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V prázdninových měsících letošního
roku byla zahájena realizace zá-

služného projektu »Sociální automo-
bil«, který směřuje na pomoc seniorům,
dětem a tělesně postiženým občanům
městské části Praha 11.

Organizátorem tohoto projektu je
Českomoravská reklamní agentura
Kompakt, s. r. o., Poděbrady. Obdobné
projekty, které jsou ve vyspělých evrop-
ských státech běžné, už uskutečnila
firma Kompakt, s. r. o., od roku 1997
v různých regionech České republiky.
Po republice jezdí už víc než sedmdesát
vozidel a pomáhají především senio-
rům, jimž slouží centra sociální a ošet-
řovatelské pomoci, dětem v dětských
domovech, ústavům sociální péče, zaří-
zením pro zdravotně postižené a pečo-
vatelským službám v řadě měst.

V červenci 2004 se pracovníci agen-
tury Kompakt pustili do obtížného
úkolu získat dostatek sponzorů pro »re-
klamní vozidlo« Ford Transit, na které
už netrpělivě čeká Centrum sociálních
služeb Praha – Jižní Město, sloužící pře-

devším seniorům Jižního Města. V sou-
časnosti oslovují podnikatele a firmy,
kteří mají mají vztah k Jižnímu Městu
působností svého sídla či provozovny
nebo přímo v naší městské části mají tr-
valé bydliště. Prostřednictvím pronájmu
reklamní plochy firmami na karoserii
Fordu Transit bude tento vůz zakoupen
a slavnostně odevzdán do užívání. Bývá
pravidlem, že při předání vozidla, tak
jako u již realizovaných podobných
akcí, budou přítomni zástupci zřizovate-
le Centra sociálních služeb Praha – JM,
tj. městské části Praha 11, dále Magist-
rátu hl. města Prahy, Ministerstva práce
a sociálních věcí, zástupci médií a pře-
devším zástupci firem, které si zakoupily
na šest let reklamní plochu a bez jejichž
pomoci by předávaný vůz nemohl být
pořízen. Agentura Kompakt pro ně
navíc zabezpečí další druhy propagace.

Organizátor akce a městská část
Praha 11 jsou přesvědčeni, že v »domá-
cím« regionu Prahy 11 působí firmy,
kterým tento projekt nezůstane lhostej-
ný a způsob zajímavé mobilní reklamy

je pro ně přitažlivý. Připojíte se také
k podnikatelům a společnostem, kteří
již v začátku projektu pozitivně zarea-
govali a pronajali si reklamní plochu?
Přispějete i vy svým pronájmem reklam-
ní plochy na autě na šest let, aby Ford
Transit pro Centrum sociálních služeb
Praha – JM mohl být slavnostně předán
do užívání za symbolickou jednu koru-
nu co nejdříve? Netradičně vyhlížející
Ford Transit s označením provozovate-
le – Centra sociálních služeb Praha
Jižní Město a s nápisem: »Tento vůz
slouží díky příspěvkům uvedených
firem«, se stane zcela jistě nejznáměj-
ším automobilem Prahy 11 i díky
svému každodennímu provozu včetně
sobot a nedělí. Servis reklamních ploch
zajistí po dobu šesti let organizátor –
firma Kompakt. Mediálně projekt pod-
poruje zpravodaj městské části Praha
11 Klíč, který bude pravidelně zveřejňo-
vat jména sponzorů. Pomozte i vy!

PaedDr. Jiří Šebesta, oblastní ředitel
Českomoravské reklamní agentury

Kompakt, s. r. o.

FORD TRANSIT
za symbolickou korunu
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Rada MČ Praha 11 dne 22. 6. 2004 
na své mimořádné 18. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ rozhodnutí zadavatele o výběru nej-

vhodnější nabídky na veřejnou za-
kázku vyhlášenou podle § 49 zákona
č. 199/1994 Sb., u veřejné zakázky
rekonstrukce obvodového pláště ZŠ
Praha 4, Donovalská 1684 – pavilon
A, B, 1/2 D – I. etapa; nabídkou nej-
lépe splňující požadavky městské
části Praha 11 je nabídka firmy Vlta-
vín Holding, s. r. o., za nabídnutou
cenu 25 766 834 Kč včetně DPH

Rada MČ Praha 11 dne 29. 6. 2004 
na své 19. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
▼ s návrhem nařízení, kterým se mění

vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích
na výstavbu, ve znění pozdějších
předpisů

▼ 1. s úpravou kódu míry využití území
OC čistě obytné, jižně od ulic Stříbr-
ského a Novomeského v k. ú. Háje,
která by umožnila výstavbu obytného
souboru o velikosti 1068 bytových
jednotek, v jižní části z B9 na C9
a v severní části z C9 na D9

▼ 2. s urbanistickou studií bytové vý-
stavby JM I. Milíčov, kterou vypraco-
val architektonický ateliér 4A archi-
tekti, s. r. o., v květnu 2004

▼ s výstavbou skladového a administra-
tivního areálu společnosti KSB na
pozemku společnosti Skanska CZ a.
s. v kat. území Chodov, s podmínkou
realizace komunikace vedoucí rov-
noběžně s ulicí Blažimskou včetně
jejího napojení kruhovým objezdem
na Čenětickou ulici a rovněž s pod-
mínkou realizace pěšího propojení
ulic Čenětické a Mírového hnutí

SCHVÁLILA:
▼ přijetí finančního daru od spol. Cent-

rum Praha Jih – Chodov, s. r. o., ve
výši 250 000 Kč pro účely kulturních

a společenských aktivit městské části
Praha 11

▼ třetí úpravu finančního plánu hospo-
dářské činnosti MČ Praha 11 na rok
2004

▼ rozpočtové opatření č. 34/04 – pře-
sun ve výdajích rozpočtu MČ Praha
11 na rok 2004 v celkové výši 75 000
Kč na příspěvek pro lékárenskou po-
hotovostní službu

▼ podle zákona č. 199/1994 Sb., o za-
dávání veřejných zakázek, jako zho-
tovitele díla regenerace objektu Lás-
kova čp. 1810–1819 firmu PSP Izo-
teplo, s. r. o. za nabídnutou cenu 
11 153 655 Kč bez DPH

▼ podstatné náležitosti nájemní smlou-
vy na pronájem objektu čp. 367 ve
Šperlově ulici, včetně pozemků, ná-
jemci A.M.O.S. – Otava, a. s., na
dobu určitou 5 let za účelem ubyto-
vání zaměstnanců společnosti a vyu-
žití nebytových prostor jako provoz-
ních skladů a prostor

▼ finanční dar panu Jiřímu Čermákovi
v celkové výši 10 000 Kč, jako oceně-
ní za druhé a třetí místo ve 2. kole
soutěže »O nejhezčí předzahrádku«

KONSTATUJE:
▼ zhoršení průjezdnosti a zátěže dálni-

ce D1 a ulice Brněnské

POŽADUJE v této souvislosti:
▼ aby hl. město Praha urychlilo výstav-

bu a zprovoznění silničního okruhu
kolem Prahy v trase JVD z důvodů
stále narůstající dopravní zátěže dál-
nice D1 a s tím souvisejícím zatíže-
ním komunikací Prahy 11 s násled-
ným zhoršováním životního prostře-
dí

ŽÁDÁ:
▼ Radu hlavního města Prahy o prodlou-

žení Blažimské ulice severovýchodním
směrem až ke křižovatce s ulicí Šter-
novskou, aby se nemusely měnit adre-
sy obyvatel domu čp. 2217 a přečíslo-
vávat vchody do domu čp. 2310

Rada MČ Praha 11 dne 15. 7. 2004 
na 20. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ časový harmonogram prací na sesta-

vě rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2005 a střednědobého rozpočtového
výhledu do roku 2010

JMENOVALA:
▼ paní Romanu Schmidtovou ředitel-

kou MŠ Konstantinova 1480 s účin-
ností od 1. 9. 2004

DOPORUČILA:
▼ aby rekonstrukce pavilonu B1 ZŠ

s RvJ K Milíčovu 674, Praha 4, pro-
běhla komplexně a stejně jako u pa-
vilonu A1

NESOUHLASILA:
▼ návrhem obecně závazné vyhlášky

hl. m. Prahy, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č, 23/2003 Sb. hl.
m. Prahy, o místním poplatku ze psů,
ve znění pozdějších předpisů

▼ s návrhem na změnu územního
plánu ze ZN – přírodní nelesní SP –
sloužící sportu na OV – všeobecně
obytné na pozemcích parc. č.
536/256 a 536/258 v k. ú, Háje pro
možnost využití území na výstavbu
prodejny potravin s parkovací plo-
chou z důvodu zachování ploch pro
zeleň a pro sportovní aktivity

▼ s výstavbou sportovní haly na po-
zemku ZŠ Květnového vítězství čp.
1554 dle studie zpracované firmou
Arch Global, s. r. o., v květnu 2004

Rada MČ Pra 11 dne 21. 7. 2004 
na své mimořádné 21. schůzi:

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ studii zpracovanou v dubnu 2004 spo-

lečností United Architekt Studio s. r. o.
pro společnost RENIX, a. s. se sídlem
v Praze 4, Dunická 3, na výstavbu ví-
ceúčlové budovy POUTNÍK, umístěné
na místě stávajících objektů starého
kina Galaxie a plánovaného kulturní-
ho domu u stanice metra Háje

KONSTATOVALA:
▼ že stávající stav objektů u stanice

metra Háje není pro městskou část
dobrou vizitkou a může být vážným
problémem do budoucna, zejména
když bude investorům umožněna vý-
stavba na okolních volných pozem-
cích, a tím vyčerpána reálná možnost
obchodních kapacit

SOUHLASILA:
▼ se záměrem výstavby víceúčelové bu-

dovy s relaxačním centrem včetně
plaveckého bazénu min. 25 m, ob-
chodními pasážemi a kancelářskými
prostorami, za podmínek: 1. řešení
dopravy v klidu – parkování, 2.
řádné prezentace a projednání s oby-
vateli v místě výstavby

Rada MČ Praha 11 dne 5. 8. 2004 
na své 22, schůzi mj.:

VYJÁDŘILA:
▼ záměr městské části Praha 11 umístit

všechny útvary Úřadu městské části
Praha 11 do jednoho objektu radnice
za podmínky umístění objektu radni-
ce v blízkosti stanice metra Háje,
Opatov nebo Chodov; rozhodujícími
kritérii pro výběr lokality a konkrét-
ního projektu je: termín možného
nastěhování a finanční podmínky

Pokračování na str. 4

O čem jednala 
rada MČ

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

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

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

Individuální setkání obãanÛ 
se starostkou 

a jejími zástupci se koná 
1. záfií 2004 od 16.00 do 18.00 hod.

v Ocelíkovû ulici

Vefiejné setkání starostky 
a jejích zástupcÛ s obãany 

se koná 8. záfií 2004 od 18.00 hod.
v KC Zahrada – Malenická 1784

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



Klíč 9/2004 3www.praha11.cz

Ford Transit za symbolickou korunu  . . str. 1
O čem jednala rada MČ   . . . . . . . . str. 2 a 4
Jihoměstský kaleidoskop  .. . . . . . . . . . str. 3
Informace ÚMČ  . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
Volby do Senátu Parlamentu ČR  . . . . str. 5
Urychlené dobudování 
Pražského okruhu R1 – JVD  . . . . . str. 6 a 7
Zeptali jsme se starostky  . . . . . . . . . . . str. 7
Nejlepší žáci a studenti  . . . . . . . . . . . . str. 8
Městská část Praha-Újezd  . . . . . . . . . . str. 9
Job klub FORMIKA  . . . . . . . . . . . . . str. 10
Dny Prahy 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12
Svátek balonů se vydařil  . . . . . . . . . . str. 13
Cyklistický závod O pohár starostky str. 14
Oáza klidu a harmonie  . . . . . . . . . . . str. 15
Policie ČR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18
Nejenom pro listonoše  . . . . . . . . . . . str. 22
Cesta k Jižnímu Městu  . . . . . . . . . . . str. 22
Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 26, 28 a 30

Z OBSAHU

REDAKČNÍ RADA

REDAKCE

DISTRIBUCE A TISK

INZERCE
AMOS-OTAVA (str. 16, 17) • zasklívání balkonů (str.

19) • Revita - G (str. 19) • luxusní koupelna (str. 19) •
Reko-inter (str. 19) • Optimi (str. 19) • RK Vosyka
(str.19) • bytová jádra (str. 19) • Rejnok (str. 19) • Polyglot
(str. 19) • autoservis (str. 19) • elektroprodejna (str. 19) •
Adlo (str. 21) • Femat (str. 21) • restazrace Starochodov-
ská (str. 21) • A-okna (str. 21) • AA úklidový servis (str.
21) • autoservis Twin (str. 21) • Interier K+K (str. 21) •
křečové žíly (str. 21) • Dvořáčková (str.23) • JŠ Park (str.
23) • VCES (str.23) • JŠ Procházka (str. 23) • OS-Elektroa-
kustik (str. 23) • Gekr (str. 23) • Easy Credit (str. 23) •
řeznictví u Mrvíků (str. 23) • Alianz (str. 24) • GTS (str.
24) • řádková inzerce (str. 25) • Jonathan L.S. (str. 25) •
Sherlock (str. 25) • Gold Arch (str. 27) • P-Ekostav (str.
27) • Next (str. 27) • Reno (str. 27) • kadeřnictví (str. 27) •
JŠ VAN (str. 27) • kadeřnictví Nika (str. 27) • autolakovna
(str. 27) • kácení stromů (str. 27) • hudební nástroje (str. 27)
• Hrbek (str. 27) • panelové spáry (str. 27) • truhlářství 
(str. 27) • sekáč Míša (str. 29) • ReKant (str. 29) • AA Vet
(str. 29) • Penny (str. 29) • koupelny (str. 29) • zlatnictví
Güttner (str.29) • žaluzie Eichler (str. 29) •  Slender Life
(str. 29) • Stakoplast (str. 31) • Optika H+P (str. 31) • K+K
Consulting (str. 31) • rychloopravna (str. 31) • elektroin-
stalace (str. 31) • Ford Valoušek (str. 31) •  GATO 
(str. 31) • koberce Suzi (str. 31) • Otherm (str. 32) •  náby-
tek Lupínková (str. 32) • maso - uzeniny K+K (str. 32) •

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

vždy do konce kalendářního měsíce.
Distribuci lze urgovat na

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

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

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

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

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

Mgr. Daniela Jungmannová

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

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

Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav Svěcený

Zlatou svatbu oslavili v ti-
chosti manželé Zdeňka

a Miloš Popelovi. Na radnici
při jala 12. července 2004
manželský pár starostka
městské části paní Marta Šor-
fová a předala paní Zdeňce
kytici a manželům pak dárko-
vý koš jako pozornost naší
městské části.

Spolehlivým dodavatelem příspěvků
do sbírky úspěchů Prahy 11 na nej-

vyšší republikové úrovni jsou házen-

kářky z HC Háje. Po úspěšném vystou-
pení na dubnovém Prague Handballu
Cupu, přivezly starší žákyně z Havlíč-
kova Brodu vítěznou trofej z premiéro-
vého ročníku Žákovské ligy České re-
publiky, když v rozhodujícím duelu
zdolaly Uherské Hradiště 26:20. Úspěš-
ná byla i sezóna mladších dorostenek,
které v 1. lize obsadily 4. místo, mladší
žákyně skončily letos na mistrovství ČR
na třetím místě. Starší žákyně HC Háje,
jejich trenérka paní Rozsypalová a mí-
stopředseda oddílu pan Jan Kašpárek
se tedy měli při setkání se starostkou
městské části na konci června čím po-
chlubit.

Ojedinělý svátek lidové mu-
ziky a tance slavilo v sobo-

tu 12. června 2004 Jižní Město.
Folklórní festival Jižní Město
hraje, zpívá a tancuje se konal
v zahradě pořádající Základní
umělecké školy Jižní Město
v Křtinské ulici už po sedmé.
Tradičně ho zahájil domácí vy-
nikající dětský soubor Hájíček,
na pódiu se vystřídaly taneční
soubory: Klíček z Řevnic, který
se právě vrátil z úspěšného turné
po Spojených státech, vynikající
Mateník, Rokytka, Lučinka,
Krušpánek, Vonička a Dupák
z Hradce Králové. Dlouho do
noci pak zněly zahradou lidové
písničky, k setkání přátel lidové
muziky dobré vínko a písnička
neodmyslitelně patří. Nechcete
se příští rok taky přidat? Atmo-
sféra takového festivalu se nedá
popisovat, to se musí zažít.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

Manželé Marie a Jiří Včelákovi sla-
vili zlatou svatbu v předvečer té

první před padesáti lety – 23. července
2004 – ve svatební síni Chodovské
tvrze. Voják z povolání Ing. Jiří Včelák
se podílel na výstavbě stovek kilometrů
železničních tratí i několika mostů
v Praze. S manželkou Marií vychovali
dceru a syna, mají tři vnoučata. Na Již-
ním Městě žijí od roku 1989, pan Jiří se
věnuje celý život hudbě a filatelii, paní
Marie ráda pěstuje kytky a zeleninu.
Není tedy divu, že čas zaslouženého
odpočinku tráví nejraději společně na
chalupě s jezevčíkem, miláčkem celé
rodiny. 
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Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent
Pracovní činnost bude zaměřena především na vodoprávní
řízení v kompetencích stanovených zák. č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů a navazujících prováděcích předpisů, které
jsou přeneseny na městskou část Praha 11 Statutem hl. m.
Prahy.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání:
– vysokoškolské (možno i čerstvý absolvent)
požadovaný obor, zaměření:
– nejlépe stavební směr se zaměřením na vodní hospodář-

ství a vodní stavby
požadované znalosti:
– vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon

správní činnosti ve vodním hospodářství
– orientace v problematice a znalost příslušných právních

předpisů výhodou
další dovednosti, schopnosti:
–znalost práce na PC

– velmi dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vy-
jadřovací schopnosti v písemném i mluveném slovu)

– spolehlivost, pečlivost, samostatnost, přesnost
– psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní pří-
slušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průka-
zu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde–li o cizího stát-
ního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno při-
pojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou
uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii do-
kladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 30. 9. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: »Výběrové řízení – pozice
referent vodohospodářského úřadu v oddělení
odpadového, vodního hospodářství a ochrany ovzduší
odboru životního prostředí.«

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové ří-
zení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne: 13. 8. 2004

Dr. Jiří Kučírek, 
zástupce tajemnice Úřadu městské části Praha 11

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 – ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11
vyhlašuje dne 13. 8. 2004 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
REFERENTA VODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚŘADU V ODDĚLENÍ ODPADOVÉHO, 
VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANY OVZDUŠÍ ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Dokončení ze str. 2

ZŘÍDILA:
▼ pracovní skupinu »Nová radnice« ve

složení: Marta Šorfová (starostka),
Jiří Janeček, Dalibor Mlejnský, Ing.
Ivan Škoda (zástupce starostky) Ing.
Martin Sedeke, Ing. Simona Klima-
kovská, tajemnice úřadu, Ing. Helena
Křovinová – tajemnice pracovní sku-
piny

SCHVÁLILA:
▼ jednací řád hodnotící komise jmeno-

vané k posouzení a hodnocení nabí-
dek podle ust. § 57 odst. 1 zákona č.
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

▼ záměr výstavby podzemních garáží
v e vnitrobloku Křejpského za pod-
mínek:
1. garáže budou umístěny dle Studie

regenerace JM
2. souladu s vydaným stavebním po-

volením na regeneraci vnitrobloku
Křejpského

3. kapacity minimálně 100 parkova-
cích míst

4. prodeje 1 parkovacího místa ma-
ximálně za 190 000 Kč včetně
DPH

5. pronájmu maximálně 1400 Kč za
měsíc včetně DPH

▼ rozhodnutí zadavatele o výběru nej-
vhodnější nabídky na realizaci veřej-
né zakázky »Komplexní údržba
a úklid veřejné zeleně a jejího vyba-
vení v městské části Praha 11« (usne-
sení č. 540/22/R/2004)

▼ zásady pro sestavení rozpočtu, fi-
nančního plánu HČ MČ Praha 11 na

rok 2005 a střednědobého rozpočto-
vého výhedu do r. 2010

▼ pořadí zájemců o uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. 7, 3+1 v 7. patře, Ša-
lounova 1938 nabídce č. 1 ve výběro-
vém řízení za smluvní nájemné a od-
koupení pohledávky

▼ výši nájemného bez DPH za proná-
jem části pochozí plochy objektu
Opatovská čp. 874 pro účely stánko-
vého prodeje a dalších činností:
1. prodej zboží – 10 Kč/m2/den, 2.

služby občanům – 5 Kč/m2/den, 3. re-
klamně propagační akce a poutače –
20 Kč/m2/den, 4. kulturní a sportovní
akce – 3 Kč/m2/den. politické akce –5
Kč/m2/den na dobu do 29 dnů včetně

JMENOVALA:
▼ pana Erika Bezdíčka do funkce ředi-

tele Kulturního centra Zahrada
s účinností od 1. 9. 2004

O čem jednala 
rada MČ
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zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11
vyhlašuje dne 19. 8. 2004 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
REFERENT INFORMAČNÍ KANCELÁŘE ODBORU KANCELÁŘ STAROSTY
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Termín konání
Dne 30. července 2004 vyhlásil prezi-
dent České republiky Václav Klaus
volby do Senátu Parlamentu České re-
publiky. Řádné volby do třetiny Sená-
tu Parlamentu ČR se konají v pátek 5.
listopadu a v sobotu 6. listopadu
2004. Vzhledem k tomu, že se volí
podle většinového volebního systému,
v případě nezvolení senátora v prv-
ním kole, kdy žádný z kandidátů ne-
obdrží nadpoloviční většinu odevzda-
ných platných hlasů, se konají volby
6. den po ukončení hlasování v prv-
ním kole, tj. 12. a 13. listopadu 2004.
Do druhého kola voleb postupují kan-
didáti, kteří se v prvním kole v koneč-
ném pořadí umístili na prvních dvou
místech.

