si po skonãení mÛ-
Ïete odnést domÛ. Tfieba z toho bude uÏ
nûjak˘ vánoãní dárek.

Sobota ❑ 18. ❑ 16.00
âerstvû natfieno – Festival kapel z Ym-
kária. Kde: Klub Klamovka na Smícho-
vû. Vystoupí: Anal Fever (crossover),
Holy Insect (hard core), Asphalt (metal)
3. qadrant (punk rock), Jableãn˘ bong
(experiment), JiÏní Gheto (rock), Názor

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

men‰iny (hip–hop), Neplatná identita
(hip–hop)

Pfiijìte, tû‰íme se na vás!
Cena: 50 Kã

Provoz klubu v prosinci zÛstává od pon-
dûlí do stfiedy od 16.00 do 21.00. 
Bûhem vánoãních svátkÛ máme otevfieno
i 20.–22. 12. a 27.–29. 12. 2004.

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

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V PROSINCI 2004

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.

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

Stfiedeãní skupinka

Stfieda ❑ 19.00–20.30
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-
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

MládeÏ

âtvrtek ❑ 18.30–20.00
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!

Info: Viktor Buchta, 
777 659 425, viktorbuchta@seznam.cz 

Klub seniorÛ

Pátek ❑ 9.30–11.30
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.

Pátek ❑ 3. ❑ 9.30
Putování k hranicím stvofiení: Mléãná
dráha

Pátek ❑ 10. ❑ 9.30
Putování k hranicím stvofiení: Hlubiny
vesmíru

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

Klub Velryba – Háje

Pátek ❑ 16.30–18.00
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

KLUB StK

kaÏd˘  pátek ❑ 18.30–20.30
...je stfiedo‰kolsk˘ klub, kde mÛÏe‰ strávit
pfiíjemn˘ páteãní veãer. Co tû ãeká? Tfieba

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!

Nedûle ❑ 5. ❑ 17.00
Kaz. Jan Lukl (2. adventní nedûle)

Nedûle ❑ 12. ❑ 17.00
Marek Potma (3. adventní nedûle)

Nedûle ❑ 19. ❑ 17.00
Dûtská vánoãní slavnost

Nedûle ❑ 26. ❑ 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

kaÏdé 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

Aerobic pro Ïeny

Pondûlí ❑ 18.30–19.30
Info: Jana Hlaváãková, 723 393 351, 

j.hlavaãkova@seznam.cz

Biblické kurzy v angliãtinû

Úter˘ ❑ a 19.00
Stfieda ❑ a 9.30
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

Klub maminek

Stfieda ❑ 9.30–11.30
Zveme v‰echny maminky s dûtmi, ale i 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
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film, zajímavá pfiedná‰ka, veãer pln˘ nej-
rÛznûj‰ích her nebo nûco ulítlej‰ího jako
tfieba párty.

Pátek ❑ 3. ❑ 18.30
Ping-pongov˘ turnaj

Pátek ❑ 10. ❑ 18.30
Vánoãní párty

Pátek ❑ 17.
StK není

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.

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«.

PROGRAM V PROSINCI 2004

ãtvrtek ❑ 2.
Polární film klub: Moje malá princezna
(úvaha nad tím, jak ãlovûk mÛÏe pomoci
druhému)

úter˘ ❑ 7.
Brainstorming na téma: GRAFFITI, sty-
lová hudba, diskuse o subkultufie WRI-
TERS, historie graffiti u nás i ve svûtû, VI-
DEOPROJEKCE

ãtvrtek ❑ 9.
V˘tvarná dílna – vánoãní v˘zdoba

úter˘ ❑ 14.
Trestné ãiny spojené s GRAFFITI
&STREETARTEM. Legály, sociální dÛ-
sledky spojené s graffiti, konkrétní pfiípady

ãtvrtek ❑ 16.
Turnaj ve fotbálku o prosincového
mistra

úter˘ ❑ 21.
Spoleãn˘ v˘tvarn˘ projekt. GRAFFITI
ART&STREET ART

stfieda ❑ 22.
Polární vánoãní besídka + polární FIL-
MOVÉ pfiekvapení

VÁNOČNÍ PROVOZ!!!
23. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12.
od 15 do 21 hodin

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-

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
13–17 Job klub

Út 15–21 klub Martin
10–13 Job klub

St 15–21 klub Michal a Ilona
14–15 kontaktní hodiny Michal

ât 15–21 klub Michal a Ilona
13–17 Job klub

Pá 15–21 klub Michal

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...

