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Šestý ročník Sportovních her seniorů
Jižního Města se uskutečnil 20.

května v krásném sportovním areálu
ZŠ Campanus, opět posunul rekordní
záznamy v tabulkách sledujících počty
soutěžících i diváků, a potvrdil tak ros-
toucí oblibu této akce nejen na Jižním
Městě, ale i jinde v Praze: na start jed-
notlivých disciplín se vedle domácích
postavili soutěžící z dalších osmi měst-
ských částí a z Hořovic.

Poprvé se senioři ke svým hrám sešli
na sklonku minulého století, v roce
1999. Autorkou této myšlenky byla ře-
ditelka Centra sociálních služeb Praha
– Jižní Město paní Božena Olmerová.

Jak vás to, paní ředitelko, tenkrát napadlo?
Sportovní hry seniorů byly původně

naším příspěvkem k Mezinárodnímu
roku seniorů, který v roce 1999 vyhlá-
silo Unesco, a měla to být jednorázová
akce. Ohlas na ni byl ale takový, že
jsme ji v dalším roce zopakovali, a pak
už nebylo možné přestat. O rostoucí
popularitě her svědčí i počet soutěží-

cích: k prvnímu ročníku se jich přihlá-
silo 74, letos jsme obdrželi 243 přihláš-
ky.

Jak jste vybírali jednotlivé disciplíny?
Snažili jsme se připravit takovou na-

bídku, aby se našich her mohlo zúčast-
nit co nejvíce soutěžících. Ti jsou roz-
děleni do věkových kategorií (60–70,
71–80 a nad 80 let), samostatnou kate-
gorii pochopitelně tvoří vozíčkáři. Pro
ty dříve narozené nebo handicapované
různými nemocemi, které k tomuto
věku prostě patří, tu máme hod na ple-
chovky, okrajování jablečné slupky,
hod kroužkem na cíl, šipky nebo sou-
těž tříčlenných družstev v ruských ku-
želkách. Také jsme ale přichystali
i opravdu sportovní disciplíny, jako je
vrh koulí, hod kriketovým míčkem,
závod v chůzi na 60 metrů nebo stolní
tenis. Vozíčkáři se účastní většiny sou-
těží, pouze místo chůze se na stejné
trati utkávají ve slalomu na vozících.
Skutečnou lahůdku představuje teniso-
vý turnaj, ozdobou her je už od první-

ho ročníku a výkony soutěžících jsou
vysoce hodnoceny laiky i odborníky.
S rozhodováním zápasů nám pomáhají
zástupci tenisového areálu Jonathan,
protože tak prestižní záležitost vyžadu-
je i kvalifikovaný přístup.

Sportovní hry jsou zajímavé i divácky,
celkový počet přítomných určitě převyšuje
počet soutěžících. Dá se odhadnout kolik
lidí tato akce přiláká?

Letos jich v průběhu celého dne při-
šlo více než 650. To číslo je poměrně
přesné, víme totiž, kolik jsme přichy-
stali míst k sezení a kolik diváků ještě
stálo. Nebyli to ale jen senioři, některé
soutěžící přišly podpořit i jejich děti
a vnoučata. Počet přítomných je rok od
roku vyšší, což lze ověřit také množ-
stvím vypitých nápojů, zkonzumova-
ných klobásek a dalších dobrot, proto-
že nejen sportem živ je člověk. Občer-
stvení je důležitou součástí her a my na
ně nezapomínáme.