Náš volební obvod
Naše městská část je zahrnuta do vo-
lebního obvodu č. 19 se sídlem
v Praze 11. Volební obvod číslo 19
dále zahrnuje území městských částí
Praha 15, Praha 22, Praha – Benice,
Praha – Dolní Měcholupy, Praha –
Kolovraty, Praha – Královice, Praha –
Křeslice, Praha – Nedvězí a Praha –
Petrovice. Ve srovnání se senátními

volbami v roce 1998 došlo s ohledem
na posuny v počtu obyvatel ke změně
území volebního obvodu č. 19, ubyly
dvě městské části Praha – Štěrboholy
a Praha – Dubeč, které byly společně
s městskou částí Praha 10 zahrnuty
do volebního obvodu č. 22 se sídlem
v Praze 10.

Okrskové volební komise – výzva
Okrskové volební komise plní důleži-
tou funkci při organizaci voleb do Se-
nátu Parlamentu ČR. Ve dnech voleb,
tj. v pátek 5. listopadu od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu 6. listopadu
od 8.00 hod. do 14.00 hod., dbají na
pořádek ve volebních místnostech,
zajišťují hlasování a dozírají na jeho
průběh. Specifikem voleb do Senátu
Parlamentu ČR je, že v případě ne-
zvolení senátora se druhé kolo voleb
koná ve dnech 12. a 13. listopadu
2004.

Členem okrskové volební komise
se může stát občan České republiky,
který nejpozději v den složení slibu
dosáhl věku nejméně 18 let, není zba-
ven způsobilosti k právním úkonům
a není kandidátem pro volby do Sená-
tu Parlamentu České republiky.

Každá politická strana, politické
hnutí, koalice, nezávislý kandidát, je-
jichž přihláška byla pro volby do Se-
nátu Parlamentu ČR zaregistrována,
může delegovat jednoho člena a jed-
noho náhradníka do okrskové volební
komise.

Zájemci o práci v těchto komisích,
pokud nejsou delegováni politickou
stranou, politickým hnutím, koalicí či
nezávislým kandidátem, se mohou
přihlásit písemně na adrese:
Úřad MČ Praha 11, 
odbor vnitřních věcí,
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415.
Přihlásit se mohou 
i osobně nebo telefonicky:
Úřad MČ Praha 11, 
odbor vnitřních věcí, číslo dveří 202
Vidimova 1324, Praha 4,
tel: 267 902 309

Za výkon funkce v okrskové voleb-
ní komisi je stanovena odměna ve
výši 800 Kč pro člena okrskové voleb-
ní komise a 1000 Kč pro předsedu
okrskové volební komise. V případě
konání druhého kola voleb se tato od-
měna zvyšuje o dalších 200 Kč.

Odbor vniřních věcí ÚMČ Praha 11

VOLBY do Senátu Parlamentu ČR

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: Samostatný referent
Platové zařazení: 7. platová třída

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání:
– středoškolské
požadované znalosti:
– znalost práce na PC ( Word, Excel,Outlook, Internet)
– znalost MČ Praha 11
– znalost problematiky místní správy výhodou další doved-

nosti, schopnosti:
– komunikační a organizační schopnosti, pečlivost, vstřícný

přístup ke klientům, všeobecný přehled
– psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého

pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

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

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději
do 8. 9. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11
personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: »Výběrové řízení - pozice referent
informační kanceláře odboru kancelář starosty«

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

V Praze dne 19. 8. 2004

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11
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Doprava v Praze: komunikace přeplněné automo-
bily, trpící město i jeho obyvatelé... dobře známý

obrázek z hlavního města včetně jeho okrajových
částí. Na mnoha místech zátěž vyplývající z dopravy
již dávno překročila únosnou mez. Jako spásné se
proto jeví budování expresních tahů a obchvatných
okruhů. V případě Prahy jde o Pražský silniční
okruh R1 ve variantě JVD, který by měl odklonit od
města tranzitní dopravu a ulehčit obydleným zónám.

■ Paní starostko, téma okruhu JVD je Praze 11 jedno
z nejdiskutovanějších. Na veřejnosti zaznívají často rozdílná
stanoviska a ani zcela protichůdné názory nejsou výjimkou.
Dokonce se objevily letáky zpochybňující pravdivost oficiálních
informací.

Marta Šorfová, 
starostka MČ Praha 11

My, zástupci těch, kterých se to nejvíce týká, tedy starosto-
vé jihovýchodních městských částí, jsme v názorech na toto
dopravní řešení v hlavním bodu zajedno: Odmítáme řešení,
které by obyvatele obtěžovalo svou intenzitou, hlukem a za-
mořováním ovzduší, které v těchto částech Prahy patří
k vůbec nejčistším.

Řešení dopravy v naší městské části řadím mezi naše nej-
důležitější úkoly od počátku svého nástupu na radnici před
necelými dvěma roky. Specifika Prahy 11 jsou dána velkým
počtem obyvatelstva soustředěného na daném prostoru, dále
tím, že frekventovaná dálnice D1 protíná Jižní Město, a rov-
něž i vzrůstajícím zájmem investorů o jihovýchodní část
Prahy. To všechno před nás staví množství dopravních pro-
blémů, se kterými se snažíme vypořádat. S tím souvisí i pro-
blematika samotného Pražského silničního okruhu a všech-
ny otázky spojené s jeho realizací, kterým věnujeme velkou
pozornost.

Všichni vidíme a zažíváme soustavný nárůst u nákladní
a osobní dopravy zhoršující průjezdnost dálnice D1. Tato
skutečnost negativně ovlivňuje celou komunikační síť Jižní-
ho Města. Přitom se nejedná o dopravní obslužnost našeho
území, ale o tranzit, který Prahou 11 jen prochází. Proto je
v zájmu městské části jeho odklonění a zamezení tak další-
mu zhoršování životního prostředí. V tomto smyslu rada
městské části přijala usnesení, ve kterém požadujeme, aby
hl. m. Praha urychlilo výstavbu a následné zprovoznění sil-
ničního okruhu v trase JVD, což je pro nás to nejrozumnější
řešení.

Mohu veřejnost ujistit, že nebezpečí vybudování varianty
JVK skutečně nehrozí. V trase plánovaného okruhu JVD je
již stavební uzávěra a přichází v úvahu jen tato v územním
plánu zakreslená vzdálenější varianta. Všichni, kdo tento
fakt přehlížejí a tvrdí něco jiného, záměrně klamou veřej-
nost.

■ Někteří lidé říkají, že starostové jihovýchodních městských částí
bojovali za výraznější odklon tranzitu od Prahy jen naoko.

Jan Nádvorník, 
starosta MČ Praha 15 (foto)

Nevěřte jim! To, že varianta JVD nakonec získala podporu
i na pražském Magistrátu bylo rovněž zásluhou vytrvalého
tlaku regionální politické reprezentace.

Jednoznačně jsem spolu se svými kolegy pro JVD, tedy
dlouhou variantu dálničního obchvatu, a děláme všechno
pro to, aby byla dostavěna ještě dříve, než se původně pláno-
valo. Jako starosta Prahy 15 ji prosazuji už od roku 1994
a můj postoj se po celá ta dlouhá léta, kdy probíhala diskuse,
nezměnil. Lidé na »patnáctce« vědí, že radnice pod mým ve-
dením se vždy snažila o to, aby se jim tady žilo lépe. Proto
mi také třikrát po sobě vyjádřili důvěru v komunálních vol-
bách a já mám tu čest už ve třetím volebním období prosa-
zovat jejich zájmy.

■ Navzdory deklarovanému jednotnému postoji, nemusí mezi
jednotlivými městskými částmi panovat úplná shoda v názorech
na problematiku jihovýchodní dopravy. V čem se lišíte
konkrétně?

URYCHLENÉ DOBUDOVÁNÍ 
Pražského okruhu R1 – JVD

▼
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■ V poslední době se v denním tisku objevily zmínky o výstavbě
nové radnice Prahy 11. Můžete říci něco konkrétnějšího
i čtenářům Klíče?
Mnozí z vás si určitě vybaví, že o tom, že by bylo dobré

získat pro potřeby obyvatel Prahy 11 a úřadu naší naší
městské části takovou budovu, která by umožnila soustře-
dit všechna pracoviště pod jednu střechu, se hovoří již
skoro deset let, utíká to. Dnes jsou jednotlivé odbory úřadu
městské části umístěny, a pro mnohé občany bohužel tím
i skryty, ve čtyřech objektech na území Jižního Města.
A tyto objekty nejsou ani v přijatelné blízkosti stanic metra.

Celou tu dobu probíhají diskuse, kde by budova radnice
měla stát. Hledá se místo dostupné jednak hromadnou
městskou dopravou, ale i pěšky a automobilem. Najít ta-
kové, kde by bylo snadné zaparkovat, je na Jižním Městě
navíc velký problém.

Otázkou také je, jak budovu radnice nejefektivněji
a nejvýhodněji pro městskou část financovat. Zda sami
radnici postavit (chybí nám ale vhodný pozemek), koupit
od soukromého investora nebo dlouhodobě pronajímat.

Jak velkou radnici do budoucna naše městská část potře-
buje (přechod různých kompetencí na nižší úrovně ze
státu i magistrátu). Dnes naše městská část patří v počtu
úředníků na počet obyvatel k těm nejefektivnějším a nej-
spořivějším městských částem (jsme na 2. místě v Praze za
Prahou 4). Přemýšlíme, zda radnice má být postavena jako
samostatná budova nebo součást některého velkého kom-
plexu, jejichž výstavba se na Jižním Městě připravuje u sta-
nic metra Chodov, Opatov, Háje.

Důležitou otázkou je i možnost a schopnost dlouhodo-
bého financování, protože se nejedná jen o vlastní výstav-
bu, ale i o následný provoz a údržbu. To vše musíme řádně
zvažovat a nechceme městskou část zadlužovat.

Velký problém pro investice městské části představují
nedořešené restituce. Mnoho pozemků nemá svého maji-
tele a není s kým jednat o jejich začlenění do větších pro-
jektů. Týká se to například tzv. »Radničního náměstí«
u stanice metra Háje i Centrálního parku.

Vedení radnice by do konce tohoto volebního období
chtělo rozhodnout o místě pro budovu, která by občanům
Prahy 11 poskytovala komplexní služby a informace pod
jednou střechou. Naším cílem je v příštím roce, nejpozději
v polovině roku 2006, poklepat na základní kámen nové
moderní radnice. Jako časově nejreálnější se zatím nabízí
možnost spolupracovat s investorem, který již zahájil stav-
bu nového centra u metra Chodov.

Samozřejmě v tuto chvíli existuje ještě celá řada nezod-
povězených otázek a nevyřešených problémů. To zásadní
ale víme, chceme dát obyvatelům Jižního Města budovu
radnice, která jim bude poskytovat veškerý rychlý a kvalit-
ní servis při řešení všech problémů a úkolů, které radnice
řešit má a musí.

Zajímají mě i vaše názory. 
Marta Šorfová

Zeptali jste se
STAROSTKY

Milan Coller, 
starosta MČ Praha 22-Uhříněves

Přestože, některé rozdíly v našich názorech existují, nejsou
v této chvíli podstatné a vzdáváme se jich, abychom nebrzdi-
li prospěšnou věc. Výstavbu okruhu JVD podporuje naše
rada i zastupitelstvo. Tato stavba, od které očekáváme výraz-
nou úlevu od nesmírné dopravní zátěže, má pro celý náš re-
gion strategický význam a společným přáním je, aby byla re-
alizována v co nejkratší době.

■ Paní starostko, jaká je současná situace:

V porovnání s vyspělými zeměmi Evropské unie Česká re-
publika výrazně zaostává ve vybavení silniční infrastruktury
kvalitní dálniční sítí a v jejím propojení se sítí sousedních
států.

Stávající návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku
2010, schválený v červenci 1999 usnesením vlády č. 741, sta-
novuje jako hlavní ze svých priorit zajištění výstavby silnič-
ního okruhu kolem Prahy (R1) v trase JVD. Výstavbu tohoto
okruh má ve svém seznamu sledovaných staveb také Evrop-
ská komise.

Z vládního materiálu vyplývá, že stavba tzv. Pražského
okruhu ulehčí provoz nejenom v samotném hlavním
městě, ale zrychlí dopravu v celé republice, protože přes
Prahu prochází až 30 procent celkové roční přepravy.

Výstavbu podpořil i prezident Václav Klaus, když 17. 5.
2004 podepsal zákon o přijetí úvěru od Evropské investiční
banky na financování okruhu ve výši 310 milionů eur.

Silniční okruh kolem Prahy R1 (JVD), bude dlouhý přes
80 km a je členěn celkem na 11 stavebních částí. V současné
době je připravováno celkem 6 staveb. Z toho v naší lokalitě
se jedná o tři úseky:

Stavba č. 511 (dálnice D1 - Běchovice R12, 12,5 km)
Pro tento úsek stavby je projednána dokumentace o vlivu na
životní prostředí a rozpracována dokumentace pro územní
řízení. Trasa okruhu je navržena od Běchovic směrem k D1,
prochází územím východně od Uhříněvsi a u Kolovrat se
stáčí na západ k dálnici D1. Připravuje se změna Územního
plánu hl. m. Prahy, která by umožnila stavbu dokončit před
rokem 2010.

Stavba č. 512 (Vestec / Jesenice D3 - dálnice D1, 8,9 km)
Trasa okruhu v tomto úseku povede mimopražským úze-
mím. Je projednána dokumentace o vlivu stavby na životní
prostředí a zpracována dokumentace pro územní řízení.

Stavba č. 513 (Jesenice / Vestec D3 - Lahovice R4, 8,5 km)
Pro tento úsek v současné době probíhá územní řízení.
Trasa vede jižně od letiště Točná, u Komořan má dva tunely
a zahrnuje most přes Vltavu.

V případě, že půjde vše podle plánu, mohli by řidiči
začít tuto část okruhu využívat do pěti let. To je přání
a úkol můj, kolegy Nádvorníka i ostatních starostů.

Marta Šorfová
Připraveno s využitím 

Informací Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Být vybrán školou jako nej-
lepší žák, jistě potěšilo

nejen níže uvedené žáky a stu-
denty, ale i jejich rodiče a ka-
marády. Všichni se sešli dne 
15. 6. 2004 v sále klubu Zá-
kladní umělecké školy v Křtin-
ské ulici. Na této slavnosti,
která je tradičně pořádána ke
konci školního roku, městská
část Praha 11 vyhlásila a odmě-
nila nejlepší žáky a studenty
uplynulého školního roku
2003/04. Žákům a studentům
předali ocenění a dárky starost-
ka paní Marta Šorfová a zástup-
ce starostky Ing. Ivan Škoda.
Odpoledne zpříjemnil žák ZUŠ
Křtinská skladbou Jaroslava
Ježka. Závěr setkání zpestřený
malým občerstvením rychle
uplynul při přátelské konverzaci
a rozbalování dárků.

Ivana Guthová
odbor školství a kultury 

ÚMČ Praha 11

NEJLEPŠÍ žáci a studenti MČ Prahy 11
Základní škola Campanus, Jírovcovo nám. 1782
Tomá‰ Franûk, I. stupeÀ
Veronika Nastoupilová, 9.A

Základní škola Donovalská 1684
Martin Matulík, 4.B
David Vávra, 9.B

Základní škola Chodov, Květnového vítězství 57
Zuzana Dangová, I. stupeÀ
Karolína ·paténková, 8. roã.

Základní škola Ke Kateřinkám 1400
Veronika Becková, 5.A
Tereza Simandlová, 9.D

Základní škola K Milíčovu 674
Katefiina Barylová, 5.A
Monika Chvátalová, 9.A

Základní škola Květnového vítězství 1554
Karolína âamková, 5.C
David Ko‰Èálek, 9.C

Základní škola Mendelova 550
Vojtûch ·najdr, 5. A
Tereza Pokorná, 9. B

Základní škola Mikulova 1594
Tomá‰ Kabíãek, 3.C
Jifií ·ponar, 9.C

Základní škola Pošepného nám. 2022
Zuzana Hájková, 5.D
Radka Vondráková, 9.C

Soukromá základní škola Klíček, Donovalská
1863
Ondfiej Bernovsk˘, 5. roãník

Speciální školy, Kupeckého 576
Josef Kadefiábek, 9.B

Základní umělecká škola, Křtinská 573
AlÏbûta ·ubrtová

Gymnasium Jižní Město, Tererova 2135
Jakub âern˘, 5. roãník

Obchodní akademie Svatoslavova, 
odloučené pracoviště Křejpského 1501
Eva ¤enãová, 1. roãník

Podnikatelská akademie, K Milíčovu 674
Jan Fuchs, 3. roãník

SOŠ a SOU obchodu a služeb, Schulhoffova 844
Jitka Procházková, 4. roãník

Soukromá střední škola reklamní tvorby
MICHAEL, Machkova 1646
Jana Hofiej‰í, 3. roãník

SETKÁNÍ vítězů
Dne 23. června 2004 se v Houšťce u Staré Boleslavi konalo setkání vítězů

Poháru rozhlasu v atletice. V kategorii mladších děvčat se závodů zúčast-
nily z České republiky vítězné sportovní školy, a to z Ostravy, Hodonína a ZŠ
Jeseniova z Prahy 3, dále vítězná vesnická škola ze Starého Jičína a naše druž-
stvo mladších děvčat ZŠ K Milíčovu v Praze 11 jako vítězná městská škola.

Děvčata závodila na pěkném tartanovém stadionu pojmenovaném po
Emilu Zátopkovi. Osobní rekord ve skoku do výšky si vytvořila Karolína
Minaříková, a to výkonem 145 cm, Petra Černochová v hodu míčkem výko-
nem 46,16 m a v běhu na 600 m časem 1:54,12. Nejlepší výkony v jednotli-
vých disciplínách byly hned na stadionu odměněny medailemi a drobnými
cenami od sponzorů. Za běh 60 m získala Veronika Chvátalová zlato, za
skok daleký získala Bára Dorazilová také zlato a Verča Chvátalová stříbro,
za skok vysoký Karolína Minaříková bronz a za štafetu 4x 60 m Verča
Chvátalová, Bára Dorazilová, Senta Brunerová a Katka Miznerová stříbro.
Další výborné výkony děvčat: Lucka Lehocká hodila míčkem 47,58 m, Si-
mona Ryšavá skočila do výšky 140 cm a Andrea Hlubučková 115 cm.

Po závodech následovala beseda s našimi reprezentanty ve skoku vyso-
kém Tomášem Janků a Svatoslavem Tonem. Odpovídali na otázky zvída-
vých sportovců a také jsme se dozvěděli, že oba splnili kvalifikaci na olym-
piádu a pojedou do Atén. Setkání skončilo slavnostním předáváním pohárů
a autogramiádou. Poté jsme spokojeni odjeli na Jižní Město.

Nataša Chvátalová, ZŠ K Milíčovu, Praha 11, foto: autorka
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

DŮLEŽITÁ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 10. 8. 2004

UKLÁDÁ
▼ starostovi projednat na OMI Magistrátu

hl. města Prahy delimitaci stavby ZOV I.
etapa – protihluková zeď, delimitaci II.
etapy ZOV za účelem dokončení stavby
a možnosti výstavby III. etapy ZOV včet-
ně výkupu (event. vyvlastnění) pozemků
pod valem

▼ starostovi podat písemnou žádost na
Technickou správu komunikací o zařaze-
ní akce »rozšíření komunikace Forman-
ská« do investičního plánu TSK na rok
2005

SCHVALUJE
▼ organizační řád MČ Praha - Újezd
▼ plnění rozpočtu za období leden až čer-

ven 2004
▼ dotační systém pro právnické osoby na

údržbu veřejné zeleně ve vlastnictví
městské části, hl. m. Prahy a státu

▼ záměr pořádat vítání občánků

Úplné znění textů je vyvěšováno na Úřední
desce, informačních vývěskách a na webo-
vých stránkách úřadu.

Příští zasedání Zastupitelstva městské části
se bude konat v úterý 14. září 2004 od 19.00
hod v zasedací místnosti ÚMČ.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

KONTEJNERY
Kontejnery na nadměrný komunální odpad budou přistaveny

v termínu od pátku 10. září 2004 do neděle 12. září 2004 na
tato místa:

Kateřinky – ulice U Močálu (u trafostanice), křižovatka ulic
Vodnická – Na Křtině, Proutěná ulice (stánek PNS), Formanská
223, křižovatka ulic Remízková – Pastevců (před úřadem MČ).

Újezd – Formanská ulice čp. 63, Formanská ulice u Návesního
rybníka.

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

SBĚR POUŽITÝCH BATERIÍ
Na úřadě městské části je možné po celý rok odevzdávat upotře-

bené baterie – monočlánky do přistaveného kontejneru.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Vážení spoluobčané, rád bych Vás
ve zkratce informoval o průběhu

výstavby čistírny odpadních vod
v Újezdě (ČOV).

Dne 14. 6. 2004 odbor životního
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
vydal kolaudační rozhodnutí dokon-
čené stavby splaškové kanalizace vč.
čerpací stanice a 15. 6. 2004 povolení
k prozatímnímu užívání dokončené
stavby čistírny odpadních vod. Proti
těmto rozhodnutím, které nenabyly
právní moci, se odvolal pan JUDr.
Miloš Červenka s tím, že stavba splaš-
kové kanalizace a ČOV se nacházejí
na pozemku parc. č. 676/1 v k. ú.
Újezd u Průhonic, kde doposud neby-
la napravena majetkoprávní situace

odvolatele k tomuto pozemku. Majite-
lem pozemku parc. č. 676/1 se stal
24. 10. 2000 převodem na katastru
nemovitostí JUDr. Miloš Červenka.

Když zalistujeme v dokumentech
o několik let zpět zjistíme, že 3. 12.
1998 bylo zahájeno územní řízení na
gravitační řady splaškové a dešťové
kanalizace, čerpací stanici splašků
v části Újezda a na čistírnu odpadních
vod na již zmíněném pozemku. Dne
23. 2. 1999 bylo vydáno územní roz-
hodnutí o umístění stavby se souhlas-
ným stanoviskem dotčených vlastníků
pozemků parc.č. 676/1 a především
Pozemkovým fondem ČR. Stavební
povolení bylo vydáno dne 11. 8. 2000.