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.
PROGRAM NA PROSINEC:

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program

úter˘  ❑ 17.30
Biblická hodina mlad‰ích dûtí (do 10
let)

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

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

Vánoãní a novoroãní bohosluÏby

sobota  ❑ 25.  ❑ 9.30
BohosluÏby s Veãefií Pánû

nedûle  ❑ 26.  ❑ 9.30
BohosluÏby

pátek  ❑ 31.  ❑ 17.00
PoboÏnost a silvestrovské posezení

sobota  ❑ 1. 2005  ❑ 9.30
BohosluÏby s Veãefií Pánû

Nedûle  ❑ 2. 2005
BohosluÏby

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

Rubriku připravila: 
Daniela Jungmannová
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KDE NÁS NAJDETE? 
Po – Pá od 10 do 21 hod.
U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz

DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
zástávka bus U Kunratického lesa
spec. bus pro vozíãkáfie ã. 1
bus ã.122 a 177 
z metra C Chodov i Opatov

CO NABÍZÍME?
•  internet, tisk, kopírování A4, skenování,

faxování, vypalování CD
•  prodej a renovace inkoustov˘ch náplní

do tiskáren  
•  PC kurzy
•  pravidelné pofiádání v˘tvarn˘ch v˘stav 

v prostorách na‰eho klubu
•  kurz angliãtiny pro zaãáteãníky a mírnû

pokroãilé 

•  poradenskou ãinnost pro hendikepova-
né a seniory 

•  rezervaci a prodej vstupenek 
– Ticketportál.cz 

•  organizování kulturních akcí nejen pro
zdravotnû postiÏené a seniory

Internet a podstatnou ãást na‰ich slu-
Ïeb poskytujeme pro drÏitele
ZTP/P zcela zdarma, velké cenové sle-
vy máme také pro drÏitele ZTP, studen-
ty, dûti  a seniory.   

CENÍK:

Internet
1 hodina ZTP/P zdarma
1 hodina studenti, dûti, seniofii 20 Kã
1 hodina ostatní 40 Kã

Fax dle tarifu a pásma

Skenování
pro v‰echny 10 Kã

Vypalování dat CD (vypalování a CD)
ZTP/P 10 Kã
ostatní 30 Kã

Tisk, kopírování
barevn˘ tisk od 5 do 15 Kã
A4  jednostrannû 2 Kã
A4  oboustrannû 3 Kã

NABÍDKY SLUŽEB:

PC kurzy: 
do konce prosince 2004 obsazeny

pfiijímáme pfiihlá‰ky 
na nové kurzy od ledna 2005

Kurzy anglického jazyka:
pro zaãáteãníky a mírnû pokroãilé vÏdy

v úter˘ od 15:00 a 16:00 
– moÏnost se je‰tû pfiihlásit

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

❑ do 12. 12. 2004  
v˘stava Filipa Navrátila

❑ 15. 12. 2004 od 17 hodin vernisáÏ
v˘stavy obrazÛ a keramiky klientÛ 
Domova  Sv. rodiny
z Prahy 6-Petfiin a Liboce

UPOZORNĚNÍ:
v dobû vánoãních svátkÛ 
od 22. prosince 2004 do 2. 1. 2005 
zavfieno