Pokračování na str. 8

SPORT JE ZÁBAVA 
i pro seniory
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Rada MČ Praha 11 
dne 19. 5. 2004 na své 13. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ posílení fondu reprodukce majetku

z rezervního fondu u Centra sociál-
ních služeb Praha – JM o 96 044 Kč
na nákup dlouhodobého hmotného
majetku 

▼ vyhlášení nového výběrového řízení
na funkci ředitele KC Zahrada, Ma-
lenická 1784, Praha 4

ULOŽILA:
▼ zveřejnit vyhlášení výběrového řízení

na funkci ředitele KC Zahrada
v tisku, na úřední desce MČ Praha 11
a na internetových stránkách MČ
Praha 11

NESCHVÁLILA:
▼ prominutí dlužné částky za úhradu

nájemného a služeb spojených s ná-
jmem nebytového prostoru o celkové
výměře 51,48 m2 (bývalé kuchyňky,
společenské místnosti, WC a sprcho-
vého koutu, v 15. patře v obj. čp.
2140 v ulici Nad Opatovem, ve výši
41 501 Kč Sdružení boje proti hladu

SOUHLASILA:
▼ s pořízením dokumentace pro změny

Územního plánu sídelního útvaru hl.
m. Prahy na území MČ Praha 10,
Praha 11 a Praha 15 – tzv. Trojmezí
–  jako celku

POŽADUJE V TÉTO SOUVISLOSTI:
▼ 1. zachovat plochu rozvojového

území v severní části MČ Praha 11
(jižní část Trojmezí) jako území urče-
né pro každodenní rekreaci a sport
obyvatel přilehlých sídlišť

▼ 2. zohlednit při řešení celého území
Trojmezí značnou dopravní zátěž
stávajících komunikací Mírového
hnutí a K Horkám

▼ 3. vyřešení dopravních vztahů (měst-
skou hromadnou dopravu včetně ko-
lejové dopravy, pěší trasy, cyklostez-
ky atp.)

Rada MČ Praha 11 
dne 3. 6. 2004 na své 15. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ uzavření nájemní smlouvy s Materia

Medica, společností pro nekonvenční
medicínu, Cyprichova 1/706, IČ
69342105, takto: nebytové prostory
v objektu Hrabákova 2001 o celkové
ploše 145,82 m2 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou a ná-
jemným 450 Kč/m2/rok pro konzul-
tační a výukové středisko Pagoda
v oblastech aplikované grafologie
a nekonvenční medicíny

▼ rozhodnutí zadavatel o výběru nej-
vhodnější nabídky na veřejnou za-
kázku, vyhlášenou podle § 49 záko-
na č. 199/1994 Sb., u veřejné zakáz-
ky rekonstrukce obvodového pláště
ZŠ s RVJ, Praha 4, K Milíčovu 674 –
pavilon B1; nejlépe splňuje požadav-
ky městské části Praha 11 nabídka
uchazeče BAU plus, a. s., Na Zlícho-
vě 228/4, 152 00 Praha 5, za cenu 23
326 062 Kč včetně DPH

▼ opatření pro správu objektu A. Dra-
bíkové 534, 535, 876 společností
TOMMI Holding, s. r. o., Dubnova
806, Praha 4;
– denní úklid vestibulu u vstupního

podlaží – zametení chodeb, scho-
dišť, kabin výtahů – 2x týdně, vy-
tření 1 x týdně

– zřízení kontaktního místa přímo
v domě s úředními hodinami
2x týdně po 2 hodinách

– denní kontrola stavu společných
prostor (osvětlení, vypínače, vstup-
ní dveře, požární zabezpečení, vý-
tahy)

▼ úpravu základní struktury interneto-
vých stránek MČ Praha 11 a uložila
vedoucímu odboru informatiky tuto
úpravu provést  do 30. 6. 2004

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ žádost spol. ELTODO Parking o pro-

dloužení termínu zahájení stavebních
prací na výstavbě objektu hromad-
ných garáží ve Vojtíškově ulici do 1.
11. 2004

Rada MČ Praha 11 
dne 10. 6. 2004 na své 16. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
▼ bez připomínek s návrhem nařízení

hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláš-
ka hl. m. Prahy č. 24/2004 Sb. hl. m.
Prahy, o maximálních cenách osobní
taxislužby; 1. jednorázová sazba 34
Kč/jízda, 2. čekání 5 Kč/min., 3.
jízda na území hl. m. Prahy 25
Kč/km od 1. 7. 2004