Rozum zůstává stát nad tím, že

přestože vše nasvědčovalo hladkému
průběhu výstavby a následnému spuš-
tění ČOV, katastr nemovitostí na zá-
kladě smlouvy o převodu pozemků ze
dne 4. 10. 2000 převedl pozemek
parc. č. 676/1 na pana JUDr. Miloše
Červenku. V této době již na zmíně-
ném pozemku probíhala výstavba čis-
tírny odpadních vod.

Podle posledních dostupných in-
formací odbor městského investora
MHMP intenzivně jedná o koupi po-
zemku pod ČOV, včetně příjezdové
komunikace.

Není co dodat. Musíme pevně dou-
fat, že vše dopadne dobře jako v po-
hádce a dočkáme se úspěšného zpro-
voznění čistírny odpadních vod ještě
před koncem letošního roku.

Václav Drahorád, 
místostarosta

DOKONČENÍ plynofikace
Kčastým dotazům občanů na termín dokončení plynofikace se poku-

sím odpovědět co nejjednodušeji - plynovod bude dle sdělení zástup-
ce investora Pražské plynárenské do topné sezony dokončen.

Dodavatelská firma Rekomont, a. s., požádala městskou část prostřed-
nictvím Pražské plynárenské, a. s., o prodloužení termínu dokončení ply-
nofikace obce. Městská část tento požadavek zamítla a trvá na původně
stanoveném termínu do 30. 8. 2004. Jedinou výjimkou je ulice Ve Vil-
kách, kde je termín dokončení posunut na 15. 9. 2004.

Po tomto termínu budou zahájeny práce na kolaudaci celého rozvodu
plynu s tím, že PP, a. s., požádá o tzv. zkušební provoz. Vydání »Rozhod-
nutí o zkušebním provozu« je podmíněno souhlasem MČ Praha 11. S od-
borem výstavby Prahy 11 Pražská plynárenská, a. s., společně s naší měst-
skou částí Praha- Újezd stále jedná.

Miroslav Franc, investiční odbor

ČISTÍRNA odpadních vod
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REKONSTRUKCE A ÚPRAVY
obytných domů na JM

Při rekonstrukcích a úpravách obyt-
ných domů na Jižním Městě je třeba

postupovat v souladu s platnou vyhláš-
kou hl. m. Prahy o obecných technic-
kých požadavcích na výstavbu v hlavním
městě Praze. Všechny úpravy, ať už se
jedná o dostavby, nástavby rodinných
domů nebo úpravy fasád domů postave-
ných panelovou technologií, by měly re-
spektovat architektonické působení lo-
kality, ve které se nacházejí tak, aby
okolní objekty svým výrazem nenarušo-
valy, ale naopak s nimi vytvářely harmo-
nické prostředí a odpovídaly urbanistic-
kému a architektonickému charakteru
prostředí. 

Zároveň je třeba dodržet architektonic-
ké měřítko staveb v souladu s okolím.

Pokud dojde k dodržení těchto zásad,
může dojít ke zvýšení hodnoty upravova-
ných nemovitostí a kvality prostředí.

Zpracovala: Ing. arch. Poliačiková,
odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11

Téměř každý z nás se někdy dostal nebo
se dostane do situace, kdy se musí roz-

hodnout pro nějaké zaměstnání. Ne vždy
je toto rozhodování snadné, ještě těžší
může být takové zaměstnání najít. Jak
správně odhadnout své schopnosti a mož-
nosti? Jakou formu hledání práce zvolit?
Jak se v zaměstnání chovat? Na tyto
i další otázky vám může pomoci najít od-
pověď občanské sdružení FORMIKA.

Cílem o. s. FORMIKA je poskytovat
lidem znevýhodněným ve společnosti ta-
kovou podporu, aby mohli pracovat za
srovnatelných podmínek jako ostatní
a společně s nimi. Mohou to být lidé
s mentálním, fyzickým, kombinovaným
postižením, lidé s duševním onemocně-
ním, lidé, kteří dlouho žili mimo společ-
nost (například v zařízeních výkonu trestu,
v ústavech, v léčebných zařízeních), lidé
dlouhodobě nezaměstnaní a jiní. Podporu
těmto lidem poskytuje sdružení FORMI-
KA prostřednictvím dvou programů.

Podporované zaměstnávání FORMI-
KA je intenzivní program, zaměřený na
získání a udržení si vhodného pracovního
místa. V tomto programu si člověk s po-
mocí svého pracovního konzultanta vytvá-
ří představu o tom, jak by měla jeho pra-
covní činnost vypadat. Tuto práci si pak
opět s pomocí pracovního konzultanta
hledá. Pracovní konzultant může poskyto-
vat podporu i po získání zaměstnání for-
mou asistence na pracovišti. Toto všechno
trvá maximálně 2 roky, během této doby

účastník programu získá pracovní uplatně-
ní a je zřejmé, že si je udrží.

Job Klub FORMIKA je skupina lidí,
kteří se scházejí jednou týdně a pod vede-
ním 2 lektorů se společně zabývají tématy
jako »Jaká práce je pro mě vhodná, Jaké
způsoby hledání práce jsou, Jak napsat ži-
votopis, jak úspěšně absolvovat pohovor
se zaměstnavatelem« atd. Účastník Job
Klubu dostává prostor vyzkoušet si jedná-
ní v různých modelových situacích a vy-
měňovat si s ostatními lidmi v programu
své zkušenosti s pracovním uplatněním
v reálném životě.

Myslíte si, že k získání vhodného za-
městnání potřebujete některou z uvede-
ných forem pomoci? Stačí zatelefonovat
na čísla:

271 910 016, 776 553 167, 721 260
428, 775 555 054 a domluvit si schůzku
s pracovním konzultantem. Naše pracoviš-
tě s bezbariérovým přístupem se nachází
na adrese Hornomlýnská 1255, vchod B,
3. poschodí, Praha 4, k dopravě je možné
použít autobus č.122 nebo 177 ze stanice
metra C - Chodov, zastávka U Kunratické-
ho lesa.

Dále bychom chtěli oslovit dobrovolní-
ky, kteří mají zájem pracovat s lidmi a je
jim blízká filozofie o. s. FORMIKA: ozvěte
se nám na výše uvedená tel. čísla, rádi se
s vámi setkáme!

Lucie Hofmanová,
pracovní konzultant 

v podporovaném zaměstnávání

Podporované zaměstnání 
a Job klub FORMIKA

Ing. Josef Sedláček
✶ 20. 6. 1952 ✟ 22. 6. 2004

V pátek 2. července 2004 se
zarmoucená rodina za účasti

představitelů městské části Praha
11, přátel a kolegů rozloučila
s Ing. Josefem Sedláčkem, který
náhle zemřel 22. června 2004 ve
věku 52 let.

Starostlivý otec dvou dětí,
manžel a syn opustil nejen svou
nedokončenou práci, ale i plány
a sny o rozvoji Jižního Města. Za-
stupitelstvo MČ Praha 11 ztratilo
v jeho osobě předsedu komise
pro podporu regenerace, člena
komise pro správu majetku
a člena výboru pro územní rozvoj
Jižního Města, člena zastupitel-
stva kandidujícího za Demokraty
Jana Kasla.

Městská část Praha 11

DOMOV
DŮCHODCŮ 
Praha 4 - Háje
přijme
sanitárku 
na třísměnný
provoz, sanitárský
kurs podmínkou.
Nástup možný ihned nebo
dle dohody.

Informace na tel. 
271 198 505, 
271 198 409.

MATEŘSKÁ
ŠKOLA Chodov
nabízí pronájem
Mateřská škola pronajme
v objektu V Benátkách
1751 nebytové prostory
o 20 m2. Prostory mají sa-
mostatný vchod a jsou
vhodné pro kancelář.
Volné od 1. 8. 2004.
Měsíční nájemné včetně
služeb činí 5 000 Kč.
Informace a nabídky na tel.

602 252 433.

OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ
Chodov
zve sousedy ze starého
Chodova dne 21. září 2004
v 18.00 hod. do staré cho-
dovské školy, ZŠ Chodov,
Květnového vítězství 57 na
pravidelnou schůzi.

Za občanské sdružení
Ing. Jiří Štyler ml., předseda

FARNÍ CHARITA
Chodov přijme 
zdravotní sestru
Jde o práci v terénu, v ob-
lasti Prahy 4, 11 a 12.
Jedná se o hlavní pracovní
poměr, plný pracovní úva-
zek s pružnou pracovní
dobou včetně sobot a ne-
dělí.
Požadavky: 5 let praxe
u lůžka, dobrý zdravotní
stav
Nástup možný ihned.

Informace na tel: 
737 322 569
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Po letním festivalu Tóny Chodovské
tvrze budou mít milovníci vážné

hudby opět možnost zamířit do kon-
certního sálu tvrze na řadu představení.
Rádi bychom se zde blíže zmínili ales-
poň o pěti z nich. Všechna začínají
v 19 hodin.

Netradičně v neděli 5. září se usku-
teční koncert dvou mladých, špičko-
vých interpretů z Německa a Jižní Ko-
reje, nazvaný Hudba spojuje. V rámci
koncertního turné v České republice se
pražskému publiku představí Jan Filip
Ťupa, violoncello, a Seon Joo Kim, kla-
vír, se čtyřmi vrcholnými díly komorní
hudby od skladatelů Franze Schuberta,
Benjamina Brittena, Gabriela Fauré
a Bohuslava Martinů. Oba mladí inter-
preti chtějí připraveným programem
dokumentovat vzájemné prolínání kul-
turních vlivů a také fakt, že hudba přes
všemožné překážky politické či ekono-
mické si vždy podržela svou jednotící
sílu, že dialog v této oblasti nikdy neza-
nikl. Už sami interpreti jsou příkladem
platnosti těchto myšlenek. Ač narozeni
na opačných místech zeměkoule, spoji-
li své umění, aby myšlenku hudby jako
spojnice kultur propagovali. Celý večer
doprovodí slovem známý moderátor
a popularizátor vážné hudby Alfred
Strejček.

V úterý 7. září zde vystoupí reno-
movaný komorní soubor, Adamusovo
trio, hrající v netradičním složení hoboj
či anglický roh, housle a klavír, s pro-
gramem z děl starých mistrů.

Kytaře a jednomu ze zakladatelů
české kytarové školy Jiřímu Jirmalovi
bude věnováno úterý 14. září. Spolu
s prof. Jirmalem vystoupí jeho vznikají-
cí žák Miloslav Klaus. Průvodní slovo
bude mít Dr. Martina Klausová. Na
četné dotazy, které jsme při jejich mi-
nulých vystoupeních u nás zaznamena-
li, uvádíme, že Miroslav a Martina
Klausovi nejsou v žádném příbuzen-
ském poměru s naším současným pre-
zidentem.

Další den, ve středu 15. září, vy-
stoupí v Chodovské tvrzi umělci Ná-
rodního divadla v Praze. Sólistku ND,
sopranistku Jitku Soběhartovou, dopro-
vodí smyčcový kvartet členů ND pod
vedením Toma Klara a klavírista Fran-
tišek Martiník. Zazní slavné operní
i operetní árie, ouvertury a koncertní
skladby A. Dvořáka, W. A. Mozarta, J.
Haydna, P. I. Čajkovského, E. Toselli-
ho a J. Strausse.

Zhruba po roce a půl přivítáme
u nás zřejmě nejvýznačnějšího předsta-
vitele naší mladší klavírní generace
Martina Kasíka s atraktivním progra-

mem klavírní tvorby od J. S. Bacha a F.
Chopina až po K. Slavického. Koncert
se koná v úterý 21. září.

Tento výčet zářijových koncertů
není úplný, jejich kompletní přehled je
uveden v kulturním přehledu uprostřed
Klíče.

Srdečně posluchače zve do tvrze

Ing. Vladimír Levický, 
ředitel KD Chodovská tvrz

ZÁŘIJOVÉ KONCERTY
v Chodovské tvrzi

Na této výstavě se představí tři pra-
videlní vystavovatelé z našich vá-

nočních výstav. Z tvorby řezbáře Vla-
dimíra Morávka uvidíte vedle sakrál-
ních děl dřevěné sochy smějících se
i smutných klaunů, ale i koně. Je až

neuvěřitelné, kolik krásných děl do-
káže vytvořit při své náročné práci
kameramana v bratislavské televizi.

Soňa Čermáková chodí přírodou
s otevřenýma očima a s velkým bato-
hem. Domů chodí obtěžkána množ-

stvím kamenů a čeká, až ji některý
z nich osloví. V okamžiku, kdy se tak
stane, a ona v kameni nalezne určitou
»postavu«, chopí se pastelek a na
kámen ji nakreslí. Některé kamenné
postavy jsouý tak živé, že musejí kaž-
dou chvíli začít chodit a někdy i létat.

Bratři Jan a Jaroslav Lojdové
z Třebíče jsou nejstarší ze 12 dětí. Zá-
vodní jízda na koni je přivedla nejdří-
ve k tomu, že se vyučili kovářskému
řemeslu a odtud již byl jen krůček ke
studiu umělecké kovařiny. Tvoří
zatím jen krátkou dobu, ale přesto
mají za sebou mnoho zajímavých děl.

Výstava se koná ve dnech 16. září –
11. října 2004 v kapli sv. Jana Nepo-
muckého u Panny Marie Sněžné na
Jungmannově náměstí v Praze 1
denně od 9.00 do 18.00 hod.

Vernisáž bude 15. září 2004 
v 16 hodin.

Srdečně zve čtenáře Klíče

Blahoslav Lukavec
e–mail:lukavec@seznam.cz

BONSAI SERVIS PRAHA pořádá pozdně letní výstavu

Dřevo • Kámen • Železo
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DNY PRAHY 11
Stánky, atrakce, dravci, ‰erm, hudební vystoupení

akce pro ‰irokou vefiejnost

Tradiãní ohÀostroj k zahájení DnÛ Prahy 11

Posezení v pfiíjemném prostfiedí pfii dobré kávû nad
hezk˘mi obrázky

Seznámení s tradicemi i souãasností Bulharska,
vystoupení bulhar. dûtského souboru, soutûÏe pro dûti,

ochutnávka jídel atd.

TvÛrãí v˘tvarná dílna pro dûti i dospûlé, práce s barvami
na skle

Vystoupemí Policie âR, Mûstské policie, hasiãÛ
a Historické skupiny ãetníkÛ

Prohlídka nûkter˘ch odborn˘ch
pracovi‰È archivního areálu Na Chodovci

Ivan Mládek & Banjo Band

Oslavy 10. v˘roãí otevfiení galerie, provázet budou E.
Krulíková a Dr. Z. Hajn˘. Náv‰tûvníci budou seznámeni
s nov˘mi projekty interaktivní tvorby. Projekce Vesmírné

písnû v ãajovnû. Dopoledne je vhodné pro ‰koly.

Beseda a autogramiáda nové obrazové monografie Dr.
Z. Hajného

Oslavy 10. v˘roãí otevfiení galerie, provázet budou E.
Krulíková a Dr. Z. Hajn˘. Seznámení s nov˘mi projekty
interaktivní tvorby. Projekce Vesmírné písnû v ãajovnû.

Prezentace nízkoprahového klubu, vystoupení skupiny
break dance, hip – hop skupiny, vernisáÏ v˘stavy, jam-

session atd.

V˘stava prací studentÛ Univerzity III. vûku pod vedením
akad. mal. Zlámalové

TvÛrãí v˘tvarná dílna pro dûti i dospûlé

Slovenská loutková pohádka pro dûti, soutûÏe,
ochutnávky slov. specialit, losování vítûzÛ soutûÏe Co

víme o Bulharsku a Slovensku

Pohádky pro malé i vût‰í ãtou a vypravují seniofii
z Klubu dÛchodcÛ CSS JM

JiÏ tradiãní bûÏeck˘ závod pro Z· a S· na JM

5. roãník Veletrhu volnoãasov˘ch aktivit a sociálních
sluÏeb organizací pÛsobících na JM

Tradiãní akce plná soutûÏí a her pro dûti

Druh˘ roãník sportovnû zamûfiené akce pro dûti
a dospûlé, pofiádá TJ Opatov a o.s. Propolis

Open air

Chodovská pouÈ

OhÀostroj

V˘stava v˘tvarn˘ch prací
Petry Pohlové

Svût se schází v Praze 11
Bulharsko – zemû

rÛÏového oleje

Krasosklení

Odpoledne s policií

Den otevfien˘ch dvefií
Archivu hl. m. Prahy

Folkov˘ galakoncert

Den otevfien˘ch dvefií
Galerie Cesty ke svûtlu

Beseda se Z. Hajn˘m

Den otevfien˘ch dvefií
Galerie Cesty ke svûtlu

Den otevfien˘ch dvefií
Ymkárium

VernisáÏ v˘stavy

Abstraktní ateliér

Svût se schází v Praze 11
Slovensko – zemû nám

nejbliÏ‰í

Pohádkové odpoledne

Cross- cup (10. roãník)

Veletrh volnoãasov˘ch
aktivit a sociálních sluÏeb

Dûtská pouÈ – KC
Zahrada

KolobûÏkování

Festival Dobytí JiÏního
pólu IV

10.00 – 20.00 h
okolí Chodovské tvrze

20.00 h

11.00 – 20.00 h
Kavárna Dendrit Kafé, 
Hekrova 805, Praha 4

10.00 h
Knihovna Jírovcovo nám., 

Praha 4

15.00 – 17.00 h
Knihovna Opatov

15.00 – 17.00 h
Centrální park u stanice Opatov

10.00 – 17.00 h
AHMP, Archivní 6, Praha 4

19.00 h    KC Zahrada, 
Malenická 1784, Praha 4

9.00 – 21.00 h
Galerie Cesty ke svûtlu,

Zakoufiilova 955, Praha 4

18.00 h
Galerie Cesty ke svûtlu

9.00 – 21.00 h
Galerie ke svûtlu, 

Zakoufiilova 955, Praha 4

16.00 – 21.00 h
Modletická 1401, Praha 4

14.00 h
ÚMâ Praha 11, 

Ocelíkova 672/1, Praha 4

15.00 – 17.00 h
Knihovna Opatov, 

Opatovská 1754, Praha 4

10.00 h
Knihovna Jírovcovo nám., Praha 4

15.00 – 17.00 h
Knihovna Opatov

8. 30 – 12.00 h
Centrální park

celodennû
prezentace u stanic metra na JM

10.00 – 12.00 h
KC Zahrada

14.00 h
Centrální park - hfii‰tû u po‰ty

odpoledne
Centrální park u stanice Opatov

26. 9. nedûle

27. 9. pondûlí

29. 9. stfieda

30. 9. ãtvrtek

1. 10. pátek

2. 10. sobota

4. 10. pondûlí

5. 10. úter˘

6. 10. stfieda

7. 10. ãtvrtek

9. 10. sobota

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
ráda bych vás osobně pozvala k účasti na letošních Dnech Prahy 11. 
Těším se na setkání s vámi. Vaše starostka Marta Šorfová
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Vsobotu 19. června 2004 se nad Již-
ním Městem honily deštové mraky,

počasí rozhodně nepřipomínalo nástup
blížícího se léta. Přesto se odpoledne do
Centrálního parku scházeli diváci, obča-
né Jižního Města si přece nemohli ne-
chat ujít již devátý ročník Balonstory
pořádané pod záštitou starostky městské
části Praha 11. Letos zahajovali kaska-
déři na silných strojích svými akrobatic-
kými kousky, jeden z nich přivezl sta-
rostku Martu Šorfovou k zahájení odpo-
ledního programu přímo až pod pódi-
um. Na něm pak celé odpoledne vystu-
povaly dětské a mládežnické soubory
Jižního Města, aby je v závěru odpoled-
ne vystřídal vynikající Petr Spálený s ho-
dinovým koncertem, ve kterém nechy-
běl snad žádný z jeho velkých hitů.

A na ploše se objevila hasičská tech-
nika, děti se koupaly v pěně, kterou
pro jejich potěšení vytvořili hasiči míst-
ního sboru dobrovolných hasičů
v Chodově. Z výšky koňského hřebetu
na bezpečnost návštěvníků dohlížela
jízdní policie. Nechyběly stánky, balón-
ky, upomínkové předměty, párky, grilo-
vaná kuřata, perníčky, snad mejvětším
hitem letošní Balonstory se staly dětské
bublifuky na baterie.

Na podiu se konalo i slosování velké
čtenářské soutěže, hlavní ceny věnoval
T-Mobile.

Jen ty balony, jako by někdo očaro-
val, ani letos jim počasí nedovolilo
vzlétnout. Snad nikomu ze stovek ná-
vštěvníků to ale nevadilo.

Zbývá jen tradiční poděkování -
účinkujícím i pořadatelům, především
spolupořádající firmě Axism a panu
Martinovi Hlušičkovi, ale i hlavním
sponzorům letošního ročníku Balon-

story, kterými byly T-Mobile, Kolektory
Praha, Technický týdeník a Radio Bla-
ník.

Rádi bychom také poděkovali za
spolupráci při zajištění letošního roční-
ku Balonstory Sboru dobrovolných ha-
sičů Chodov, strážníkům Městské poli-
cie a příslušníkům Policie ČR. Dále
patří dík firmám RETHNANN – JEŘA-
LA Recycling a Podniku technických
služeb Praha, které se podílely na zajiš-
tění úklidu a čistoty prostoru pro akci.

A pozvání na příští rok, na desátý
ročník Balonstory!

Daniela Jungmannová
Fota: Petra Hilmarová

SVÁTEK BALONŮ se vydařil

Stává se pomalu tradicí, že děti s rodiči či prarodiči z mateřské
školy ve Stachově ulici odjíždějí vždy v červnu na desetidenní

ozdravný pobyt k Jaderskému moři na ostrov Pag do Chorvatska.
Během letošního pobytu nás trochu pozlobil déšť, který vytrvale
jeden den zkrápěl naše stany. Náš ozdravný program však nebyl na-
rušen, děti chodily na vycházky po přímořské promenádě (obdivo-
vali jsme, kolik nových penzionů a domů zde od naší loňské ná-
vštěvy vyrostlo), společně sportovaly a milosrdné jadranské sluníč-
ko je už nazítří opět pozvalo na pláž.