AKCE PRO VEŘEJNOST 
V TOULCOVĚ DVOŘE 
V PROSINCI 2004

sobota ❑ 4. 12. ❑ 10.00–16.00
Staroãesk˘ Mikulá‰sk˘ jarmark– Tradiã-
ní pfiedvánoãní setkání, pfii kterém máte
moÏnost nakoupit si malé i vût‰í vánoãní
dárky, zpfiíjemnit si sváteãní chvíle se sta-
roãesk˘mi fiemeslníky, v mal˘ch dílniãkách
si vyrobit malé pfiedmûty vztahující se
k Mikulá‰i a pfiedvánoãnímu ãasu, zazpí-
vat si vánoãní písnû, zahfiát se medovinou.
Pfiijde i Mikulá‰ se svou druÏinou. Jarmark
probûhne od 10.00 do 16.00 hod.
Vstupné: dospûlí 60 Kã, dûti od 4 let, stu-
denti, dÛchodci 30 Kã, rodinné vstupné: 1
dospûl˘ a 2 dûti 100 Kã, 2 dospûlí a 2 dûti
160 Kã.

Stfiedeãní dílny ve znamení Vánoc

Stfieda ❑ 8. 12. ❑ 16.30–18.30
Nítûná pfiáníãka – touto zajímavou tech-
nikou vyrobíte pfiáníãko, kter˘m budete
sv˘m blízk˘m nadûlovat radost. Pfiineste si
jehlu s velk˘m ou‰kem a nÛÏky.
V‰echny dílny budou probíhat od 16.30 do
18.30 h.
Zájemci hlaste se na tel.: 271 750 548 (po
– pá od 8.00 do 16.00 h), pfiihlá‰ky se pfii-
jímají do naplnûní kapacity. Úãastnick˘ po-
platek jednotliv˘ch programÛ ãiní 100 Kã,
pfiedplatné na v‰ech pût 450 Kã. (Popla-
tek zahrnuje materiál, lektorné)

stfieda ❑ 8.12. ❑ 9.30–12.30
Víme, co jíme? – Pfiijìte si vyzkou‰et jak
zdravû, chutnû a levnû zafiadit do na‰eho
jídelníãku produkty biologického zemûdûl-
ství jako jsou pohanka, ‰palda, jáhly, krou-
py, apod. Program probíhá od 9.30 do
12.30 h v matefiském klubu Matefiídou‰ka.
K dispozici herna a zahrádka pro dûti. Vede
ZdeÀka Hrubá. Pfiihlaste se nejpozdûji do
pfiedcházející stfiedy na tel. ã. 271 751 311,
ãi zanechte vzkaz na záznamníku, potvrdí-
me Va‰i pfiihlá‰ku obratem. Více informací
o programu najdete na internetov˘ch strán-
kách  www.toulcuvdvur.cz v sekci klubu

Matefiídou‰ka ãi na telefonu klubu 
(271 751 311).
Vstupné: Dospûl˘ (+0–1 dítû) 90 dospûl˘
+ 2 dûti 110 Kã.

pondûlí ❑ 13. 12. ❑ 14.00–18.00
Vánoce na statku – ve znamení svûtla–
Tradiãní pfiedvánoãní setkání bûhem které-
ho si vyrobíte svíãky, ozdobiãku ãi pfiáníã-
ko, ozdobíte si perníãek, prohlédnete bet-
lémy. Program probûhne od 14.00 do
18.00 h. MÛÏete pfiicházet kdykoli bûhem
odpoledne, nejpozdûji v‰ak v 17.00 h,
abyste si v‰e stihli vyrobit.
Vstupné: dospûlí 50 Kã, dûti od 4 let, stu-
denti, dÛchodci 30 Kã, rodinné vstupné:
1 dospûl˘ a 2 dûti 90 Kã, 2 dospûlí
a 2 dûti 130 Kã.

23. 12. 2004 – 2. 1. 2005
Perníkov˘ betlém – Po loÀsk˘ch pfiízni-
v˘ch ohlasech bude i letos v prÛbûhu vá-
noãních svátkÛ pfiístupn˘ krásn˘ perníkov˘
betlém Evy Kopecké, a to v dobû od
23.12. 2004 do 2.1.2005 vÏdy v 15.00
hod. Vstupné dobrovolné.

Spojení: 
ze stanic metra Skalka a Opatov auto-
busem ã. 177 do zastávky Chudenická

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

Kubátova 1/32, Praha 15 - Hostivafi 
Tel.: 271 750 548

E-mail: info@toulcuvdvur.cz
www.toulcuvdvur.cz