Zastupitelstvo MČ Praha 11 
dne 13. 5. 2004 na 12. zasedání mj.:

SCHVÁLILO:
▼ rozpočtové opatření č. 14/04 – zvýše-

ní rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2004
ve výši 1 859 700 Kč – odvod části vý-
těžku z provozu výherních hracích
přístrojů: pro OŽP – 350 000 Kč na
oplocení + nový herní prvek v Čeně-
tické ul., pro OSVZ – 150 000 Kč na
účelový příspěvek na sociální péči
a pomoc, pro OŠK – 1 359 700 Kč,
mj. 30 000 Kč na počítač pro nedoslý-
chavé děti MŠ Sulanského, 75 000 Kč
na pomůcky pro handicapované děti
ZŠ Mendelova a MŠ Sulanského, 454
700 Kč na vybavení hřišť ZŠ a ven-
kovních herních prostor MŠ v souvis-
losti se vstupem do EU (29–0–6)

▼ změny statutu a zásad hospodaření
fondu podpory regenerace MČ Praha
11 (26–2–9)

O čem jednala 
rada MČ a ZMČ

PODROBNùJ·Í INFORMACE ZÍSKÁTE
v informaãní kanceláfii 

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

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

http://www.praha11.cz

Individuální setkání obãanÛ 
se starostkou a jejími zástupci 
se v ãervenci a srpnu nekoná

Setkání starostky a jejích zástupcÛ 
s obãany se také nekoná.
Své dotazy, pfiání a stíÏnosti 

mÛÏete starostce a jejím zástupcÛm 
také sdûlit kaÏdé v‰ední úterní ráno 

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

Starostka Marta ·orfová 
(267 902 204, 272 941 360)

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

Jan Va‰íãek (267 902 275, 272 940 804)

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 včet-
ně služeb činí 5 000 Kč.

Informace a nabídky 
na tel. 602 252 433.

PROVOZ mateřských
škol o prázdninách
MŠ V Benátkách 7. 7. – 30. 7. 2004

MŠ Jažlovická 2. 8. – 27. 8. 2004

DOMOV DŮCHODCŮ PRAHA 4 - HÁJE
přijme na dobu určitou (za mateřskou dovolenou):

sanitářku na třísměnný provoz
Sanitářský kurs podmínkou.

Nástup možný ihned, nebo dle dohody.

Informace na tel.: 
271 198 505, 271 198 409
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Zabezpečuje s. r. o. SIRÉNA®
pro občany Prahy 11 bezplatně, 

vždy do konce kalendářního měsíce.
Distribuci lze urgovat na

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

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

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

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

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

Mgr. Daniela Jungmannová

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

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

Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav Svěcený

Ve středu 9. června 2004 jsme vítali
v Chodovské tvrzi nové občánky. Stává

se teď poměrně často, že mezi nimi jsou
dvojčátka, Klárku a Honzíka Třeštíkovi ale
do obřadní síně doprovázela jejich o dva
roky starší sestřička Terezka, která se naro-
dila 1. ledna 2002 v jednu hodinu a čtyřicet
pět minut po půlnoci jako první holčička
roku 2002. 

Za dva roky jí maminka Lenka a tatínek
Patrik pořídili sourozence hned dva, Honzí-
ka a Klárku, a malá Terezka je starostlivou
chůvou a snaží se mamince pomáhat. Přeje-
me mladé rodině hodně radosti z úsměvů je-
jich malých ratolestí, ať vyrůstají na Jižním
Městě spokojeně a štastně.