Samotný pobyt byl zpestřen výletem do známého letoviska Zada-
ru, do jehož historie vstoupili Římané, dále do městečka Pagu i vý-
letem na lodi po moři. Velké oblibě se těšilo každovečerní hopsání
na velkých trampolínách , na nichž se malí skokánci opravdu vyřá-
dili. V závěru dostaly všechny děti diplomy a malý dáreček za to,
jak hezky stanovaly, plavaly a užívaly si dětských radovánek.

A za rok pojedeme zase, dětičky, těšte se!

Monika Hoření, matka účastníka zájezdu
Fota autorka

MATEŘSKÁ ŠKOLA se koupala v moři
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Již posedmé se v pondělí 28. června 2004 konal v okolí Cho-
dovské tvrze za krásného letního počasí Cyklistický závod

o pohár starostky. Závod, kterého se zúčastnili žáci ze zá-
kladních škol na Jižním Městě, je součástí cyklistických závo-
dů pro pražské děti pod heslem »Ve sportu je síla, v drogách
smrt«. Tuto již tradiční akci uspořádal uspořádal Cyklistický
klub Motol ve spolupráci s naší městskou část, dále firmou
Z+K Kaňka servis a T – Mobile, a.s. Závod se jel na tradičním
devítisetmetrovém okruhu vedoucím ulicemi Ledvinovou,
Donovalskou a Benkovou. Závodilo se s plným nasazením
a ve tvářích, zvláště těch nejmladších sportovců, byla vidět ra-
dost z dobrých výsledků. Mezi starty jednotlivých kategorií
probíhal na pódiu doprovodný kulturní program. Letos svým
vystoupením mladé sportovce povzbudil a zároveň i před pó-
diem roztančil zpěvák Zdeněk Hrubý. Odpoledne rychle ubí-
halo a po finálových jízdách jednotlivých kategorií došlo k vy-
hlášení těch nejlepších. Na tvářích vítězů byla vidět radost
z toho, že dokázali porazit své soupeře. Všichni závodníci bo-
jovali statečně, a co nás všechny potěšilo nejvíce – čestně.

Ceny nejlepším závodníkům předávala starostka naší
městské části paní Marta Šorfová, která mladým sportovcům
během závodu také vydatně fandila. Na závěr zbývá jen po-
děkovat všem, kteří se o zdárný průběh závodu zasloužili.
Rovněž děkujeme za pochopení i všem občanům, jichž se tý-
kalo omezení dopravy spojené se závodem.

Ing. Vlasta Koudelková, odbor školství a kultury

Městská část Praha 11 spolu se
společností T–Mobile, a. s., zvou

čtenáře Klíče k účasti v cyklystické
soutěži Jižní město na kolech v neděli
12. září 2004.

Základní myšlenkou je příjemně
strávené nedělní dopoledne nejenom
pro občany městské části Praha 11.
Jde o poznávací a oddechovou jízdu
po Praze 11 doplněnou o několik sou-
těží.

START a CÍL je na stejném místě –
travnatá plocha u východu z metra
stanice Opatov. V prostoru start – cíl
bude hudební a soutěžní program po
celou dobu akce pro ty, kteří nepoje-

dou a zůstanou pouze jako diváci.
Hudební produkcí chceme oslovit
i občany, kteří pouze procházející
k metru nebo naopak.

Projížďky se může zúčastnit každý,
kdo bude mít jakýkoliv dopravní pro-
středek (kolo, koloběžka, snowboard,
invalidní vozík apod.) poháněný vý-
hradně lidskou silou. 

Pro vozíčkáře je připravena zkráce-
ná verze trasy. Ve startovním prostoru
dostane každý účastník mapku, na
které je vyznačena trasa a místa pro
kontrolní razítka. Všichni, kdo v cíli
prokáží projetí všech kontrolních
míst, dostanou pamětní list s potvrze-

ním o úspěšném dokončení akce
»Jižní Město na kolech«. Ve 12. 15
hod. budou ještě všichni úspěšní ce-
stovatelé slosováni a tři z nich obdrží
zajímavou cenu od společnosti T–Mo-
bile.

Celá trasa se dá projet za cca 75
minut. V prostoru START – CÍL a ve
dvou oddychových místech budou
hrát hudební skupiny. Proto předpo-
kládáme, že účastníci pojedou asi
o hodinu déle a využijí oddechových
míst k zábavě, načerpání sil a občer-
stvení.

Ing. Vlasta Koudelková, 
OŠK ÚMČ Praha 11

CYKLISTICKÁ SOUTĚŽ »Jižní Město na kolech«

CYKLISTICKÝ ZÁVOD »O pohár starostky«

Na prvních třech místech se umístili:
■ kategorie 1. – 2. tfiída
1. místo Vojtûch Hlaváãek – Z· Kvûtnového vítûzství
2. místo David Gruss – Z· Campanus
3. místo Adam Dolej‰ – Z· Campanus

■ kategorie 3. – 4. tfiída
1. místo ·tûpán Famûra – Z· Po‰epného námûstí
2. místo Zdenûk Fejtek – Z· Po‰epného námûstí
3. místo Ladislav Typlt – Z· Po‰epného námûstí

■ kategorie 5. – 6. tfiída
1. místo Luká‰ Klingora – Z· Po‰epného námûstí
2. místo Jan Bílek – Z· Po‰epného námûstí
3. místo Karel Petrdlík – Z· Po‰epného námûstí

■ kategorie 7. – 9. tfiída
1. místo Ondfiej Kinkor – Z· Po‰epného námûstí
2. místo Tomá‰ Kaãerovsk˘ – Z· Po‰epného námûstí
3. místo Petr Blej‰til – Z· Po‰epného námûstí

V soutûÏi ‰kol zvítûzila Z· Po‰epného námûstí.
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Čas přímo pádí. Přibývá desetiletí,
v nichž Zdeněk Hajný vnáší svými

obrazy jas do mysli a srdcí všech, kdo
se dokáží pohroužit do všech nuancí
jeho prací. A právě deset roků zve
k návštěvě jeho galerie Cesty ke světlu
v Zakouřilově ulici.

Jde o zážitek opravdu nevšední.
Značná část galerie se stálou vstupní
expozicí děl českých výtvarníků zvuč-
ných jmen byla zcela nově upravena
a rozšířena. Vrcholí specifickými interi-
éry, v nich obrazy Zdeňka Hajného
v syntéze s meditativní hudbou, živým,
pulzujícím světlem a zářivými objekty
z krystalů vytvářejí osobitý chrám
ducha a citu. Návštěvník zde nachází
vitrážové objekty v kombinaci s hvězd-
nými symboly z polodrahokamů. Na
středovou osu orientovaný centrální
prostor sakrálního charakteru přivádí
až k setkání se srdcem z granátu a křiš-
ťálu, přenášejícím tep srdce vašeho.

Každé místo zde zve k zastavení
a k pohroužení se do sebe sama. Lehce
nabudete dojmu, že prostor je prozářen
zvláštním jasem i v okamžicích úplné
tmy. Nabízí vám možnost hledat skryté
paprsky světla ve vlastním nitru.

V soukromém traktu objektu je skryt
tichý ateliér. Zdeněk Hajný u malířské-
ho stojanu se štětcem v ruce je zahlou-
bán do skrytých rozměrů rozpracované
malby. Paní Ema Krulíková bez nesná-
zí nastoluje pocit domácké pohody
a Zdeněk Hajný se rozhovoří. Připomí-
ná, že galerie Cesty ke světlu je využí-
vána i terapeuticky. Mluví o jejích pro-
gramech i návštěvnících. Pak vzpomíná
na léta usilování, hledání, úspěšných
výstav a realizací, na program Starvoi-
ce jeho obrazy, probíhající postupně
v řadě evropských měst. Naznačuje, co

nového se již opět připravuje. Do toho
zvoní telefon a hlas na druhém konci
se ze zahraničí informuje o stavu další-
ho připravovaného projektu. Chvilka
času umožňuje bližší obhlédnutí interi-
éru. Součástí ateliéru malíře a promo-
vaného psychologa totiž je - jak jinak -
také rozsáhlá knihovna. Obsahuje ne
méně jak dvacet čtyři pečlivě označe-
ných oddílů, stejný počet, co hodin při-
náší den. Vedle knih se nacházejí obra-
zy a různé předměty, Zdeňku Hajnému
blízké.

Dokončujeme rozhovor. O odpovědi
na dotaz, co přeje sobě a své galerii, se
nemusí rozpakovat ani chvíli: »Aby
člověk cítil, že přináší lidem radost.
A aby se do galerie lidé i nadále vraceli
vždy stejně rádi a jako domů, tak jak
mi to tolikrát říkali a psali.«

Když odcházíte, máte skutečně
pocit, že opouštíte maják jistoty,
k němuž mohou zamířit vaše kroky
vždy znovu a znovu.

Jiří Bartoň. Foto autor

OÁZA klidu a harmonie

Napište s námi další knihu
»Rady našich babiček a dědečků«
Po úspěchu knihy »Babiččiny recep-

ty nejen pro dědečky« bychom rádi
připravili další publikaci, která by se
tentokrát věnovala vašim návodům na
řešení nejrůznějších problémů. Napří-
klad jak vyčistit nežádoucí skvrny, jak
vrátit původní lesk nebo vzhled léta
používaným věcem, jak prodloužit ži-
votnost toho či onoho, nebo jak se
ráno zaručeně zbavit následků buja-
rých oslav. 

Chtěli bychom dát dohromady vaše
zkušenosti, zkušenosti vašich babiček
a jejich babiček, protože tyto generace-
mi prověřené recepty bývají nejúčinněj-
ší a jedinou jejich vadou je, že časem
upadají v zapomnění. Naše kniha je

učiní nesmrtelnými a pomůže dalším
generacím.

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

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

Eva Meixnerová, 
Centrum sociálních služeb Praha-JM

KURZ 
aranžování květin
Naučte se dělat vlastní květinovou

výzdobu ze živých i sušených
květů. Využijte vlastní nápady a fan-
tazii, my vám dodáme inspiraci, ma-
teriál a poradíme, jak na to.

Kurz bude probíhat 1-2 x za měsíc,
1 a půl hodiny ve čtvrtek a pátek
večer v KC Zahrada (Malenická
1784, Praha 11 - Chodov)

Cena celého kurzu je 500 Kč
(nezahrnuje spotřebovaný materiál)

Přihlásit se lze do 25. září 2004 na
tel. 723 076 722 paní Siblíková nebo
paní Křížová na záznamník 244 911 301
(uveďte jméno a kontakt)

Zdeněk Hajný a Ema Krulíková
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Policie České republiky
informuje ainformuje a pátrápátrá
Opatrnost nade vše
V rámci prevence se na nás obrátila policie s žádostí o spo-
lupráci.

V poslední době se opět objevují případy, kdy pachatelé
zneužijí důvěřivost a menší opatrnost našich starších spolu-
občanů. Pokusíme se upozornit na některé triky pachatelů
a na možnou obranu proti nim.

Jedním z nejlepších a nejjednodušších způsobů, jak za-
bezpečit svůj byt, dům či život, jsou dobré vztahy se sousedy,
pravidelný kontakt s blízkou osobou a nepouštět si do bytu
osoby, které neznáte.

Podvodníci se pod různými záminkami snaží dostat do
bytu, zjistit, kde máte uschované peníze nebo jiné cennosti
pro ně není problém. Ač se snažíte být sebevíc opatrní, větši-
nou odcházejí se všemi vašimi úsporami. Přemýšlet o tom,
jak se to mohlo stát, a kde jste udělali chybu je pozdě
a proto je nezbytné začít u prevence.
■ Nevěřte lidem, kteří vám na ulici sdělí, že jste vyhráli,

že vám jdou vrátit přeplatek, nesou peníze z pojišťovny,
od dětí, odměnu.

■ Neotvírejte dveře automaticky, nevíte-li kdo je za nimi,
pro tento účel je vhodné mít dveřní panoramatické ku-
kátko a pojistný řetízek.

■ Neponechávejte si doma více peněz v hotovosti (pokud
nevlastníte spolehlivý, dobře ukrytý a ve zdi zabudova-
ný trezor).

■ Pořiďte si evidenci a fotodokumentaci cenných věcí
(šperky, starožitnosti apod.).

■ Při výběru peněz si hotovost co nejdříve uložte do tašky
tak, aby peněženka nebyla vidět.

■ Do vašich majetkových poměrů nikomu nic není, natož
cizím lidem.

■ Při ohlášené návštěvě (opraváři, pracovníci služeb
apod.) si pokud možno zajistěte, aby byla s vámi v bytě
další osoba (soused nebo příbuzný).

■ Neohlášené osoby nepřijímejte, požádejte je, aby přišli
znovu v době, na kterou si opět pozvěte někoho dalšího
(souseda či příbuzného).

Pokud se přece jen ocitnete v nebezpečné situaci

■ pokuste se zachovat klid
■ snažte se pod nějakou záminkou dostat neznámou

osobu z bytu (za chvíli přijde syn, už by tu měl být sou-
sed, čekám návštěvu...)

■ v době přítomnosti cizích osob se nedívejte do místa,
kde máte úspory nebo jiné cennosti

■ když vám někdo pomůže s taškou, neberte ho s sebou
do bytu

■ pokud se na vás obrátí někdo na ulici s žádostí
o pomoc, odkažte ho na městský nebo obecní úřad, pří-
padně na policii a městskou policii

Když přesto dojde k nezvané návštěvě, napadení, krádeži -

■ pokud se jedná o závažnou situaci, pak volejte policii:
č. 158 Policii ČR, č. 156 Městskou policii

■ snažte se zachovat klid a poskytněte policii následující in-
formace: vaše jméno a telefonní číslo, přesnou adresu,
událost krátce a výstižně popište

■ pokuste si zapamatovat co nejvíce důležitých údajů o pa-
chateli: pohlaví, věk, výška, účes, barva vlasů, očí, fyzic-
ké zvláštnosti - chůze, tiky, oblečení, způsob řeči, jizvy,
tetování apod.

pplk. Josef Kalous, velitel SKPV Praha IV

V Praze je majetková trestná činnost,
převážně pak krádeže věcí z vozi-

del bohužel tím nejrozsáhlejším problé-
mem. V prvním čtvrtletí roku 2004
bylo v Praze zjištěno 7045 krádeží věcí
z automobilů. V některých případech
však může řidič svým jednáním pod-
statným způsobem ovlivnit, že právě
jeho vozidlo se nestane předmětem
zájmu zloděje. Kromě řádného zajištění
vozidla, by mělo být základním pravi-
dlem každého řidiče, aby před opuště-
ním automobilu zkontroloval, zda
v něm nejsou na zvenčí viditelných
místech vystaveny hodnotné předměty,
jako kamery, fotoaparáty, počítačové
komponenty, mobilní telefony, kabelka
nebo kufřík. Každý takový předmět vi-
ditelně umístěný ve vozidle působí na
pachatele jako magnet a předmětné vo-
zidlo nemusí ochránit ani skutečnost,
že je vybaveno autoalarmem, či parkuje
na poměrně frekventovaném a dobře
osvětleném místě, apod.

Právě z těchto poznatků vychází pro-
jekt AUTO NENÍ TREZOR, který vznikl
na základě inspirace podobnou akcí
v Nizozemí. Princip projektu spočívá
v první fázi ve vytvoření názorné a jed-
noznačně pochopitelné informační tabu-
le, která upozorňuje řidiče na nevhod-

nost zanechávat ve vozidle hodnotnější
předměty. Druhou fázi projektu tvoří vy-
tipování vhodných míst ve spolupráci
s Obvodními ředitelstvími Policie ČR
a ve spolupráci s městskými částmi pak
následuje rozmístění informačních tabu-
lí. O umístění tabule rozhoduje zvýšený
nápad trestné činnosti uvedeného cha-
rakteru na konkrétním místě a frekven-
tovanost využití dané parkovací plochy.

Projekt, kterým nás inspirovali br-
něnští policisté, byl příznivě přijat jak

Magistrátem hl. m. Prahy, tak i odbo-
rem prevence kriminality Ministerstva
vnitra ČR a obdržel finanční dotaci na
výrobu tabulí celkem 165 kusů infor-
mačních tabulí. Zájem o tabule projevi-
la městská část Praha 17 v počtu 19 ks,
Praha Zbraslav v počtu 2 ks, Praha 16
v počtu 6 ks, Praha 21 v počtu 9 ks,
Praha 22 v počtu 7 ks, Praha 4 v počtu
14 ks, Praha 20 v počtu 10 ks, Praha 13
v počtu 33 ks, Praha 15 v počtu 12 ks,
Praha 6 v počtu 20 ks, Praha 2 v počtu
8 ks a Praha 7 v počtu 6 ks informač-
ních tabulí. Do projektu se kromě
městských částí zapojilo i obchodní
centrum Štěrboholy v počtu 10 ks
a Hostivař v počtu 8 kusů informač-
ních tabulí. Během několika měsíců
budou všechny umístěny na vytipovaná
riziková místa, zejména pak na parko-
vací plochy v blízkosti velkých obchod-
ních center v Praze. Vzhledem k tomu,
že se výše uvedený projekt setkal s ob-
rovským zájmem, budeme žádat o fi-
nanční dotaci na výrobu tabulí i v příš-
tím roce.

Policie České republiky
správa hlavního města Prahy 

kanceláře ředitele správy
preventivně informační skupina

PO. BOX. 51, 140 21 Praha 4

Projekt prevence kriminality - AUTO NENÍ TREZOR
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JIŽNÍ MĚSTO 
má dalšího stoletého občana

Sté narozeniny oslavil 18. července 2004 pan Antonín
Diviš, obyvatel Domova důchodců Donovalská.

Osobně mu popřála k tak významnému životnímu jubi-
leu starostka naší městské části paní Marta Šorfová a pře-
dala mu dárky od městské části.

Vítejte v klubu stoletých občanů Jižního Města, pane
Diviši. Do dalších let života vám přejeme hodně zdraví, sil
a spokojenosti.

Ať se vám na Jižním Městě spokojeně žije!

Ve dnech 21. – 23. 9. 2004 se v ob-
čanském sdružení ESET – HELP

uskuteční již tradiční Týden duševního
zdraví na Praze 11 – kulturně spole-
čenská akce pod názvem SAMI
A SPOLU, která je součástí týdnů du-
ševního zdraví probíhajících na přelo-
mu září a října po celé naší republice.
Smyslem této akce je co nejvíce přiblí-
žit široké veřejnosti problematiku du-
ševně nemocných, informovat o služ-

bách a možné pomoci ze strany našeho
sdružení, v neposlední řadě také nabíd-
nout zajímavé kulturní zážitky a poba-
vit.

Pro návštěvníky máme připraven
pestrý kulturní program – koncerty,
divadelní představení, vernisáž výtvar-
ných děl, prodejní výstavu výtvarných
prací a výrobků našich klientů, autor-
ská čtení z textů lidí s duševním one-
mocněním, ukázky zájmových činností

(košíkářství, ozdobné balení dárků, ori-
entální tance). Všem zájemcům může-
me také nabídnout posezení v příjem-
ném prostředí naší chráněné trénin-
kové kavárny Dendrit kafé.

Přesný program plánovaných kultur-
ních akcí bude k dispozici začátkem
září. Pokud máte zájem o bližší infor-
mace, kontaktujte, prosím, Klub Hek-
rovka, Hekrova 805, tel.: 272 937 712,
e–mail: diana.sejdova@esethelp.cz.

Přijďte, otevřeno je pro všechny, bu-
dete srdečně vítáni!

Mgr.Diana Šejdová, 
ESET–HELP, o. s.

TÝDEN duševního zdraví

Kühnův dětský sbor je jedním
z nejlepších dětských sborů na

světě. Existuje již téměř 75 let. K nej-
větším úspěchům uplynulé sezóny
patřilo bezesporu hostování u Velké-
ho symfonického orchestru, se kte-
rým pod taktovkou světoznámého
dirigenta Vladimira Fedosejeva sbor
spoluúčinkoval při provedení Dvořá-
kovy Stabat mater. Koncerty se ko-
naly v dubnu 2004 ve staroslavném
Velkém sále Čajkovského konzerva-
toře v Moskvě. Na podzim roku
2003 se sbor sešel ke spolupráci
s výborným drážďanským Filharmo-
nickým dětským sborem, v červenci
tohoto roku pak koncertoval sbor

v Bordeaux, kde pod taktovkou Mi-
chela Moureaua provedl Vaňhalovo
Stabat mater.

Tradiční už je spolupráce Kühnova
dětského sboru s Národním divadlem
a Státní operou, kde děti zpívají
v řadě operních inscenací. Vedle
účinkování v divadelních představe-
ních mají děti v průběhu roku kon-
certy a capella. Koncertní oddělení
sboru řídí profesor Jiří Chvála.

Mezi nejzajímavější koncerty příští
sezóny určitě patří účinkování sboru
na mezinárodním festivalu Pražský
podzim, kde děti vystoupí v provede-
ní Flamengového requiem kytaristy
a skladatele Paco Peni, v květnu příš-

tího roku potom dvojí provedení
Mahlerovy Třetí symfonie s Českou
filharmonií a samostatný koncert
v rámci festivalu Pražské jaro.

Osmého a devátého září 2004 
se od 17 do 19 hodin koná nábor
nových členů ve zkušebně sboru 
– aule Masarykovy školy na Ortenově
náměstí 34 v Holešovicích.

Vladimíra Brychová
výkonná ředitelka

Kühnův dědtský sbor
Ortenovo nám. 34

170 00 Praha 7
tel: 602 974 060

OHLÉDNUTÍ za uplynulou sezónou

JÓGA speciálně pro
astmatické alergiky
Je určená i těm, kteří mají jiné dýchací problémy nebo

se chtějí naučit správně dýchat.