Trvalo to víc než tři roky, ale záměr
se podařilo naplnit a v Praze 11 vy-

rostl moderní stánek zasvěcený olympij-
skému sportu - curlingu. Všechny své
závazky Český svaz curlingu s velkým
vypětím splácí a ještě dlouho bude splá-
cet. O to smutnější je, že okamžitě po
vysazení prvních stromečků a keřů
v okolí haly, se našli »lidé«, kteří se řídí
heslem »z cizího krev neteče« a začali
krást čertsvě vysazené rostliny- K dneš-
nímu dni činí škoda an výsadbě více
než 5 000 Kč, a co je horší, vzali curle-
rům - brigádníkům kus elánu, se kterým
do úprav okolí vstoupili. Svaz i halu
v září letošního roku čeká slavnostní
otevření, škoda, že stromky nestačily
ani povyrůst. 

Ve čtvrtek 10. červ-
na 2004 v podve-

černích hodinách tvo-
řilo efektní kulisu slav-
nostního otevření
Centra Chodov temně
šedé nebe protkávané
blesky, poryvy větru
a prudký déšť. Jak po-
dotkla paní starostka
Marta Šorfová, »blýs-
kalo se na lepší časy
Jižního Města«. První
část stavby by měla být
zkolaudována a pří-
stupněna 12. listopadu
příštího roku. Pokud
se tak nestane, investor
– jak veřejně slíbil dr. Robert Neugrös-
chel, ředitel společnosti Rodamco
v České republice – zasadí za každý
den zpoždění jeden strom na místě,
které mu určí primátor hl. města a na-
opak, sám primátor MUDr. Pavel Bém
se posadí na část směny za pokladnu
nákupního centra a starostka mu bude
vařit kávu. Zajímavá sázka, co myslí-
te? Prospěch z ní budou mít přede-
vším obyvatelé Jižního Města.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

V sobotu 3. ãervence se ãlenové Regionálního klubu obãanÛ Prahy
11 projdou od Karlova mostu na Staromûstské námûstí a pfiipomenou
si nastávající státní svátky. Sraz v 9.30 hod. u Staromûstské mostecké
vûÏe. Vede dr. Jifií BartoÀ.



4 INFORMACE ÚMâ Klíč 7-8/2004www.praha11.cz

MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 14. 6. 2004 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
REFERENTA V KONTROLNÍM ODDĚLENÍ
ODBORU KANCELÁŘ STAROSTY
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent kontroly OKS
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 ně-
kterých zákonů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým 

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

Další požadavky:
požadované vzdělání:
– VŠ, VOŠ nebo SŠ (ekonomický směr je výhodou)
požadované znalosti:
– minimálně 3 roky praxe v ekonomické oblasti
– vítána orientace v problematice hospodaření a účtování přís-

pěvkových organizací
– znalost legislativy v dané oblasti výhodou
– vítány zkušenosti z kontrolní činnosti a praxe ve státní správě
– uživatelská znalost PC

další dovednosti, schopnosti:
– velmi dobré organizační a komunikační schopnosti (včetně

dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném proje-
vu)

– samostatnost, pečlivost a spolehlivost v práci
– psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění jsou: jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého po-
bytu, 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 někte-
rých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný
profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavad-
ních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku tres-
tů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též ob-
dobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským stá-
tem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 12. 7. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11
personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: »Výběrové řízení – referent
v kontrolním oddělení odboru kancelář starosty.«
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 14. 6. 2004

Ing. Simona Klimakovská,
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 7. 6. 2004 výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa
EKONOMA V ODDĚLENÍ ROZPOČTU
EKONOMICKÉHO ODBORU
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: referent rozpočtu
Konkrétně se jedná o sestavování rozpočtu a finančního plánu hos-
podářské činnosti Městské části Praha 11, sledování plnění rozpo-
čtu a finančního plánu a zpracovávání průběžných zpráv, vyhodno-
cování dosažených výsledků hospodaření a jejich případné promít-
nutí do budoucích výstupů, zpracovávání rozpočtových opatření.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů, v platném znění :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým po-

bytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost
Další požadavky:
požadované vzdělání:
– VŠ, VOŠ nebo SŠ nejlépe ekonomického směru
– místo je vhodné i pro absolventa s výše uvedeným vzděláním
požadované znalosti:
– velmi dobrá znalost tabulkového editoru EXCEL, uživatelská

znalost WORDu, internetu
– znalost SW Gordick vítána
– výhodou dobrá orientace v zákonech a předpisech z oblasti

rozpočtu
další dovednosti, schopnosti:
– velmi dobré komunikační schopnosti
– samostatnost a pečlivost v práci
– vítána praxe ve státní nebo veřejné správě
– psychická odolnost

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění jsou: jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého po-
bytu, 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 někte-
rých zákonů,v platném znění, nutno připojit strukturovaný
profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavad-
ních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku tres-
tů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též ob-
dobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským stá-
tem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 9. 7. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11
personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: »Výběrové řízení – pozice ekonom
v oddělení rozpočtu ekonomického odboru.«
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne 7. 6. 2004
Ing. Simona Klimakovská,

tajemnice Úřadu městské části Praha 11
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VÝSLEDKY VOLEB 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Kód Název strany Platné hlasy 

celk. v %

1 SNK sdruÏ.nez. a Evrop‰tí dem. 3 984 17,68

2 Koruna âeská (monarch. strana) 50 0,22

3 Helax-Ostrava se baví 16 0,07

4 âeská str. sociálnû demokrat. 1 705 7,56

5 Národní koalice 30 0,13

6 Obãanská demokratická strana 7 762 34,45

7 Str. pro otevfienou spoleãnost 69 0,30

8 Strana demokrat.socialismu 13 0,05

9 Strana zelen˘ch 959 4,25

10 Humanistická aliance 53 0,23

11 Konzervativní strana 68 0,30

12 »SdruÏení nestraníkÛ« 54 0,23

13 Strana obãanÛ republiky âeské 11 0,04

14 Masarykova demokratická strana 34 0,15

15 V‰eobecná obãanská strana 5 0,02

16 Dûlnická strana 16 0,07

Kód Název strany Platné hlasy 

celk. v %

17 Strana práce 9 0,03

18 Balbínova poetická strana 209 0,92

19 Za zájmy Moravy ve sjedn. Evr. 5 0,02

20 KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid. 1 004 4,45

21 Prav˘ Blok 308 1,36

22 Strana zdravého rozumu 56 0,24

23 Unie liberálních demokratÛ 586 2,60

24 Komunistická str.âech a Moravy 3 645 16,17

25 Str. venkova-spoj. obãan. síly 26 0,11

26 Strana za Ïivotní jistoty 46 0,20

28 Nezávislá iniciativa (NEI) 174 0,77

29 SVOBODNÍ 9 0,03

30 »V. KoÏen˘-Obãan. feder. demokr.« 20 0,08

31 Republikáni Miroslava Sládka 101 0,44

32 NEZÁVISLÍ 1 503 6,67

Výsledky hlasování v Praze 11

Okrsky Poãet Vydané Úãast Odevzdané Platné

celk. zpr. v % voliãÛ obálky v % obálky hlasy celkem

61 61 100.00 66 877 22 632 33.84 22 621 22 530

Občanská demokratická strana děkuje
všem voličům, kteří svým hlasem přispěli

k nejlepšímu volebnímu výsledku ODS
na území Prahy 11 za poslední roky.

Vaše podpora je pro nás závazkem a moti-
vací k ještě usilovnější práci pro Jižní
Město, kterou od nás právem očekáváte

Jiří Janeček,
předseda ODS Praha 11

Vzkázali čtenářům k volbám do Evropského parlamentu

Ve volbách do Evropského parlamentu
naše strana dostala velkou důvěru voličů.

Nás, zastupitele KSČM na Jižním Městě, tato
důvěra posiluje.

Děkujeme vám, kteří jste dali hlas našim
kandidátům.