Cvičení:
■ rodiče s dětmi
■ dospělí
■ individuální konzultace

Výuku vede lektorka jógy paní Marcela Skálová,
která se tímto spciálním odvětvím jógy zabývá již 15 let.
Má hlubkou zkušenost i s dalšími jógovými praktikami,
jako je úlevová jógová masáž, základy první pomoci při
astmatickém záchvatu apod.
Kdy: každé pondělí a středu v měsíci

Kde: v čekárně alergologie MUDr. H. Vobořilové
A. Drabíkové 534, JM I- Háje
(za Galaxií, vchod vedle lékárny LUNA)

Cena: 60 Kč za osobu, 30 Kč za dítě do 15 let, 
druhé dítě zdarma

Zápis na školní rok 2004–2005:
20. 9. 2004 16.00–18.00
22. 9. 2004 16.00–18.00

Informace získáte na tel. 271 913 545, 776 864 924
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U Chodovské tvrze je poslední léta
každoročně pořádána pouťová

zábava. Poutě se nazývají lidové výroč-
ní zábavy v čase církevní připomínky
světce, kterému je zasvěcen místní ka-
tolický kostel. Chodovští ale získali
kostel sv. Františka z Assisi až v roce
1938, takže si nevytvořili tradici, spoje-
nou s vlastním chrámem. Přesto tu bý-
valy poutě slavné a veselé. Chodov pat-
řil k hostivařské farnosti a tamní chrám
připomíná památku Stětí Jana Křtitele.
Církevní kalendáře kladou tento svátek
na poslední pátek v srpnu. Zmínka
z roku 1897 sděluje, že »prázdniny za
bývalých zákonů počínaly šest neděl
před svátkem Stětí sv. Jana Křtitele;
toho dne konala se v Chodově pouť
a po ní začalo vyučování školní.« Také
podle jednoho pamětníka »pouť
v Chodově bývala ve stejný den jako
v Hostivaři«. Chodovští a Litochlebští
tedy slavívali farní pouť doma.

K roku 1923 bylo zapsáno, že pouť »oslavuje se zde již
jen tancem a domácí hostinou«. Po uklidnění z války a po
vzniku republiky ale začal být život zase příjemnější a tím
i poutě veselejší. Další pamětníci svědčí, že se poutě pořá-
daly na Husově náměstí, dnes trochu nešťastně zapomenu-
tém. Říkají ale, že bývaly vždy první neděli v září. Zřejmě
se tedy Chodovští s Hostivařskými rozumně porovnali, aby
bylo více důvodů k veselosti.

Několik týdnů před poutí se kdysi konávaly dožínky,
slavnost ukončení žňových prací. Jejich symbolem býval

ozdobený snop. Mladším generacím
nezbývá než sdělit, že snop je objemný
svazek obilních stébel s klasy, co ruka
obsáhla. Svazoval se povříslem, ukrou-
ceným z několika stébel. Dožínky za-
padly, zato další svátek, posvícení, má
mezi rodáky určitý ohlas podnes.
V Chodově se slavilo Havelské posví-
cení. Svatý Havel, který zemřel roku
646, se v katolickém kalendáři připo-
míná 16. října. Datum představovalo
časovou mez, oddělující teplé a chlad-
né období druhé poloviny roku. Vlast-
ní termín oslav se stanovoval na nej-
bližší neděli. Zdá se, že novodobá tra-
dice u tvrze navazuje spíš na tato po-
svícení.

V ten den byly na stole tradičně
koblihy. Posvícení se oslavovalo tan-
cem a domácí hostinou. »Trvá toto
však 2 dny. V pondělí je »zlatá hodin-
ka«.« Už ta délka a určitá pracovní
úleva na začátku dalšího týdne svědčí,

že posvícení bývalo přední místní událostí. Že se ho účast-
nilo hodně lidí, dokládá nepřímo i dobová dramatická re-
portáž z roku 1897: »Ze dne 17. na 18. říjen při posvícení
v Chodově vzňal se po půlnoci k ránu strop od lampy tam-
též umístěné hned po taneční zábavě. Oheň strávil zadní
část hostince a okolí a slámu a jiné věci na půdě uložené.
Což se stalo v hostinci »Na sále« zvaném v Chodově p. Jo-
sefa Černého čp. 28. Štěstí ještě, že oheň nevzňal se při ta-
neční zábavě. Jak mnoho lidí mohlo v zmatku přijíti
o život!« (Pokračování.)

Připomínka dávných polí. 
Foto autor

nejenom pro listonoše
Divišovská

Divišovskou ulici najdete v sousedství Chodovce. Vyrostla
nedávno v polích, kde se říkalo Na Košíku. Představuje

pokračování ulice Blažimského směrem k východu. Za jejím
stávajícím koncem se zatím dále prostírají pole.

Městečko Divišov na Benešovsku založil asi Diviš, předek
pánů ze Šternberka. Představovalo hospodářské centrum
panství hradu - zámku Českého Šternberka. Dnes se mezi
oběma místy rozkládá tělese dálnice D1. V červnu 1742 celé
městečko včetně kostela sv. Bartoloměje vyhořelo. Obnovo-
váno bylo za primátora Jiřího Zelenky v následujícím deseti-
letí. Ve 20. století Divišov proslul jako místo výroby plo-
chodrážních motocyklů Eso, později Jawa.

Šternovská

Ulice Šternovská tvoří příčný předěl mezi ulicemi Blažim-
ského a Divišovskou. Zatím není dlouhá ani starobylá.

Fotografie z února tohoto roku prozrazuje, že se tehdy tepr-
ve dokončovala. Poloha ulice v terénu umožňuje příjemný
výhled přes široký úval Botiče na Zahradní Město, Záběhli-
ce a Práče, Hostivař a ještě mnohem dál.

Obec Šternov leží na půl cesty mezi Českým Šternberkem
a Divišovem. Původně šlo o hospodářský dvůr. Motoristům
obec připomíná pojmenování dálniční křižovatky v jejím
sousedství. Kolem ulic Šternovské a Divišovské se tyčí nové
obytné domy Bytového družstva Kulatý Chodovec. Jméno
ulicím doporučila rada městské části Praha 11 v tomhle roce
a autor textu si považuje za čest, že je mohl navrhnout.

Jiří Bartoň. Fota autor

Jiří Bartoň

Posvícení
a jiné kratochvíle

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (2 3 )
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKY :
1. Vyjmenujte:
a) 3 bulharská přímořská le-

toviska, 
2 pohoří a 1 řeku

b) 3 slovenské řeky, 2 pohoří 
a 1 lázeňské město

2. Jak se jmenuje národní
světec Bulharska, chránící
rodinu a celou zem, patron
pastevců a polí?
a) sv. Georgi (sv. Jiří)
b) sv. Jan
c) sv. Kryštof
d) sv. Prokop

3. Slovensko má přes 
20 národopisných oblastí.
Která z uvedených mezi ně
nepatří?
a) Zemplín
b) Liptov
c) Slovácko
d) Šariš

4. Bulhaři jsou známí svým
výtečným jídelníčkem.
Které jídlo není typické pro
bulharskou kuchyni?

a) čorba
b) džuveč
c) pilav
d) biftek

5. Následující ukázka
v českém překladu zname-
ná – Slovensko je moje
vlast. Zakroužkujte odpoví-
dající slovenskou větu:

a) Slovakia e moja roda
b) Slovačka jest moja domo-

vina
c) Sloveňsko je mij domov
d) Slovensko je moja vlasť

6. Základem bulharštiny je
zjednodušená verze cyrilice.
Po kom a na čí počest do-
stala cyrilice své jméno?

7. Roku 179 n. l. vytesali
Římané do slovenské skály
nápis na počest vítězství
svých legií. Ve kterém slo-
venském městě tuto hradní
skálu najdeme?

a) v Trenčíně
b) v Kysuci
c) v Bratislavě
d) v Žilině

8. Který z hudebních ná-
strojů nepatří mezi tradiční
bulharské hudební nástro-
je:

a) gajda
b) koval
c) saxofon
d) tambura

9. Napište obor, ve kterém
vynikly tyto osobnosti slo-
venské kultury a sportu:

a) Mistr Pavel z Levoče
b) Ján Kollár
c) Jozef Adamec
d) Božidara Turzonovová

Své odpovědi
odevzdávejte v pobočce

MKP Jírovcovo nám. nebo
zasílejte na adresu

jirovcovo@mlp.cz do 
1. 10. 2004. Ze správných

odpovědí budou 6. 10.
vylosováni vítězové

soutěže a budou oceněni
hodnotnými cenami –

například večeří pro dva
ve slovenské restauraci

hotelu Paulíny,
vstupenkami na pořady
Slovenského institutu

v Praze: „Hovory Lasica +
Stránsky“, „Večer

s Mariánem Labudou“,
knihami, …

MĚSTSKÁ KNIHOVNA v Praze 
pobočka Jírovcovo nám.

vyhlašuje jako součást cyklu SVĚT SE SCHÁZÍ V PRAZE 11

SOUTĚŽ (tentokrát i pro dospělé): Co víme o Bulharsku a Slovensku?

■ do oborů hudebních:

klavír, flétna, kytara, zpěv, klávesové a dechové nástroje

■ výtvarného, dramatického a tanečního: 

klasický, moderní tanec, taneční techniky a styly

■ a přípravných studií

od 1. do 15. září 2004, 15–17 hod. v ZUŠ Praha 4

Informace na tel. 241 713 925

Mobil: 603 861 307

15–17 hodin

www.zusproateviva.cz

PRO ARTE VIVA
Základní umělecká škola,
s. r. o.
Vzdušná 564, Praha 4 - Lhotka 
a ZUŠ Lyra Praha 10 - Uhříněves 
vás zve k zápisu pro školní rok 2004/2005

www.praha11.cz
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Praha se již počtvrté stane dějištěm
mezinárodního curlingového turna-

je Kolibris Cup. Poprvé se však vynika-
jící konkurence sjede do nové speciální
curlingové haly, která je v provozu od
loňského října v Horních Roztylech.
Organizátorům se podařilo získat celou
domácí špičku i některé kvalitní zahra-
niční týmy. Již tradičně dorazí účastníci
z kolébky curlingu – Skotska i ze zá-
moří. Poprvé se také turnaj uskuteční
s podporou městské části Praha 11 pod
záštitou starostky Marty Šorfové. Rov-
něž poprvé v domácích podmínkách se
týmy utkají o nemalou finanční dotaci.
Ve hře je 80 tisíc korun.

Turnaj pořádá pražský curlingový
klub Kolibris. Je jedním z největších
místních klubů a především je nejús-
pěšnější. Jeho členové pravidelně re-
prezentují Českou republiku na mist-
rovstvích Evropy, významných úspě-
chů již dosáhli na velkých evropských
turnajích v seniorské i juniorské kate-
gorii.

Curling je sport se středověkými ko-
řeny. Existují důkazy o tom, že Skotové
jej hráli na zamrzlých jezerech již
v šestnáctém století. Od té doby si svou
hlavní základnu vybudoval v Kanadě,
kde je více než milion registrovaných
hráčů. Sport, který v Česku patří mezi
ty malé, si úspěšně razí cestu světem
zvláště od okamžiku, kdy byl zařazen
na program zimních olympijských her
v Naganu. Proniká i do zemí, kde by-
chom zimní sporty příliš nečekali.
Členy světové curlingové federace jsou
vedle tradičních zemí, jako je například
Skotsko, Švýcarsko či severské země,
také Brazílie, Jihoafrická republika
nebo východoevropské země.

Curling je dnes již pravidelně k vidě-
ní na televizních obrazovkách Euro-
sportu vždy v době mistrovství světa
(duben) a Evropy (prosinec). Tyto pře-
nosy skýtají nejlepší příležitost pro se-
známení se sportem, který působí zpo-
čátku snad i jako legrační, ale většině
z těch, kdo si jej zkusí, učaruje.

Curling je totiž opravdu trochu
zvláštní. Snoubí umění jednotlivců
s kolektivním pojetí hry, je hrou strate-
gickou. Ne nadarmo se také nazývá
šachy na ledě. A v kolika sportech se
zápasy obejdou bez rozhodčích? Větši-
nu sporných situací zde společně řeší
hráči obou týmů. Jestliže zápas prohra-
jete, pozve vás soupeř na drink. Tako-
vých sportů opravdu mnoho není.

Blížící se Kolibris Cup skýtá našin-
cům jedinečnou příležitost k seznáme-
ní s curlingem. Je možné vidět elitní
týmy, seznámit se základními pravidly,
nasát jedinečnou atmosféru, nebo jen
tak posedět v restauraci s výhledem na
ledovou plochu. Turnaj se koná od
pátku 17. září do neděle 19. září.
V pátek začíná zápasy ve skupinách, fi-
nále je naplánováno na neděli 15.45.

David Šik

ČTVRTÝ ROČNÍK Kolibris Cupu se blíží

Některá základní pravidla
Hraje se na ãtyfiicetimetrové dráze,
která má na obou koncích kruhové
terãe. K zápasu nastupují ãtyfiãlenné
t˘my. KaÏd˘ z hráãÛ má k dispozici dva
kameny. Zápas se skládá obvykle
z osmi nebo deseti her (endÛ), kdy jsou
vÏdy odhozeny v‰echny kameny z jed-
noho konce dráhy na druh˘. T˘my se
v odhazování kamenÛ stfiídají, pfiiãemÏ
pofiadí hráãÛ je na cel˘ zápas pevné. 

Po odhození v‰ech ‰estnácti kame-
nÛ se urãí v˘sledek endu. Bodovat
v endu mÛÏe vÏdy jeden t˘m, pfiiãemÏ
se poãítají kameny, které má vítûzné
muÏstvo blíÏe stfiedu terãe, neÏ je nej-
lep‰í soupefiÛv kámen. Vítûz v dal‰í hfie
odhazuje první kámen. JestliÏe není
v terãi Ïádn˘ kámen (neboduje nikdo),
ponechává si v˘hodu posledního ka-
mene stejn˘ t˘m, kter˘ ji mûl i v právû
ukonãeném endu. 

Po seãtení v˘sledkÛ v‰ech endÛ se
urãí vítûz zápasu. Kameny je moÏné
vyráÏet i rÛznû zakr˘vat. Pfied kameny
se zametá ko‰Èaty, ãímÏ lze prodlouÏit
jejich dráhu.

VESELÁ školička
začíná 1. září 2004 ve 13.00 hodin
pro děti od 2 let v areálu MŠ V Benátkách 1751
■ Hrajeme si
■ Zpíváme si
■ Hrajeme pohádky
■ Foukáme na flétničku
■ Malujeme
■ Učíme se správně mluvit
■ V rámci odpoledního zábavného bloku se s dítětem

pracuje dle individuálního programu, který je přiměře-
ný jeho rozvoji a jeho schopnostem

■ V mikroškoličce je maximálně 5 dětí
■ Program vede spec. pedagog
■ www.Hop klub.cz

Informace: 
mobil: 603 842 312 

e-mail: hop klub@volny.cz

INTERKROS s Ontariem
Oddíl Ontario zve do svých řad chlapce z 2. až 8. třídy

Interkros je zajímavá, napínavá a velmi rychlá kolektivní
hra. Pro svoji nenáročnost, jednoduchá pravidla a bezkon-

taktní styl hry je určen především dětem. Hraje se v tělocvič-
ně s interkrosovými holemi (interkroskami) a s gumovým
míčkem. Hrají proti sobě dvě družstva se čtyřmi hráči v poli
a jedním brankářem. Branka má podobné rozměry jako ho-
kejová. Hrací doba je 3 x 10 (15) min.

Ontario letos oslaví patnácté výročí založení oddílu.
V každé sezóně se naše družstva umístňují na medailových
pozicích interkrosové ligy.

Během roku pořádáme tři sportovní soustředění a letní
tábor. Naše reprezentace na letošním Mistrovství světa opět
obhájila prvenství a potvrdila tak vysokou úroveň interkrosu
v České republice

Trénujeme v tělocvičně ZŠ Mendelova:
začátečníci: úterý a čtvrtek 15.30 – 17.00
starší: pondělí 18.30 – 20.30 hod,

Miroslav Vogl, 605 52 78 36, 267 914 364 
http://ontario.hyperlink.cz
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Badmintonový ODDÍL
ZŠ Pošepného nám., Jižní Město II
hledá nové zájemce o závodní badmin-
ton od 8 do 10 let. Chcete nás jednou
v tomto sportu reprezentovat na olym-
pijských hrách? Přijďte mezi nás! Tré-
ninky jsou od září 2004 vždy v úterý
a ve čtvrtek.

Kontakt: Ing. Mojmír Hnilica, 
tel. 603 261 981 večer, hnilica@oil.cz

AT STUDIO Domino
a Iva Bičišťová přicházejí již 6. rok
s nabídkou volnočasových aktivit.
■ Taneční kurzy pro začátečníky,
mírně i více pokročilé (kurzy základní,
přípravky i taneční klub) ■ Pro všech-
ny věkové kategorie (od 4 let, 6 – 11,
12 –15, nad 15 let) ■ Kurzy probíhají
v ZŠ Mikulova, ZŠ Jírovcovo náměstí,
ZŠ Křesomyslova, v KD Klubka a na
dalších místech po celé Praze ■ Taneč-
ní styly: disko dance, disko show, hip
hop a funky, klipové tancování, balet,
show a jazz dance
Novinky roku 2004: pohybový kurz
pro rodiče našich svěřenců, výběrová
přípravka pro děti od 4 let, jazz a kli-
pové tancování.
Zápisy do kurzů zahájujeme 
na začátku září 2004
Konkurz do výběrového tanečního
klubu proběhne dne 14. 9. 2004

Pokud máte zájem tančit u vicemist-
rů České republiky a světa a absolut-
ních mistrů Prahy (od roku 2000)
v disko show,

Kontaktujte nás na tel 602 647 884,
e-mailu: ATSDOMINO@email.cz 
nebo sledujte www.atsdomino.cz.

SOKOL HÁJE – JM
v novém školním roce 2004/2005 vás
opět srdečně zve do cvičení, které za-
hájíme v úterý 7. září 2004.

Cvičíme v oddíle předškolních dětí
(věk 3–6 let) 1x týdně v úterý od
17.00 do 18.00 hod. ve školní tělocvič-
ně ZŠ Ke Kateřinkám 1400 v Praze 4
– Chodově. Cvičíme na nářadí, hraje-
me hry, soutěžíme.

Oddíl mladšího žactva (společné
cvičení chlapců a děvčat školního
věku) cvičí v úterý od 18.00 do 19.00
hod. a ve čtvrtek od 18.00 do 19.30
hod. V úterý cvičíme převážně na nářa-
dí, ve čtvrtek hrajeme florbal, věnujeme
se míčovým hrám a soutěžím. Jedna
hodina cvičení vašeho dítěte nestojí
více než 16 Kč (platí pro oba oddíly).

Bližší podrobnosti o cvičení zájem-
cům ochotně sdělí vedoucí oddílu te-
lefonicky, dále naši cvičitelé před za-
čátkem cvičení ve školní tělocvičně
ZŠ Ke Kateřinkám.

Kontakt: vedoucí oddílu: 
Ing. Petr Štefan

(pracoviště: tel. 973 211 9100)

KARATE – Shotokan
Cvičení pro děti 
ve školním roce 2004/2005
ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 4
Od začátku září začínají 
cvičit tyto oddíly:
■ nositelé 8 kyu (bílý pás) – každé
úterý a čtvrtek od 17 hod.
■ pokročilí 7 kyu (žlutý pás a vyšší) –
každé úterý a čtvrtek od 18 hod.
■ závodní oddíl – každé úterý a čtvr-
tek od 19 hod.

Oddíl karate pořádá
nábor dětí od 6 let
cvičení se koná dvakrát týdně – v úterý
a ve čtvrtek od 17 do 18 hod. v těloc-
vičně ZŠ Ke Kateřinkám.
Srdečně mezi karatisty zve

Milan Klukáček, předseda klubu
Přihlášky a informace 
v kanceláři Sport Clubu K3
Zdiměřická 1450, Praha 4 – JM
Úřední hodiny: pondělí a středa od
15.00 do 16.30
Jinak dle dohody na tel. 603 966 136

Další informace o klubu na
www.cmail.cz/klukacek

e-mail: klukacek@cmail.cz

DĚTSKÝ AEROBIK
od 4 do 16 let
Kde: Squash Point, Květnového 

vítězství 938, Praha 4 – Háje
Kdy: Pondělí 16.30–18.00 mládež

Úterý 15.00–16.30 mládež
Středa 15.30–16.30 děti
Čtvrtek 16.30–18.00 mládež
Pátek 17.00–18.00 děti
Sobota 10.00–11.00 děti

Od 1. září 2004 se na vás těší Aerobik
Team Martina Duška. Sportovní aero-
bik,  komerční aerobik, tanec. Pohybo-
vá koordinace / základy gymnastiky.
Tak neváhejte a zkuste to.
Kontaktujte nás: 
777 299 676, 272 940 089,
info:www.martindusek.cz

Zvýhodněná cena 33 Kč 
jedna lekce (60 minut)

AEROBIC STUDIO JITKA
vás zve ke cvičení kalanetiky
Pravidelné cvičení kalanetiky, cvičení
vhodného pro všechny věkové katego-
rie, zahájíme v pondělí 13. září 2004
v 17.00 hod. v nových prostorách –
v Kulturním centru Zahrada, Male-
nická 1784 v Praze 4. Cvičíme každé
pondělí od 19.00 hod. v tělocvičně
a ve čtvrtek od 17.00 v sále Vltavín.

Veškeré informace o Aerobic studiu
JITKA zájemci najdou na internetové
adrese: web.cviceniprovsechny.com.

Za Aerobic studio JITKA
Dr. Pavla Štěpánková 

a Jitka Blaháková–Marková

NÁBOR DÍVEK
do oddílu házené
pořádá HC TJ HÁJE J. M. Praha,
jedno z největších a nejúspěšnějších
středisek mládežnického sportu v celé
České republice. Do družstev minižá-
kyň přijímáme dívky narozené v letech
1998 až 1995, testy výběru hráček se
uskuteční v termínech :
9. září, 10. září, 14. září, 16. září, 
17. září, 21. září, 23. září , 24. září 2004

Vždy od 17.00 do 18.00 hod. v areá-
lu TJ Háje nad Hostivařskou přehradou
(přímo pod konečnou autobusů 165,
170, 213, 212, 203), v ulici K jezeru.
Sportovní oblečení a obuv si přineste
s sebou.
Spojení na trenéry HC Háje
M. Rozsypalová 608 961 388
P. Vápenka 602 218 035
H. Hrubešová 723 048 011

Těšíme se na setkání 
a budoucí spolupráci s vámi.