Poděkování patří i více než šesti desítkám
našich členů okrskových volebních komisí za
poctivě odvedenou práci.

Luděk Vařbuchta, předseda Klubu KSČM 
v Zastupitelstvu Prahy 11

Krátké poděkování do Klíče. Jménem
SNK sdružení nezávislých bych rád po-

děkoval všem, kteří se nezalekli strašení ně-
kterých politických subjektů, že hlas odevz-
daný nezávislým je hlasem ztraceným. Díky
vám jsme dokázali, že neměli pravdu, díky
vašim hlasům koalice SNK-ED porazila
všechny vládnoucí strany, získala tři mandáty
v Evropském parlamentu a v Praze byla do-
konce druhá! Děkujeme vám a slibujeme, že
se budeme – nejen v Evropském parlamentu
– velmi snažit, abychom vaši důvěru nezkla-
mali.

Petr Jirava
předseda klubu SNK 

v Zastupitelstvu Prahy 11
a předseda pražské krajské rady SNK 

sdružení nezávislých

Vážení voliči, vaši spoluobčané, členové
nově vycházející hvězdy na politickém

nebi České republiky strany Evropských de-
mokratů, vám děkují za přízeň, kterou jste vy-
jádřili účastí a výběrem našich kandidátů ve
volbách do Evropského parlamentu. Věříme,
že jste svou volbou chtěli podpořit naši dosa-
vadní práci. Ta směřuje k otevřené, průhledné
politice na úrovni Evropy, republiky, Prahy
i naší městské části.

Vaše volba je pro nás závazek do budouc-
na a věříme, že naplníme vaše představy.

Za místní organizaci Evropských demokratů
Ing. Josef Sedláček, 

předseda oblastní organizace ED
Ing. Martin Sedeke, 

předseda klubu zastupitelů ED MČ Praha 11
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Na podzim uplynou dva roky od
chvíle, kdy jsme na radnici měst-

ské části Praha 11 utvořili koalici stran
ODS, ČSSD a ED a v programovém
prohlášení pak deklarovali společné
cíle, které vznikly průnikem našich, ne
vždy zcela shodných programů. Přesto
jsme se shodli na tom, že chceme, aby
Jižní Město bylo úspěšnou a uznáva-
nou součástí Prahy. Předkládáme vám
první výsledky našeho snažení a je na
vás, abyste posoudili míru naší úspěš-
nosti.

Finance 
a majetek městské části

Sestavili a prosadili jsme rozpočet,
který nezadlužuje městskou část do bu-
doucna. Některé velké investiční akce
jsou hrazeny z výnosu za prodané by-
tové domy. Zpřísnili jsme kontroly fi-
nancí příspěvkových organizací, což
mj. bylo jednou z příčin toho, že se vý-
razně zlepšilo hospodaření do té doby
více než problematického Sdruženého
zdravotnického zařízení JM I. Finanční
komise kontroluje přesuny finančních
prostředků a před dokončením jsou
práce na aktualizaci rozpočtového vý-
hledu do roku 2010. Ředitelům základ-
ních škol byly posíleny kompetence

tak, že o »drobných« opravách v zá-
kladních školách nerozhodují již jen
správní firmy, ale také oni sami.

Bytová politika
Privatizace bytových domů pokraču-

je, v současné době je k prodeji připra-
veno dalších 700 bytů. Fond podpory
regenerace začal plnit svou úlohu, by-
tová družstva jej hojně využívají. Při-
pravují se projekty výstavby malomet-
rážních startovacích bytů, které by
mohly vzniknout nástavbou bývalých
kotelen.

Radnice a její činnost
Úterý se stalo na radnici dalším ná-

vštěvním dnem, o něj se rozšířila pra-
covní doba pro veřejnost. Počet úřední-
ků přes nárůst kompetencí městské části
nestoupá, ale naopak se o čtyři snížil.

Ke zdárnému výsledku snad pove-
dou i naše snahy soustředit detašovaná
pracoviště úřadu městské části pod
jednu střechu, intenzivně jednáme se
soukromými investory o vhodné nabíd-
ce.

Pracuje se na průběžném zlepšování
mediální politiky, jehož výsledkem
bude zkvalitnění obousměrné komuni-
kace s občany. Upravují se internetové

stránky radnice, stejně tak obsah, struk-
tura i grafická podoba zpravodaje Klíč.

Bezpečnost
O devět strážníků se zvýšil počet

příslušníků Městské policie Prahy 11,
ta rovněž získala dvě nová pracoviště:
jedno v Láskově ulici a druhé v objektu
Bajkonurská. Vzrostl i počet příslušní-
ků České policie, kteří hlídkují v uli-
cích Jižního Města. V letošním roce
bude kamerový systém posílen o tři ka-
mery a tento trend bude pokračovat
i v dalších letech. Na křížení ulic Květ-
nového vítězství a Ke Stáčírně byla vy-
budována světelná křižovatka. Proble-
matické křížení ulic Hviezdoslavovy
a Prašné vyřešil kruhový objezd. Toto
řešení chceme uplatnit i na dalších pro-
blematických křižovatkách. Stále nás
ale trápí neukáznění »pejskaři«, kteří
po svých pejscích neuklízejí, přestože
nádob na psí exkrementy je dostatek.

Rozvoj městské části
Daří se nám spolupracovat se sou-

kromými investory a nově vzniklými
bytovými družstvy na regeneraci domů
a dostavbě obchodních a volnočaso-
vých projektů. Výstavba obchodních
a administrativních center (RODAM-

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11

Čtvrtek 27. červen byl pro základní
školu Mikulova významným dnem.

Čtvrtstoletí činnosti školy se neslaví
každý den. Již v dopoledních hodinách
předvedli žáci všech tříd svým spolužá-
kům pestrý program. Byla to jakási ge-
nerálka pro odpolední školní akademii.
Počasí vydrželo, takže čtyři stovky rodi-

čů i přizvaní hosté se mohli skoro dvě
hodiny bavit perfektními výkony konfe-
renciérů, zpěváků, sportovců, herců...
Bouřlivý potlesk i bezprostřední kladné
odezvy na vystoupení dětí byly odmě-
nou pro všechny zainteresované.

Na přátelském setkání příznivců
této školy se diskutovalo jak dál v re-

zortu školství, vzpomínalo se na dobu,
kdy školu navštěvovalo 1270 žáků,
během rozhovorů se zvažovaly další
varianty rekonstrukce Mikulovky. Paní
starostka Marta Šorfová a další zástup-
ci zřizovatele se při totmo setkání do-
zvěděli řadu novinek a informací, které
jsou v dnešní době významné pro zdár-
ný vývoj škol na Jižním Městě. Ve škol-
ním almanachu nebylo o další zajíma-
vosti nouze.

Pátá Mikulovská veselice uspořáda-
ná na počest 25. výročí školy byla vy-
vrcholením celodenních oslav. Hudeb-
ní skupina Rošáda navodila tu sprá-
vnou atmosféru, kouzelník čaroval
s možnými i nemožnými rekvizitami,
tombola byla zlatým hřebem progra-
mu. Zábava, ale i únava po hektickém,
ale krásném dni, gradovala kolem půl-
noci. Všichni konstatovali, že se dílo
podařilo.

Přejeme škole Mikulova dynamický
vývoj a do dalších 25 let činnosti jen
podnětné, smysluplné vzdělávací pro-
gramy, které osloví rodiče a jejich děti.