Jan Kašpárek, místopředseda oddílu

STUDIO NIKÉ 
– deset let na Jižním Městě
Ve školním roce 2004/2005 jsme při-
pravili následující taneční kroužky:
▼ ZŠ Pošepného nám., Praha 4 – zr-
cadlový sálek, zadní vchod k tělocvič-
nám v pravé části budovy
Disco dance a hip hop:
■ úterý 15.00–16.30: začátečníci
a mírně pokročilí 6–11 let
■ úterý 18.00–19.30: mírně pokročilí
a pokročilí 11–17 let
Tancování pro nejmenší:
■ úterý 16.45–17.45: začátečníci
a mírně pokročilí 4–7 let
Rock and roll:
■ středa 15.00–16.30: začátečníci
a mírně pokročilí 6–11 let
▼ ZŠ Donovalská, Praha 11 – Cho-
dov, malá tělocvična
Disco dance a hip hop:
■ úterý 17.00–18.00: začátečníci
a mírně pokročilí 6–11 let
▼ ZŠ Mendelova, Praha 11 – Háje,
dolní tělocvična
Disco dance a hip hop:
■ čtvrtek: 14.30–15.30 začátečníci
a mírně pokročilí 6–11 let
■ 15.30–16.30: začátečníci a mírně po-
kročilí 11–16 let

Zahájení 14. září 2004. Přihlášky na
začátku každého kroužku. Maximální
počet tanečníků v kroužku je 20 (ma-
lých dětí 16). Dotazy a další informace
na tel. 603 417 192.

Jana Mentlíková
Soutěžní taneční soubor pro děti od

6 let a mládež se zaměřením na disco
tance, hip hop a plesové formace při-
jme nové chlapce a dívky. Přijetí na
základě zkoušky, kterou je možno do-
hodnout ve Studiu v ZŠ Pošepného
nebo na výše uvedených číslech.
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ŠACHY mládeži JM
Příjímáme skupiny do 10 hráčů na se-
zónu 2004/2005. Hrajeme 1x měsíčně
ve středu od 14.00 do 15.00 hodin
v klubu Ulita, Mikulova 1573. Příspě-
vek na šachový svaz a organizační vý-
daje činí na školní rok 2004/2005 150
Kč, slovy jednostopadesát Kč.

Začínáme 15. září 2004 a 13. října
2004. Další termíny vám sdělíme pro-
steřdnictvím Klíče.

Kontakt: Dr. Ing. Jaroslav
Zvolánek,CSc., Nezvalova 831, 156 00

Zbraslav – Praha 516. Tel. 257 921 197

TJ HÁJE – ODDÍL JUDO
pořádá nábor dětí od 7 let
Přihlásit do oddílu JUDO se můžete
každé úterý a čtvrtek mezi 17.00
a 19.00 hod. v tělocvičně ZŠ Mendelo-
va nebo přímo u trenéra Junka.

Kontakt: Junek, 602 292 228, 
Jan Rašín, 602 280 185

CVIČTE S NÁMI 
v Sokole Chodov!
Prázdniny pomalu končí, ale to nezna-
mená, že musíte přestat sportovat!
V sokolovně Sokola Chodov je připra-
vena – jako každý rok celá řada mož-
ností pro každého, kdo se rád hýbe:
■ pro nejmenší cvičení rodičů s dětmi,
formou her, říkanek a s využitím nářadí
rozvíjí pohybové dovednosti dětí ■ pro
šikovné předškoláky (rok narození
1999 a 2000) přípravka sportovní
gymnastiky – ve spolupráci s TJ Slovan
– nábor proběhne 15. září ■ pro školá-
ky sportovní všestrannost s prvky
gymnastiky i míčových her ■ pro ženy
a dívky různé formy cvičení pro pěk-
nou postavu a dobou kondici aerobik,
kalanetika, lady aerobic ■ pro všech-
ny, kteří se chtějí protáhnout, zdravot-
ní tělocvik
Rodiče a děti:
Po 16.30–17.30, Čt 10.30–11.30
Žákyně: Po 17.30–18.30
Žáci: Út 17.00–18.00
ZTV: Po 18.30–19.30
Aerobik: Čt 20.00–21.00
Stepaerobik: Ne 19.00–20.00
LADY aerobic: Út 19.30–20.30
Kalanetika:
Čt 19.00–20.00, Ne 20.00–21.00

Hledáme cvičitele pro cvičení dětí 
i bez školení, ale s chutí do práce
a sportu a instruktorku aerobiku.

K dispozici je také posilovna, teni-
sový a volejbalový kurt, a to vše v klid-
ném prostředí s možností občerstvení.

Těšíme se na vaši návštěvu v soko-
lovně, Starochodovská 521
Bližší informace na telefonu 272 926 868.

Sokol Chodov

TAEKWON-DO klub 
Praha ITF TOI GAE
Nábor nových členů od září 2004
Chcete...se naučit originální bojové
umění?... naučit se ubránit? ... zkusit
něco nového?... zhubnout a něco při
tom pro sebe udělat?

... najít nové kamarády? Nebo chce-
te jenom něco začít dělat a nevíte co?

Vyzkoušejte moderní korejské bojo-
vé umění sebeobrany!

Taekwon–Do je vhodné pro všech-
ny! Zajímá vás Taekwon–Do a chtěli
byste vědět víc? Zeptejte se nás na to,
co vás zajímá!

Kontakt:
Ing. Ladislav Burian V. DAN, 

hlavní trenér, prezident 
Českého svazu Taekwon–Do ITF

mobil: 603 462 000

KDE a KDY cvičíme
Tréninky pro začátečníky
ZŠ Mendelova, Praha 4 Háje, 
»hnědá škola«

Děti:
Pondělí a středa 18.00 – 19.30

Dospělí (včetně dětí od 14 let výše)
Úterý 18.00 – 19.30
Pátek 17.30 – 19.00

Co potřebujete na trénink
Pro začátek, než se rozhodnete, jestli
chcete Taekwon–do opravdu cvičit,
stačí jen tepláky a tričko. Později bude-
te potřebovat dobok, oficiální úbor na
cvičení, který si můžete objednat u ve-
doucích oddílu.

Kolik vás to bude stát?
První tréninky jsou zdarma, abyste si
mohli vyzkoušet, co vás čeká. Kurzov-
né se platí pololetně.
Děti – 900 Kč • Dospělí – 1100 Kč

KLUB zdravá záda
zahajuje 4. ročník své činnosti na těch-
to adresách:

Střední odborná škola Schullhofova
■ úterý od 18 do 19 hod. preventivní
a léčebné cvičení pro dospělé – civči-
telka Bc. Alžběta Kuncová
■ čtvrtek od 18 do 19. hod. cvičení pro
dospělé s používáním cvičebních po-
můcek – cvičitelka Anna Frančeová

nově ZŠ Plamínkové
■ pondělí od 17 do 18 hod. a od 18 do
19 hod. cvičení pro dospělé s individu-
álním přístupem – cvičitelka Julie Bě-
hůnková.

Více informací na 
www.klubzdravazada.cz 

a od 23. srpna každé pondělí 
od 15 do 16.30 

v Ordinaci léčebné rehabilitace, 
Hviezdoslavova 520, tel. 272 926 288

nebo u jednatelky klubu 
paní Běhůnkové, tel. 284 815 006.

TŠ TALLENT
Letní sluníčko se před námi po dlouhé
sezóně začíná schovávat, ale to nezna-
mená, že tenisu v tomto roce odzvoni-
lo, právě naopak! Se začátkem nového
školního roku přichází i nové čtvrtletí
s TŠ TALLENT

Informační schůzka, zápis:
Úterý 14. září 2004 od 19.00 hod.
v v ZŠ Jižní
Čtvrtek 16. září 2004 od 17.30 hod.
v ZŠ K Milíčovu
Pondělí 20. září 2004 od 17.30 hod.
v ZŠ Pošepného nám.

Tallent nabízí kurzy tenisu pro děti
a mládež od 5 do 15 let při základních
školách v celém pražském regionu. Děti
mohou rozvíjet svou tenisovou techni-
ku a nadání dvakrát do týdne po celý
školní rok pod vedením trenérů s licen-
cí Českého tenisového svazu a Fakulty
tělesné výchovy a sportu. Ti pokročilejší
mohou trénovat v našem tenisovém od-
díle TC TŠT a hrát závodně. 

Těšíme se na vaši účast!
TŠ TALLENT – tradice od roku 1993,

30 středisek v Praze
Info: tel. 224 815 871, 603 527 172,

603 418 066, www.tallent.cz

SPORT HORÁČKOVA nabízí
možnost pronájmu tělocvičen
Místo: Metro »C« Pankrác (cca 5 min.
chůze), bus č. 193, 148 a 188.
Provoz: 7 dní v týdnu, 7.00–23.30 vždy
mimo školní výuku (individuální doho-
da možná).

Velká tělocvična je, svým vybavením
a rozměry 28x 16 m, vhodná pro bas-
ketbal, volejbal, futsal, trénink florbalo-
vých týmů (fb branky k dispozici), ae-
robic, bojové sporty, kondiční tělocvik,
zdravotní tělocvik, zimní atletický tré-
nink a podobně.

Malá tělocvična (16x 12 m) je vhod-
ná pro bojové sporty, aerobic, nohejbal,
trénink florbalových týmů (fb branky
k dispozici), futsal na malém hřišti, vo-
lejbal, streetball, či basketbal na dva
koše na malém hřišti, stolní tenis. Dále
pro zdravotní či kondiční tělocvik, po-
hybové hry a podobně.

Vysoký standart areálu zajištěn pří-
tomností správce. Areál je vhodný jak
pro sportovní kluby a týmy, tak pro
firmy a zájmové skupiny.

Jelikož harmonogram tělocvičen je
zaplňován vzhledem k stávajícím pro-
nájmům, budou upřednostněni nejdří-
vější zájemci.
Cena: velká tělocvična 400 Kč/hod.,
malá tělocvična 300 Kč/hod.
Info: Informace na
www.mujweb.cz/sport.horackova.
Máte–li zájem o sportování v našem
areálu, kontaktujte nás kdykoli.

Kontaktní osoba: Hynek Bartík,
777/552 607, 

sport.horackova@seznam.cz
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Máte doma dvouletou »osob-
nost«, které už nestačí hry

s vámi? Bojíte se, jak se zařadí ten
váš »paličák« jednou mezi děti?

Zdá se vám, že vaše ratolest by
potřebovala získat zkušenosti se
stejně starými dětmi a naučila se ko-
munikovat s nimi i jiným dospělým?

Tento problém pomáhá vyřešit
právě náš program pro maminky
s dětmi od dvou let. Ve formě pěta-
čtyřicetiminutových bloků, kde se
střídají různé druhy činností, zamě-
řené na výtvarnou, hudební a pohy-
bovou výchovu, mohou si děti vy-
zkoušet práci mezi vrstevníky. Ma-
minky tu najdou společnost dalších
matek a srovnání svých výchovných
postupů, případně i radu pedagoga.
Dítě si nenásilnou formou zvykne
na kontakt s jinou než mateřskou au-
toritou a připraví se i na komunikaci
s ostatními dětmi.

Proč právě takhle »malé« děti?
Protože se na ně v tomto nejcitlivěj-
ším období trochu zapomnělo!

Poznání lidského těla i lidské
psychiky postupuje mílovými kroky
a stále se dozvídáme nové informace
o vnímání a utváření lidského jedin-
ce již v těle matky. Nikoho tím pá-
dem nepřekvapí, že neméně vý-
znamným obdobím ve vývoji dítěte
je věk od jednoho roku do tří let.

Tato skupina dětí je v současné
době omezování jeslí většinou doma
s maminkami na mateřské dovolené.
Tento trend mateřské péče je jistě
velice správný, přináší s sebou však
nová úskalí.

Již J. A. Komenský se jako první
zabýval v Informatoriu školy mateř-
ské důležitostí rozvíjení dítěte před-
školního věku hravou formou, hlav-
ně v činnostech estetických. Matka

či chůva měla dítěti zpívat, vyprávět
a recitovat jednoduché říkanky, pod-
porovat pokusy o malování i jiné vy-
tváření.

Nyní již považujeme toto poučení
za samozřejmé. Otázkou však je,
která z maminek je ochotná při sta-
rosti o domácnost ještě vymýšlet té-
mata k malování, nakupovat barvy
a trnout při pomyšlení na nový ko-
berec v kombinaci s upatlanýma ru-
čičkama. I při nejlepší vůli nás od
»tvoření« doma vytrhne tu připálený
oběd, tu doprané prádlo k pověšení.
Je také vhodné děti zvykat i na jiné
prostředí, než je domov.

Řešení nabízejí právě naše kurzy
pohybově estetické výchovy.

Program je sestaven s přihlédnu-
tím k různým ročním obdobím a sle-
duje hlavní vědomosti a dovednosti,
které mají děti před vstupem do ko-
lektivu zvládnout. Celoroční práce
je prezentována na vystoupeních pro
veřejnost v rámci jarní a vánoční vý-

stavy. V měsíci září si výsledky prá-
ce dětí můžete prohlédnout na výsta-
vě »Také ti nejmenší malují«, která
bude přístupna od 7. září 2004 na
radnici úřadu v Ocelíkově ulici a po-
trvá do 30. září.

Že vaše dítě není tím »malým
vědcem«, který se zabere do malo-
vání či hraní a ani nevnímá? Nao-
pak, udržet ho u činnosti je téměř
nemožné?

Pak zkuste zkusit přijít na hodinu
cvičení maminek s dětmi. Pomocí
hravých říkadel Zapojíme všechny
svalové skupiny, protáhneme zádíč-
ka a procvičíme nožní klenbu. Při
rychlém střídání činností dojde i na
hru s míči a překážkovou dráhu.

A co říci na závěr? Kdo nevěří, ať
k nám běží!

Další informace vám rádi poskyt-
neme v našem Kulturním domě
Klubka.

Mgr. Jana Šipková, KD Klubka
tel. 272 930 149, 272 930 023

PESTRÁ KLUBKA 
zájmové činnosti pro nejmenší

Obrázek Natálky Kučerové Jablíčka a hruška s talířky



KULTURNÍ P¤EHLED ZÁ¤Í 20042

Chodovská 
vodní tvrz

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

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

PROGRAMY V ZÁŘÍ 2004

Koncerty:

nedûle ❑ 5. ❑ 19.00
Hudba spojuje – koncertní vystoupení
dvou ‰piãkov˘ch umûlcÛ z Nûmecka a JiÏ-
ní Koreje. Jan Filip Ëupa –violoncello a Se-
on Joo Kim – klavír se v rámci koncertního
turné v âeské republice pfiedstaví na jedi-
ném praÏském koncertû. Uvedou vrcholná
díla F. Schuberta, G. Fauré, B. MartinÛ
a B. Brittena.

pondûlí ❑ 6. ❑ 18.30
Autorsk˘ veãer Milo‰e S. Pechara – kla-
vírní skladby, poezie a próza. Klavír: Bar-
bara Kürstenová. Na tento pofiad je vstup
voln˘.

úter˘ ❑ 7. ❑ 19.00
Adamusovo trio. Jan Adamus – hoboj,
anglick˘ roh, Jitka Adamusová – housle,
Kvûta Novotná – klavír. Na programu: W.
A. Mozart, F. V. Kramáfi, F. Schubert, J.
Haydn, B. Smetana.

úter˘ ❑ 14. ❑ 19.00
Kytarov˘ koncert Classic Jazz Guitar
Collection vûnovan˘ Jifiímu Jirmalovi.
Úãinkují Jifií Jirmal a Miloslav Klaus –
kytary. Pofiadem provází dr. Martina Klau-
sová.

stfieda ❑ 15. ❑ 19.00
Umûlci Národního divadla v Tvrzi. Úãin-
kují: Jitka Sobûhartová – soprán, sólistka
Národního divadla, Franti‰ek Martiník –
klavírní doprovod a prÛvodní slovo
a Smyãcové kvarteto ãlenÛ ND, umûlec-
k˘ vedoucí Tom Klar. Zazní slavné operní
i operetní árie, ouvertury a koncertní sklad-
by autorÛ A. Dvofiáka, W. A. Mozarta, J.
Haydna, P. I. âajkovského, E. Toselliho
a J. Strausse.

úter˘ ❑ 21. ❑ 19.00
Martin Kasík – klavír. Recitál dnes zfiej-
mû nejúspû‰nûj‰ího ãeského pianisty
mlad‰í generace. Na programu: J. S. Bach
– Francouzská suita G dur, F. Chopin –
Balada g moll, Nocturno Des dur, Scherzo
B moll, L. Janáãek – Sonáta 1. 10. 1905,
B. MartinÛ – Tfii ãeské tance, K. Slavick˘ –
Tfii kusy pro klavír.

Galerie Chodovské
vodní tvrze

POZVÁNKY NA V¯STAVU

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

Od. 1. záfií do 3. fiíjna 2004

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

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

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

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

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

ãtvrtek ❑ 23. ❑ 19.00
Antonín Dvofiák a jeho odkaz. Smyãco-
vé kvarteto Arco: Pavel Charvát a Vrati-
slav Richter – housle, Franti‰ek Fronûk –
viola, Pavel Chovanec – violoncello. Na
programu: v první polovinû koncertu smyã-
cové kvartety W. A. Mozarta – C dur a A.
Dvofiáka – F dur (Americk˘), po pfiestávce
od Slovansk˘ch tancÛ A. Dvofiáka pfies
Pizzicato Polku J. Strausse po Ïertovné
skladby rÛzn˘ch autorÛ.

pondûlí ❑ 27. ❑ 19.00
Pfiedehra k novému cyklu ‰ansonov˘ch
veãerÛ sdruÏení »·anson, vûc vefiejná«.
Úãinkují: Tereza Duchková, Rudolf Pel-
lar, Filip Sychra – zpûv, Milan Jíra – kla-
vír a prÛvodní slovo. Host veãera: Jan
Petránek.

stfieda ❑ 29. ❑ 19.00
Jarmila Chaloupková – mezzosoprán, 
B. Wright (GB) – loutna. Písnû z minul˘ch
století, pfiedev‰ím z období renesance.

nedûle ❑ 26. ❑ 10.00 – 20.00
Chodovská pouÈ sv. Franti‰ka z Assisi
Z kulturního programu: Country skupina
Repete (po cel˘ den), vystoupení skupiny
historického ‰ermu Inferno v roz‰ífieném
obsazení, ukázka v˘cviku dravcÛ a sov,
kouzelnická vystoupení, ukázky umûlec-
k˘ch fiemesel, zábavné povídání s písniã-
kami a dûtské soutûÏe skupiny Vanda
a Standa, mnoho stánkÛ, houpaãek a rÛz-
n˘ch dal‰ích pouÈov˘ch atrakcí. Zaãátek
programu v 10.00 hod, zakonãení ve
20.00 hod. velk˘m ohÀostrojem.

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

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

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

Informace: paní Eva Buzková
tel. 272 937 431

Aby bylo 
na Zemi milo

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

Pfiedstaví zde svÛj nov˘ 
písniãkov˘ program 

»Aby bylo na Zemi milo«.

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

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

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

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

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2004

Koncerty:

pátek ❑ 10. ❑ 20.00
The Fastbirds a Pavla Kapitánová.
J. Jopiln, Rolling Stones, J. Hendrix

sobota ❑ 11. ❑ 20.00
Diskotéka. Noc splnûn˘ch pfiání s DJ Cray-
fishem, muzika: od klasiky po souãasnost

pátek ❑ 17. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles revival party

stfieda ❑ 22. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

pátek ❑ 24. ❑ 20.00
Orient – 40 let kapely. Hosté: ARAKSA
a exãlenové skupiny Orient a dal‰í

sobota ❑ 25. ❑ 20.00
Diskotéka. Noc splnûn˘ch pfiání s DJ Cray-
fishem, muzika: od klasiky po souãasnost

úter˘ ❑ 28. ❑ 20.00
Steamboat Stompers a Petr Hasman.
Dixieland nejen k poslechu

stfieda ❑ 29. ❑ 19.00
Neglected Fields Tour 2004
Scenery, Dracohypnalis, Absurd Conflict,
Neglected Fields a hosté

ãtvrtek ❑ 30. ❑ 20.00
Mefisto – rock’n’roll party.
Pete Kaplan, Karel Kahovec, Viktor Sodo-
ma, Jifií »Bíbr« ·imák

nedûle ❑ 19. a 26. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s velk˘m
dechov˘m orchstrem BlaÏeje Zemana.

Pofiady pro seniory

stfieda ❑ 22., 29. ❑ 10.00
Akademie tfietího vûku

stfieda ❑ 29. ❑ 14.30
Klub aktivního stáfií

Taneãní kurzy
Zahájení taneãních kurzÛ pro sezónu
2004/2005 v pondûlí 4. fiíjna 2004 od
18.30 pro mládeÏ a od 20.30 pro dospûlé.

Zápisy do kurzÛ nûmeckého jazyka pro-
bûhnou v pondûlí 4. fiíjna od 15.00 do
19.00 hod v KD Opatov.

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 19.00
Duchovní hudba na cestû dûjinami. Slo-
vem doprovází ThDr. Odilo I. ·tampach.

úter˘ ❑ 21. ❑ 18.30
Krása Ducha. Meditace s Terezkou
Skoumalovou.

stfieda ❑ 22. ❑ 18.30
Hudba pramenÛ. V˘bûr z filozofujících
próz básníka Otakara Bfieziny o du‰i ãlo-
vûka ve vesmíru, o kráse a o pravém umû-
ní, jak je formuloval v jedenácti esejích
z 1897–1903. Úãinkuje Milan Friedl.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 

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

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

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

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

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

Vstupné do galerie a ãajovny 50 Kã, 
dûti 15 Kã, ZP, ZTP, ZTP–P
a dÛchodci nad 65 let zdarma.

Po 18. hod. (v dobû, kdy není pofiad) JE
VSTUP DO âAJOVNY ZDARMA.

Vstupenky na pofiady 60 Kã, 30 Kã,
koncerty 80 Kã v pfiedprodeji 
v pokladnû galerie.

Zmûna programu vyhrazena.

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

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

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

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

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

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

VÝSTAVA OBRAZŮ 
LUCIE FILIMONOVÉ 
– DOTEKY MYTOLOGIE

Od 20. záfií do 24. fiíjna 2004

KULTURNÍ POŘADY GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
ZÁŘÍ 2004

stfieda ❑ 1. ❑ 18.30
VaÏme si darÛ, které nám poskytuje
vesmír. Pfiedná‰ka doc. PhDr. Milu‰e
Kubíãkové, CSc.

stfieda ❑ 8. ❑ 18.30
První setkání Paula Bruntona s Rama-
nou Mahár‰im. Pfiedná‰í filozof, jogín, au-
tor ãetn˘ch knih s duchovní tématikou
PhMr. Rudolf Skarnitzl.

nedûle ❑ 12. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají...Mantry.
Mj. zhudebnûné psychologem a terapeu-
tem H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpí-
vá a slovem doprovází Richard Holick˘.

úter˘ ❑ 14 ❑ 18.30
Krása Ducha. Meditace s Terezkou
Skoumalovou.
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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 ZÁŘÍ:

sobota ❑ 18. ❑ 16.30
2 x o Ka‰párkovi – dva veselé pfiíbûhy
s oblíbenou pohádkovou postaviãkou.

pondûlí ❑ 20. ❑ 14.00
âert a Káãa – klasickou pohádku hraje di-
vadlo GENUS. 

pátek ❑ 24. ❑ 9.00
Jak ‰el pejsek do ‰koly – divadlo RO-
MANETO.

sobota ❑ 25. ❑ 16.30
Pejsek a koãiãka jde do divadla – diva-
dlo ROMANETO.

PRO ÎENY A DÍVKY:
Aerobní cviãení – Buìme koãky

sobota ❑ 18. ❑ 9.00–10.30
cviãitelka Lucie Carbolová

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

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

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

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

lecké ‰koly – kresba, modelování

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

V úter˘ veãer probíhá kurz pro dospûlé.
Divadelní krouÏek – mlad‰í ‰kolní, st.
‰kolní

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

Dal‰í plánované aktivity 
za jednotlivé vstupné:

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

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

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

Cviãení maminek a dûtí
pondûlí 9.30–10.15

Jóga – ãtvrtek 19.30–21.00

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

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

ROZVRH:

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

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

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

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

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

Program probíhá kaÏd˘ den od 8.30 do
11.30 hod. Cena vstupenky je 75 Kã.
V úter˘ dopoledne je moÏné nav‰tûvovat
i samostatn˘ program pro dûti pfied‰kol-
ního vûku Klubíãko pro pfied‰koláky, kde
se dûti pfiipravují na vstup do ‰koly. Pro-
cviãují si pamûÈ, uvolÀují ruku pro správné
psaní, zvládají základy matematick˘ch pfied-
stav a dostávají své první domácí úkoly.

Cena vstupenky je 80 Kã.

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

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

Zaãínáme jiÏ ve ãtvrtek 23. záfií 2004!

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

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

Novinka v Klubce

❑ Chcete vlastnoruãnû vyrobit dárek pro
své blízké?

❑ Chcete si vyzkou‰et nûkterou z v˘tvar-
n˘ch technik?
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❑ Chcete si prohlédnout jiÏ vyrobené dár-
ky a získat inspiraci?

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

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

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

Jednotlivé kurzy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Od záfií jóga v Klubce novû!
Cviãení jógy harmonizuje tûlo i mysl. Celko-
vû zvy‰uje fyzickou i psychickou kondici,
uvolÀuje kaÏdodenní stres a podporuje
správné drÏení tûla. Relaxace po cviãení
umoÏÀuje lep‰í uvûdomûní si sv˘ch potfieb
a hlub‰ího proÏitku ze cviãení. Pfii cviãení se
pouÏívají jednoduché pomÛcky. Pfiineste si
prosím s sebou podloÏku na cviãení a deku.

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

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

272 930 023.

CO »TO« JE?
• První ročník setkání zamě-

řeného na divadlo pro děti
a mládež, hrané dětmi
a mládeží.

• Nesoutěžní přehlídka dět-
ských a mládežnických diva-
delních souborů a kroužků.

• Otevřený prostor k prezentaci
literárně - dramatických umě-
leckých aktivit především pro
děti a mládež.

• Festival radosti, smíchu a kre-
ativity.

KDY »TO« JE?
Sobota 2. 10. 2004 od rána do
večera.

KDE SE »TO« KONÁ?
V Kulturním centru Zahrada,
Malenická 1784, Praha 4 -
Chodov, 148 00.

JAK JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT?
• Splňovat podmínky účasti.
• Vyplnit a poslat přihlášku, po-

př. přiložit i propagační mate-
riál souboru (program, leták.)

Uzávěrka přihlášek 
je 13. 9. 2004

JAKÉ JSOU PODMÍNKY ÚČASTI?

• Věk účastníků do 26 let
• Přehlídky se mohou zúčastnit

soubory, které nastudovaly
pásma poezie či hudebně -
dramatická, činoherní insce-
nace, dále muzikál, taneční
performanci.

• Doporučená délka produkce
je do 100 minut.

Kontakt:

MgA. Hana Kožová, 
dramaturgie pořadů 
pro děti a mládež

Kulturní centrum Zahrada, 
Malenická 1784, 
Praha 4 - Chodov, 148 00
Tel.: 271 910 246, 777 242 316
Fax.: 271 911 859
e-mail:
kozova.hana@kc-zahrada.p11.cz
www.kc-zahrada.p11.cz

Pestrobarevné divadlení v Zahradě
aneb Dětská Divadelní Zahrada 2. října 2004

Tvůrčí, hravé a úsměvné dopoledne
aneb Hrajeme si s pohádkou

KC Zahrada opět otevírá sobotní umělecké dílničky pro ne-
jmenší. Tvůrčí, hravé a úsměvné dopoledne nabízí dětem

vedle vyprávění pohádek, nejrůznějších výtvarných aktivit a hraní
divadélka, mnohá překvapení. Od 10 do 12 hodin tak děti absolvují
zajímavý program - tematicky propojený s pohádkovými hrdiny.
Dopoledne se mohou (ale nemusí) účastnit i rodiče. Dílnu vede
kvalifikovaná a zkušená lektorka MgA. Kateřina Schwarzová.

Platí se 35 Kč, od září se nově zavádí i rodinné zvýhodněné
vstupné. Dětem s sebou: svačinu a základní výtvarné potřeby
(vodovky, lepidlo, nůžky).

Nejbližší termíny a témata jsou:
25. 9. O Smolíčkovi; 2. 10. Červená Karkulka;

23. 10. Kocour v botách
Informace: Kulturní centrum Zahrada, 

Malenická 1784, Praha 4. Tel.: 271 910 246, 608 910 158
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Malenická 1784, 
Praha 4, JiÏní Mûsto II

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

www.kc-zahrada.p11.cz

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

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

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

ZÁŘÍ 2004

Koncerty

úter˘ ❑ 14. ❑ 19.00
JiÏní vítr 2004 – Big Show – Velké finále
soutûÏe CaféK o pûvecké talenty

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 19.00
Oáza – folková hudební skupina z Prahy

ãtvrtek ❑ 23. ❑ 19.00
Shannon – akustick˘ irsk˘ folk

ãtvrtek ❑ 30. ❑ 19.00
Ivan Mládek & Banjo Band – a také Mi-
lan Pitkin, Lenka Plaãková, Ivo Pe‰ák
a dal‰í v hudebnû zábavném pofiadu
divadlo

pátek ❑ 3. ❑ 20.00
Jifií Such˘: Chick – hra se zpûvy v podá-
ní U. S. Marvin

pondûlí ❑ 13. ❑ 19.00
Kde kukaãka hnízdo má – inscenace
v podání Oldstars na motivy románu Kena
Keseyho Vyhoìme ho z kola ven

pátek ❑ 17. ❑ 19.00
Zdenûk Podskalsk˘: Îena v trysku sto-
letí – komedie – divadelní soubor Rachtá-
miblatník

pátek ❑ 24. ❑ 20.00
Vlastimil Venclík: Erotikon.  Romantická
komedie Divadla AmatérÛ

Film

úter˘ ❑ 21. ❑ 17.30 a 20.00
Chicago – Reneé Zellweger, C. Zeta–Jo-
nes a Richard Gere ve filmovém muzikálu
vût‰ím neÏ Ïivot

Setkávání

stfieda ❑ 15. ❑ 18.30
Pfiíroda a památky Rumunska – cesto-
pisná pfiedná‰ka Milo‰ Eksteina

pondûlí ❑ 20. ❑ 18.30
Helioterapie – slunce jako lékafi + pora-
denství v barvách – pofiad pana D`Galena

stfieda ❑ 22. ❑ 18.30
Poruchy uãení – aktuální téma v pofiadu
speciální pedagoÏky Olgy Zelinkové – ve
spolupráci s nakl. Portál.

Pofiady pro dûti a mládeÏ

ãtvrtek ❑ 2., 9., 16., 23., 30. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky:
Pokémon, Lord of the Rings, Magic, Harry
Potter.

sobota ❑ 11. ❑ 15.00
Franklin a Zelen˘ rytífi – DVD projekce
animovaného filmu o Ïelvím hrdinovi

úter˘ ❑ 14. ❑ 17.00
Opékání v Zahradû – tradiãní akce na za-
hájení ‰kolního roku v zahradû Zahrady.
(Rezervace pro Z·)

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 14.00
Malá mofiská víla – ãinoherní pohádka na
motivy H.Ch.Andersena. Hraje DS Rach-
támiblatník. ReÏie: A. Arabadzis.

sobota ❑ 18. ❑ 15.00
Vodnická pohádka – co trápí Vodníãky
u vysychajícího rybníãku? Zvesela hraje
maÀáskové divadélko Romaneto.

pátek ❑ 24. ❑ 17.00
Písniãky a fiíkadla – hravá inscenace Dis-
manova rozhlasového dûtského souboru
na lidové motivy nejen pro dûti

sobota ❑ 25. ❑ 10.00–12.00
O Smolíãkovi – tvÛrãí hravé a úsmûvné
dopoledne s pohádkou. Pro dûti od 3 let.
S sebou: vodovky,lepidlo,nÛÏky.

sobota ❑ 25. ❑ 15.00
SlÛnû aneb Proã sloni nosí dlouhé no-
sy – PraÏská loutkoherecká spoleãnost na
motivy pfiíbûhÛ R. Kiplinga

V˘stavy

❑ 1. 9. – 30. 9.

Galerie
Indie 2003 – fotografie z cest Jana a Mi-
chala Horníka (vernisáÏ v˘stavy 2. 9. od
18.30)

❑ 29. 8. – 2. 10.

Mal˘ sál
První nádech – oleje Veroniky Koãové –
v˘stava obrazÛ ve spolupráci s Amatér-
skou obrazárnou (www.ao–cz),
(vernisáÏ v˘stavy 28. 8. od 17.00)
soutûÏe

❑ 1. 9. – 26. 10.
Literární soutûÏ pro dûti i dospûláky – té-
ma: volné, pohádka na podzimní veãery,
cestopis – záÏitek z cest. Více na:
www.kc–zahrada.p11.cz

❑ 1. 9.– 24. 11.
Fotografická soutûÏ: Kontrasty v Ïivotû
JiÏního Mûsta (v Ïivotû jeho obyvatel, udá-
lostí a okamÏikÛ), více na: www.kc–zahra-
da.p11.cz

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

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ 2004?

úter˘ ❑ 7. ❑

Historická tramvaj. Akce praÏsk˘ch do-
mÛ dûtí a mládeÏe, informace na v˘‰e
uveden˘ch tel. ãíslech.

stfieda ❑ 8. ❑ 14.00–18.00
Den otevfien˘ch dvefií. Zveme vás k pro-
hlídce Domu dûtí a mládeÏe od 14.00 do
18.00 hod. MÛÏete si vyzkou‰et práci ve
v˘tvarném ateliéru, práci v keramické díl-
nû, zahrát si florbal a stolní tenis, zacviãit
si v sále pohybové v˘chovy, vyzkou‰et si
práci na poãítaãi, zahrát si ‰ipky nebo stol-
ní hry. Od 18.00 hod. probûhne v sále po-
hybové v˘chovy ukázková hodina aerobi-
ku zdarma pro v‰echny star‰í 13 let. Bude
probíhat zápis do zájmov˘ch krouÏkÛ.

pondûlí ❑ 13. ❑

Zahájení ãinnosti zájmov˘ch krouÏkÛ
dle rozpisu
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pátek ❑ 17.
Atletick˘ ãtyfiboj. Sportovní akce pro Z·.

sobota ❑ 18.
Trojboj na koleãkách.
Sportovní akce na zahradû DDM ·alouno-
va pro dûti a rodiãe. Informace na v˘‰e
uveden˘ch tel. ãíslech.

sobota ❑ 18.
JanebÛv bûh. Tato akce je urãena pro ‰i-
rokou vefiejnost lidiãek od 15 let. SoutûÏí aÏ
ãtyfiãlenná druÏstva. Principem hry je dostat
se zpátky na v˘chozí pozici s nejmen‰í
ztrátou bodÛ a v nejkrat‰ím ãasovém limitu.
Na trase b˘vá aÏ deset kontrol, u kter˘ch
získávají druÏstva pokyny o poloze dal‰ího
stanovi‰tû, a to v podobû ãtyfi zalepen˘ch
obálek. V obálce a) je za‰ifrovaná zpráva
(bez bodové ztráty). V obálce b) je nápovû-
da (penalizace pÛl hodiny). V obálce c) je
pfiímo popsána poloha prvního dal‰ího sta-
novi‰tû (penalizace hodina). V obálce d) je
pfiímo popsána poloha druhého dal‰ího sta-
novi‰tû (penalizace 3 hodiny). Dal‰í infor-
mace a pfiihlá‰ky na www.ddmjm.cz, na
v˘‰e uveden˘ch telefonnních ãíslech nebo
e–mailu:lala@ddmjm.cz. Vedoucí závodu
Zbynûk Lála.

sobota ❑ 18. ❑ 9.30–11.30
Grafika pro kaÏdého.
Akce se koná v poboãce DDM Janoucho-
va od 9.30 do 11.30 hod. Pfiezutí s sebou.

sobota ❑ 18. ❑ 14.00
Louãení s létem.
Zábavné odpoledne pro dûti v poboãce
DDM Janouchova od 14.00 hod.

sobota ❑ 18. ❑ 9.00–17.00
Doglazování z prázdninového kurzu.
Probûhne v DDM ·alounova od 9.00 do
17.00 hod.

ãtvrtek ❑ 23.
Atletick˘ ãtyfiboj. Sportovní akce pro Z·.

sobota ❑ 25.
Dálkov˘ pochod Praha – Karl‰tejn – 30.
roãník. Zveme v‰echny, ktefií si chtûjí za-
sportovat, k pochodu po rÛznû dlouh˘ch
trasách. Start Praha – Braník (u nádraÏí
Braník) od 6.00 do 9.00 hod na trasy 50,
30, 28 km a cyklotrasu cca 30 Km. Start
âerno‰ice (pfied nádraÏím) od 8.00 do
10.30 hod. na trasy 12, 14, 16, 17, 30
a 34 km. Cíl je na fotbalovém hfii‰ti v Karl-
‰tejnû za parkovi‰tûm od 11.00 do 18.00
hod. Pochod není závodem. Zvítûzí kaÏd˘,
kdo dojde nebo dojede do cíle vãas. Na
kaÏdého ãeká malá odmûna a diplom.
Startovné je 25 Kã.
V Karl‰tejnû je v tomto termínu vinobraní.

Trasa 12 km je v tomto roce pro vás pfii-
pravena novû. Je na ní umístûno 12
stanovi‰È se sportovními úkoly a vûdo-
mostními testy.

nedûle ❑ 26. ❑ 9.00
Sportovní den. Akce se koná od 9.00
hod. ve sportovním areálu Z· Ke Katefiin-
kám. Prezentace je v 8.30 hod. Zveme
v‰echny pfiíznivce sportu a dobré nálady.
V rámci této akce vyhla‰ujeme:
X. roãník volejbalového turnaje 

smí‰en˘ch druÏstev.
Turnaj je urãen pro smí‰ená druÏstva
amatérÛ v‰ech vûkov˘ch skupin. V kaÏ-
dém druÏstvu musejí b˘t alespoÀ 2 Ïeny.
Do turnaje se mohou pfiihlásit kolektivy,
které hrají volejbal na rekreaãní úrovni.
Sportovní den bude zakonãen slavnostním
vyhodnocením, pfiedáním diplomÛ a trofejí.
Po cel˘ den bude pro úãastníky i diváky
otevfien mal˘ bufet. Pfiihlá‰ky a informace
do 20. 9: u Marie Glaserové na v˘‰e uve-
den˘ch tel. ãíslech.

ãtvrtek ❑ 30.
Pfiespolní bûh.
Sportovní akce pro Z·.

26. záfií – 10. fiíjna 2004
DNY PRAHY 11.
V˘stava dûtsk˘ch prací, taneãní vystoupe-
ní, nabídka ãinností DDM JM v KC Zahra-
da.

Zveme vás do klubu 
pro volnû pfiíchozí Beroun

❑ Úter˘ – od 17.00 do 21. 00 hodin – no-
vé stolní hry (abalone, othelo...), posezení
s pfiíjemnou hudbou, a k tomu hrníãek ãa-
je, nûkdy i doprovodn˘ program (promítá-
ní filmu, divadelní ãi hudební vystoupení
nebo prezentace nové stolní hry).

❑ Stfieda – od 16.00 do 20.00 hodin –
nové stolní hry, stolní fotbal, ‰ipky, pfiíjem-
né posezení

❑ Pátek – od 16.00 do 20.00 hodin – no-
vé stolní hry, stolní fotbal, ‰ipky, pfiíjemné
posezení

Zápis bude probíhat celé záfií 
na tel. DDM ·alounova 
272 929 545, 272 917 077, 
DDM Janouchova 272 911 520 
nebo osobnû v DDM JiÏní Mûsto 
od 10.00 do 18. hodin.

WWW prezentace DDM JiÏní Mûsto:
www.ddmjm.cz

DAR SLOVA
potřetí
Do třetího ročníku vstoupí

letos v říjnu kurz tvůrčí-
ho psaní Dar slova, pořádaný
v Kulturním centru Zahrada.
Kurz poskytuje teoretickou
i praktickou výbavu začínají-
cím autorům, mezi jeho účast-
níky jsou však i čtenáři, kteří
milují literaturu natolik, že
chtějí znát sám tvůrčí proces,
zákonitosti a nástroje jejího
vzniku, a také ovšem pronik-
nout k bohatství jazyka a sty-
lu. Náplň dvousemestrálního
kurzu je široká – od základů
estetiky a nároků na osobnost
autora přes znaky, povahu
a funkce jednotlivých literár-
ních žánrů až k poetice, ke
kompozici a stylistice. Zvlášt-
ní důraz je kladen na jazyk ve
všech jeho útvarech (čeština
spisovná, obecná, dialekt,
slang, argot...), zejména z hle-
diska využití v literární tvor-
bě. Po zkušenostech z před-
chozích ročníků Daru slova
letos přibudou lekce např.
o redigování, o jazyku a stylu
humoristické prózy a další.
Chcete–li svého pegasa kvali-
fikovaně sedlat v Zahradě a je
vám více než šestnáct let, za-
volejte mi prosím do 15. září,
abych vás mohl pozvat na in-
formativní schůzku zájemců
o Dar slova. Rád také odpo-
vím na všechny vaše dotazy.

Mgr. Jiří Polák, 
lektor kurzu

Kontaktní telefonní čísla:
272 912 514, 565 493 474, 

602 560 093

Termín pro přihlášení 
prodloužen do 25. září 2004
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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

LUBOŠ GRUNT (koláÏe a grafika)

Od 1. 6. do 26. 6. 2004

VESELÍ âÍÎKOVÉ A SPOL.

Ilustrace pro dûti i dospûlé
kresby–uÏitá grafika–grafick˘ design

–typografie

31. 8. – 2. 10. 2004

Akademick˘ malífi Lubo‰ Grunt (1947)
se po studiu SVV· vyuãil typografem.

V letech 1970-76 absolvoval V·UP
v Praze - ateliér filmové a televizní grafiky
u profesorÛ A. Hoffmeistera a M. Jägra.

Zab˘vá se pfiedev‰ím kniÏní a ãasopi-
seckou ilustrací pro dûti. (knihy, leporela,
omalovánky, uãebnice, pohledy...), ale
i grafick˘m designem (inzeráty, plakáty,
obaly knih...) ve spojitosti kresby s pís-
mem. Je ãlenem Asociace uÏité grafiky
a Klubu ilustrátorÛ dûtská knihy. Spolupra-
cuje s nakladatelstvím Albatros, Amulet,
Apolo, Fortuna, Olympia a dlouhodobû
s ãasopisem Matefiídou‰ka, kde byl za tuto
spolupráci v roce 1984 ocenûn.

Za ilustrace knih pro dûti získal v roce
1992 a 1993 ocenûní Zlatá stuha. Zúãast-
nil se mnoha samostatn˘ch i spoleãn˘ch
v˘stav. V záfií na Opatovû vás jistû upou-
tají ilustrace, kresby, ukázky grafického
designu i typografie - práce umûlce, kter˘
hledá nejjednodu‰‰í tvary, aniÏ by kresbu
ochudil o její krásu a sdûlnost.

V˘stava bude zahájena v úter˘ 31. 8.
2004 v 19.15 hod.

Olga Kuãerová

Tû‰íme se na vás.

Pobočka
O pa t o v

Městské knihovny v Praze

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

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

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

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka
jírovcovo nám

Městské knihovny v Praze

POBOČKA JÍROVCOVO NÁMĚSTÍ
pořádá v rámci Dnů Prahy 11

a Týdne knihoven 2004

II. ROČNÍK CYKLU
SVĚT SE SCHÁZÍ V PRAZE 11

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

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

Jírovcovo námûstí)

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

i souãasn˘m Ïivotem
– pûvecké vystoupení bulharského dût-

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

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

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

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

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

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

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

me o Bulharsku a Slovensku?«

Mûstská knihovna v Praze
Poboãka Jírovcovo nám.

budova Z· Campanus – samostatn˘
bezbariérov˘ boãní vchod

tel. 271 913 593
e-mail: jirovcovo@mlp.cz

Zveme vás na náv‰tûvu 
do na‰í knihovny a nabízíme vám be-
sedy na rÛzná témata:
▼ Úvodní seznamovací beseda 

o automatizované knihovnû

▼ Bajky

▼ II. svûtová válka v ãeské literatufie

▼ Fantasy

▼ Kritick˘ realismus ve svûtové literatufie

▼ M˘ty a legendy

▼ Ondfiej Sekora

▼ Poezie pro dûti

▼ Pohádky

▼ Poslouchání o jaru

▼ Povûsti v dûtské literatufie

▼ Sci-fi literatura

▼ Stfiedovûk a stfiedovûká literatura

▼ Svûtov˘ romantismus

▼ Velikonoãní zvyky

▼ Václav âtvrtek

▼ Vánoãní besídka

▼ Krkono‰e v pohádkách a povûstech

▼ Zvífiata v literatufie

• besedy trvají 45-60 minut, jsou pfiizpÛ-
sobeny vûku dûtí a doplnûny testy
a soutûÏemi

• besedy se konají po pfiedchozí osobní
a telefonické domluvû v termínech, které
vám vyhovují

• malé dûti si mohou pfiijít pÛjãit knihy
spolu s paní uãitelkou z druÏiny

• svoji vyuãovací hodinu s vyuÏitím kni-
hovního fondu mÛÏete uskuteãnit pfiímo
v knihovnû

• klub vozíãkáfiÛ z nedaleké Pet˘rkovy
ulice mÛÏe vyuÏít nejen blízkost knihov-
ny, ale i bezbarirérov˘ vstup (knihovna
má moderní v˘tah pro vozíãkáfie a její
prostory jsou pro nû uzpÛsobeny)

Tû‰íme se na spolupráci s vámi

Iva Vohrnová
a Sylva Hanzalová
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Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

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

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

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

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

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

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

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let s vyuÏi-
tím míãÛ – pohybovû–edukaãní programy
s dÛrazem na hravou formu s fiíkadly a pís-

INFORMAČNÍ HODINY: 
úter˘ 900–1200 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 holãiã-
ky od 3 let – základy práce s tûlem, lido-
vého a v˘razového tance (úter˘)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a pátefie
• umoÏÀuje uvolnûní a znovunabytí du‰ev-

ní pohody
• ideálnû pfiipravuje na rychl˘ a snadn˘ po-

rod
• úlevové taneãní prvky mírní bolest

a urychlí vá‰ porod
• tanec dodává energii a posiluje Ïenskost

a pozitivní vztah k vlastnímu tûlu
• pozitivnû pÛsobí na dosud nenarozené

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

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

16.00–18.00 hod.

Zápisy do nov˘ch kurzÛ 
probûhnou v záfií:

Úter˘ ❑  7. 9. ❑  10.00–12.00

Stfieda ❑  8. 9. ❑  10.00–12.00,
15.00–18.00

âtvrtek ❑  9. 9. ❑  10.00-12.00

Od 13. 9. 2004 
zaãnou probíhat nové kurzy.

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

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

ã. 154, 213, 271, 170, 
zastávka Horãiãkova
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Modletická 1401, Praha 11
tel.: 267 910 008, fax: 272 919 803
e-mail: krestanske@centrum.cz

www.KCJM.duch.cz

PROGRAM V ZÁŘÍ 2004

Nedûle ❑ 19. ❑ 18.00
Ekumenická bohosluÏba
Kaple (vchod A)

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

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

www.kaminek.org

DIXIE klub
v tûlocviãnû, vchod A, 1. patro

❑ otevfien˘ klub pro dûti ‰kolního vûku
s pestrou programovou nabídkou

❑ otevfieno – pondûlí, stfieda a ãtvrtek od
15.30 do 18.00

❑ volnoãasové aktivity a záÏitková peda-
gogika; ãinnosti uplatÀující a podporující
rÛzné druhy tvofiivosti, zábavné uãení
hrou, odreagování a relaxace formou
spontánních, radostn˘ch ãinností (hry,
soutûÏe, práce s hlínou a keramick˘mi
dlaÏdicemi, malování, batikování,
ping–pong, modelafiení, elektronika, pro-
gramování a dal‰í)

❑ sobotní a víkendové v˘lety

❑ vstup zdarma

Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

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

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI

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

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

KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ

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

âtvrtek 18.00 (kytary)
Nedûle 10.00

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

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

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

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

Jedná se o Ïivá a názorovû otevfiená
setkání, na nmûÏ 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
hodnot trval˘ch a kaÏdému prospû‰n˘ch.
Vítáni jsou v‰ichni, nebojte se pfiijít a zapo-
jit se.

Setkání budou probíhat od druhé po-
loviny záfií. Termín prvního setkání bude
oznámen na v˘vûsce v pfiedsíni kostela
sv. Franti‰ka.

www.kamínek.org/nadne

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

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

PROGRAM

pátek ❑ 10. ❑ 19.00
Posezení s trochou jazzu – klavír, el.
kytara, zpûv – pfiijìte posedût a popoví-
dat s pfiáteli

OBČANSKÉ 
SDRUŽENÍ 
KAMÍNEK, 

SPOLEČENSTVÍ
PRACUJÍCÍ S DĚTMI 
A MLÁDEŽÍ HLEDÁ

VEDOUCÍHO 
HUDEBNù–DRAMATICKÉHO 

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

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

Své nabídky posílejte na adresu:
kaminek@kaminek.org

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

•  Vytváříte alternativní divadlo?
•  Chystáte zajímavou akci 

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

Informace: www.kaminek.org
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budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401, vchod E, 1. patro

tel.: 272 927 239, 603 180 180 

PŘIJÍMÁME NOVÉ ZÁJEMCE
o lekce kytary, flétny, klavíru, houslí,
zpûvu a keramiky a v˘tvarn˘ch technik.

Zápis do kurzÛ na ‰kolní rok 2004/2005
se koná ve ãtvrtek 9. záfií 2004 od 16.00
do 18.00 hod. 

BliÏ‰í informace poskytnou:
Lucie Jurystová, 604 746 563

Karolína Sehnoutková, 603 180 180

O. S. KAMÍNEK VÁS ZVE NA

Jednodenní sebezku‰enostní 
setkání která se budou konat 

od 9.00 do 18.00 
v areálu KC JiÏní Mûsto

CESTA A SMĚR K CÍLI

Datum konání: sobota 2. fiíjna
Cena: 400 Kã

Na‰ím zámûrem je vytvofiit pro vás
prostor, ve kterém mÛÏete b˘t sami se
sebou a zároveÀ s druh˘mi. Prostor,
v nûmÏ budete mít moÏnost prohléd-
nout si, co je pro vás v Ïivotû dÛleÏité
a vyzkou‰et si, jak s tím dovedete za-
cházet.

Pfiipravili jsme pro vás techniky ver-
bální a neverbální pro skupinovou i in-
dividuální práci. Vyzkou‰íte si mimo ji-
né v˘tvarnû a pohybovû vyjádfiit svá
pfiání, sdílet své proÏitky ve skupinû,
techniky reflektování ãi kotvení v tûles-
né skuteãnosti a buddhistickou medi-
taci dobrotivosti.

UMĚNÍ ŽÍT S DRUHÝMI

Datum konání: sobota 6. listopadu
Cena: 400 Kã

Workshop je orientován na ‰irokou
oblast mezilidsk˘ch vztahÛ, které jsou
nedílnou souãásti Ïivota nás v‰ech.
Jeho cílem je zlep‰ení orientace
v uspofiádání va‰ich vztahÛ k citovû
blízk˘m osobám i dal‰ím lidem ve va-
‰em Ïivotû. Zamûfiíme se rovnûÏ na
prohloubení interpersonálního vnímání
a empatie, na zkvalitnûní komunikace
a zpûtné vazby ãi na uvolnûní emoãní-
ho sebevyjadfiování. Nebudou také
chybût relaxaãní a imaginaãní techniky
a dal‰í postupy, které nám pomohou
v práci na sobû.

Lektofii: Mgr. Katefiina ·pongrová
(speciální pedagogika UK, odborn˘ v˘-
cvik, praxe), Petra Mílková, Dis. (soci-
ální práce, odborn˘ v˘cvik, praxe)

Tû‰íme se na vás!
Jednotlivá setkání na sebe nenavazují

• Maximálnû dvacet úãastníkÛ
• Obûd v cenû 60 Kã po pfiedchozí ob-

jednávce zaji‰tûn v 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.milkova@kaminek.org
telefon: 608 365 205, 723 461 877,

fax: 272 919 803

FOTOSOUTĚŽ
»Kontrasty
v životě Jižního
Města«

KC Zahrada společně se
svými partnery

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

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

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

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

Mgr. Tomáš Rulf

SRI CHINMOY
Koncert

meditativní 
hudby

NEDĚLE 3. ŘÍJNA 2004
V 18.00 HOD.

T-MOBILE ARÉNA, 
VÝSTAVIŠTĚ, PRAHA 7

Nevšední hudební večer
v klidné meditativní

atmosféře. Sri Chinmoy je
hudebníkem vnitří radosti,
jeho prostá, intuitivní hra
na rozličné východní a zá-
padní nástroje přesvědčivě
vypráví o věčném hledání
pravdy, harmonie a štěstí.

Vstup zdarma, počet
míst je omezený. Vstupen-
ky si můžete vyzvednout
v síti Ticketpro, Ticketpor-
tal nebo rezervovat na tel.
286 840 336 nebo na
www.srichinmoy.cz.

Infolinka: 737 026 266
(8.00-20.00 hod.)
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Scházíme se  v Klubu Na dnû 
v KfiesÈanském centru (vchod E)

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 12., 19. a 26. záfií 2004
od 9.30 do 11.30 hod.

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

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

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

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

Tû‰íme se na va‰i úãast!

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROVOZ PO PRÁZDNINÁCH 
ZAČÍNÁ AŽ V ÚTERÝ 7. ZÁŘÍ 2004

PROGRAM:

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

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

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

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

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

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

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

VÝTVARNÁ DÍLNA

Stfieda 15. a 29. ❑ 14.00 – 17.00 hod.
Malování pro maminky i pro vût‰í dûti:
• práce s akrylov˘mi barvami
• barvení kvûtináãÛ ubrouskovou metodou
• tvorba obrázkÛ barvami na okna
s sebou materiál, na kter˘ chcete malovat
(kvûtináãe, hrnky apod.), ubrousky s mo-

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

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

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

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

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

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

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

Po prodeji sborov˘ch budov v Îilinské uli-
ci na Spofiilovû se scházíme v prostorách
obãanské poradny Spoleãnou cestou,
Donovalská 1862, vedle rozestavûného
kostela, 100 metrÛ od Chodovské tvrze.

nedûle  ❑ 9.30
Pravidelné 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 O AKCÍCH 
SE DOZVÍTE P¤I BOHOSLUÎBÁCH

Českobratrská
církev 

evangelická

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

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

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

kontakt: pastor Zdenûk Marván, 
tel. 272 932 119, 603 174 268
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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

!!! Pfiijì v pátek 3. záfií do Ymkária
na slavnostní zahájení nové se-

zóny tradiãní akcí »Garden párky«, na
níÏ bude kromû grilování reprodukova-
ná hudba a na‰e klasika – fotbálek. Za-
ãátek v 17 hodin, adresa stále stejná: 

Modletická 1401, Praha 11 – cesta:
z Opatova autobusem 212, 213 do zast.
Ke Katefiinkám, odtud rovnû a doleva
a tam uÏ sami usly‰íte!!! 

Adresa: Modletická 1401, 
Praha 4 – Opatov, tel. 267 913 338 
(jen v dobû otevfiení Ymkária), 
dal‰í informace YMCA Praha,
tel. 224 872 128, e–mail:
praha@ymca.cz

OTEVŘENO

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

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

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

âtvrtek ❑ 17.00–19.00
TenSing

âtvrtek ❑ 19.00–22.00
âajovna – Helen

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

Zaãínáme 15. záfií 2004 
a 13. fiíjna 2004. Dal‰í termíny vám
sdûlíme prostfiednictvím Klíãe.
Kontakt: 
Dr. Ing. Jaroslav Zvolánek,CSc., 
Nezvalova 831, 156 00 Zbraslav
Tel. 257 921 197
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V ZÁŘÍ 2004

Kurzy angliãtiny
pro zaãáteãníky a pokroãilé

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

e-mailem
• registrace: 14., 15. a 16. záfií 30 min.

pfied zaãátkem kurzu
• uãebnice: Oxford Cutting Edge
• cena: 1400 Kã za cel˘ cyklus vãetnû
uãebnice a se‰itu

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

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

tel.: 604 989 133

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. Zaãínáme 12. záfií 2004.

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

Pondûlí ❑ 18.30–19.30
Aerobic pro Ïeny
Zaãínáme znovu cviãit 20. záfií 2004.

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

Úter˘ ❑ 17.00 (ãesky) a 19.00 (anglicky)
Biblické kurzy
Hodina zaãíná volnou konverzací a pokra-
ãuje diskusí k vybranému textu. Tento
‰kolní rok budeme probírat novozákonní
listy Timoteovi, Petra a Jana. Hodina
v angliãtinû se opakuje kaÏdou stfiedu od
9.30 hod.

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

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

Úter˘ ❑ 28. ❑ 19.00
Úvodní veãer: KfiesÈanství: nudné, ne-
pravdivé, zbyteãné?

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

Stfieda ❑ 9.00–11.30
Klub maminek
Zveme v‰echny maminky s dûtmi, ale tû-
hotné, které se na matefiství teprve pfiipra-
vují. Sdílíme radosti a starosti, které pfiiná-
‰í v˘chova a péãe o dûti. Zaãínáme 8. záfií
2004.

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

Církev bratrská
Šeberov

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

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

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

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

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

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!

Dopolední kurzy:

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

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

Veãerní kurzy:

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

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

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

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

Dále nabízíme:

úter˘ ❑ 17.00
Studium a diskuse o Bibli v ãe‰tinû (zdar-
ma)

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

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

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

e-mail: potma@volny.cz

Nedûlní shromáÏdûní

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

Info: kazatel Robert Filip, 605 809 950, 
robertfilip@quick.cz
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Stfieda ❑ 19.00–20.30
Stfiedeãní skupinka
Scházíme se kaÏdou stfiedu veãer v ka-
várnû Stanice JiÏní Mûsto, abychom spolu
sdíleli kaÏdodenní starosti i radosti, aby-
chom se za druhé modlili, abychom si pfie-
dávali povzbuzení z BoÏího slova a vlastní
zku‰enosti a abychom si prakticky pomá-
hali. Stavte se u nás ... jste srdeãnû zváni!

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

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

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

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

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

Pátek ❑ 16.00–17.30
Klub Velryba – Háje
Klub pro dûti od 9 do 13 let.
U nás tû ãeká mnoho zábavn˘ch a neoby-
ãejn˘ch her, poutavé pfiiblíÏení nejznámûj-
‰ích biblick˘ch pfiíbûhÛ, mÛÏe‰ poznat no-
vé kamarády, zajet s námi na v˘let ãi ví-
kendovou akci.

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

kaÏd˘ 1. pátek ❑ 18.00–20.00
KLUB StK
...je stfiedo‰kolsk˘ klub, kde mÛÏe‰ strávit
pfiíjemn˘ páteãní veãer. Co tû ãeká? Tfieba
film, zajímavá pfiedná‰ka, veãer pln˘ nej-
rÛznûj‰ích her nebo nûco ulítlej‰ího jako
tfieba párty.

pátek ❑ 3. ❑ 18.00
Reunion párty po English Campu

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

NOVINKA – KNIHKUPECTVÍ
Na‰i ãinnost roz‰ifiujeme i o prodej knih
o psychologii. v˘chovû dûtí, manÏelství
a spiritualitû. Máte–li zájem si koupit knihu

z nakladatelství Návrat domÛ, pfiijdte si vy-
brat z bohaté nabídky.

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

Církev bratrská – Stanice 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 – 57 sborÛ, pfies
100 stanic po celé âR

www.cb.cz

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

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

PŘIPRAVUJEME V ZAHRADĚ 
pro dospělé

Od září se v KC Zahrada opět připravuje pestrá
programová nabídka pro dospělé diváky. Co se

například chystá? Z hudebních akcí jmenujme finále
pěvecké soutěže Jižní vítr 2004 (14. září); mimořádný
koncert Ivana Mládka & Banjo Bandu (30. září) – zá-
bavný pořad, který stojí za to vidět živě; pravidelné
komorní folkové koncerty ve spolupráci s Klubem Li-
šák a výtečným zvukařem Pájou Jindrákem.

Ale také: nový přednáškový cyklus PhMr. Rudolfa
Skarnitzla o indické filozofii »Jóga v praxi«, heliote-
rapeutická poradna pana Jindřicha Plojera alias
D`Galena i nové cestopisné přednášky. 

V přípravě je mimo jiné fotosoutěž Kontrasty v ži-
votě Jižního Města, bluegrassová přehlídka doplněná
o hudební dílnu pod vedením zkušených hudebníků
skupiny Reliéf, ale také autorská čtení – včetně pod-
večeru s Michalem Vieweghem! Navíc bohatá žeň
ochotnických divadelních představení a pravidelných
výstav. Nechte se překvapit.

Mgr. Tomáš Rulf

Léto na koních
Začátek i konec prázdnin mohly děti

díky prázdninovým aktivitám KC
Zahrada strávit v koňském sedle. Ty,
které se včas přihlásily, jezdily na ko-
ních na vyjížďky do okolí, anebo tréno-
valy na tamější jízdárně. Také se učily
pracovat a starat o koně a jiná zvířata,
která na statku žijí. Soutěžily, sportova-
ly, malovaly a učily se »koňské řeči a ře-
či koňáků« v angličtině. Prázdninové
dny u koní mnoha dětem přinesly ra-
dost, vyplnily chvíle vytouženého volna
a jistě přinesly i cenné zkušenosti. A na-
víc, díky daru nakladatelství Rebo Pro-
ductions, si mnozí za úspěchy v soutě-
žích a hrách odnesli krásnou knihu
»Trénink koně«,

Informace o připravovaných aktivitách:
Kulturní centrum Zahrada, 
Malenická 1784, Praha 4.
Tel.: 271 910 246, 608 910 158.
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je otevfien˘ prostor pro setkávání,
kam si mÛÏete pfiijít popovídat a posedût,
vypít ‰álek lahodného ãaje v Amundsenovû
ãajovnû, zahrát si fotbálek (5 Kã), stolní te-
nis a kuleãník (2 Kã). MÛÏete se téÏ obãas
v˘tvarnû vyfiádit, vyvolat fotky v místní foto-
komofie, zajamovat si a zatanãit pfii hudební
se‰losti nebo se mrknout na v˘stavu. K dis-
pozici je i Antiakvariát s literaturou pro dlou-
hé polární podveãery, zku‰ebna pro zaãína-
jící kapelky, prostor pro v˘stavy ...

Uvítáme va‰e nápady a projekty, jako
napfi. promítání z cest, koncerty, party,
dílny pfiedná‰ky, divadlo, ãtení...

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

obãanské sdruÏení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11

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

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.

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

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

tematicky zamûfiené KURZY RELAXACE:

❑ TVO¤IVÉ POVOLÁNÍ a RELAXACE

úterky 15.00–16.45

❑ RELAXACE pro KAÎDÉHO
úterky 18.00–19.45

❑ ZDRAV¯ ROZVOD a RELAXACE
úterky 20.00–21.45

❑ RELAXACE pro TùHOTNÉ
stfiedy 14.00–15.45

❑ PARTNERSKÉ VZTAHY 
a RELAXACE ãtvrtky 18.00–19.45

První setkání od 6. záfií do 9. záfií 2004 je
bezplatné! Pfiijìte se nezávaznû seznámit
s netradiãním stylem v˘uky.

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

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

min.
❑ nácvik relaxaãních technik – 30 min.

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

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

cviãení
❑ aktivní imaginace, vizualizace, meditaã-

ní techniky
❑ nácvik komunikaãních dovedností

Ceny:
– první setkání bezplatné
– cyklus prvních 6 setkání 

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

setkání 90 Kã
– pfiedplatné na 6 setkání 450 Kã

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

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

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

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

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

BRABENEC
chovatelsko-zoologický kroužek

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

Nov˘ pfiírodovûdn˘ krouÏek pro dûti
otevfielo obãanské sdruÏení Propolis.
KrouÏek je urãen pro Ïáky 4. – 9. tfiíd,
ktefií mají zájem o pfiírodu a chtûjí ji po-
znávat prostfiednictvím her, v˘letÛ a po-
zorování v terénu i umûl˘ch podmín-
kách (akvaristika, teraristika). SnaÏí se
zábavnou formou seznámit dûti se v‰e-
mi radostmi a starostmi, které jsou spo-
jeny s chovem exotick˘ch zvífiat, ale dûti
se dozvûdí také nûco o Ïivoãi‰né fií‰i
zvífiat v na‰em bezprostfiedním okolí.
Nauãí se základÛm péãe o zvífiata, zku-
sí postavit vlastní akvárium (terárium),
seznámí se s rÛzn˘mi druhy zvífiat a je-
jich zvlá‰tnostmi. V pfiípadû zajmu pfii-
pravujeme tématické v˘lety do pfiírody.

Zaãínáme 6. 9. 
v 16.00 hod. v klubu Ulita.

Kdy? kaÏdé pondûlí 16 - 18 hod.
Kde? Sraz je vÏdy v 16.00 

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

mail: xSvejdaJ@seznam.cz

KROUŽEK 
PLASTIKOVÉHO
MODELÁŘSTVÍ
Obãanské sdruÏení Propolis otevírá od
záfií krouÏek plastikového modeláfiství
pro dûti od 3. – do 7. tfiídy. Pod vedením
lektora si  zde dûti budou moci osvojit
základní dovednosti pfii tvorbû plastiko-
v˘ch modelÛ. KrouÏek se bude pravidel-
nû konat v prostorách kubu Ulita ( Miku-
lova 1573, Praha 11), kaÏd˘ ãtvrtek od
16 do 18 hodin. Informaãní schÛzka, pfii
které se bude moÏno pfiihlásit, probûhne
9.9. 2004 v klubu Ulita. Zápisné ãiní
450,- za pÛl roku. Podrobnûj‰í informace
získáte na tel. 604 150 443 nebo na e-
mailové adrese matej.vrhel@labphar-
ma.cz - Matûj Vrhel. 

PROVOZ KLUBU

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

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

14–15 kontaktní hodiny Michal
ât 15–21 klub Michal a Ilona
Pá 15–21 klub Michal