Mgr. Pavel Klubrt,
ředitel ZŠ Mikulova

Fota: autor

OSLAVY se podařily
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■ V tomto Klíči seznamujeme čtenáře s výsledky voleb do
Evropské Unie? Jak vnímáte, paní starostko, tyto volby?
Chtěla bych především poděkovat těm občanům Jižního

Města, kteří k volbám přišli a dali svůj hlas některé straně
nebo hnutí. Rozhodovali tak ale i za ty dvě třetiny voličů,
kteří se voleb nezúčastnili, je to podle mého názoru škoda,
a to i jejich. Poděkování patří členům volebních komisí,
kteří v jednašedesáti okrscích Prahy 11 pracovali po tři
dny a věnovali volbám svůj volný čas, ale poděkování za-
slouží i pracovníci našeho úřadu za vzornou přípravu
voleb i bezchybné zpracování jejich výsledků. Děkuji za-
městnancům škol za vytvoření optimálních podmínek,
správním firmám za jejich pomoc, poděkování patří i za-
městnancům Top Hotelu Praha Košík.

Neskrývám, že jednoznačné vítězství Občanské demo-
kratické strany v prvních volbách do Evropského parla-
mentu mne těší, ale zároveň to cítím jako velký závazek
do budoucna.

■ Blíží se léto, prázdniny, má naše městská část co nabídnout
těm, kteří budou trávit letní měsíce doma, na Jižním Městě?
Ráda bych pozvala čtenáře Klíče na ojedinělou hudební

událost v Chodovské tvrzi. Od 20. července do 26. srpna
se zde bude pod taktovkou houslisty světového jména Ja-
roslava Svěceného konat hudební festival Tóny Chodov-
ské tvrze. Očekáváme, že tato působivá akce návštěvníky
zaujme a stane se pravidelnou letní hudební přehlídkou
pod širým nebem. Doufáme, že nám bude přát i počasí, ale
částečné zastřešení historického nádvoří umožní pořádat
koncerty i za deště.

Také letos zpřístupníme dětem, mládeži i dalším skupi-
nám zájemců o letní sportování naše nově zrekonstruova-
ná a dobře udržovaná školní hřiště. Jen bychom poprosili,
aby se na těchto hřištích chovali ohleduplně, městská část
na jejich rekonstrukci a údržbu vynakládá ročně velké fi-
nanční prostředky.

Chtěla bych vám všem popřát hezké a pohodové prázd-
ninové měsíce, ať vám vyjde dovolená podle vašich přání,
ať nám přeje i sluníčko, ať načerpáme sílu do další práce.

Těším se na vaše další otázky a náměty.
Marta Šorfová, starostka

Zeptali jste se
STAROSTKY

CO a AIG Lincoln) přinese nové pra-
covní příležitosti a výrazně přispěje ke
zkulturnění prostředí, ve kterém žijeme.

Regenerace škol a školek nejenže
úspěšně pokračuje, ale počítá se s ní až
do roku 2006. Stejně tak pokračuje bu-
dování cyklistických stezek. Připravuje
se velký projekt na modernizaci dět-
ských hřišť a pískovišť. Všechna by
měla být postupně oplocena, opatřena
novým, bezpečným povrchem z pryže
nebo písku a doplněna moderními her-
ními prvky. V souvislosti s touto mo-
dernizací by se měl počet dětských
hřišť optimalizovat. Ta, která zůstanou,
budou moderně vybavena, kvantitu tak
nahradí kvalita a zvýší se bezpečí dětí.

Školství, kultura a sport
Investice do škol patří mezi priority

této koalice. Podařilo se dokončit vý-
stavbu varny a jídelny ZŠ Chodov, po-
kračuje regenerace ZŠ K Milíčovu
a před zahájením je regenerace ZŠ Do-
novalská. Letos chystáme rekonstrukci
antukové atletické dráhy na umělý po-
vrch ve sportovním areálu ZŠ Campa-
nus a investice do škvárového hřiště
ZŠ Pošepného.

KC Zahrada se postupně dovybavuje
technikou a na zimní měsíce tam plá-
nujeme divadelní festival. Na Chodov-

ské tvrzi se v červenci a srpnu uskuteč-
ní festival »Tóny Chodovské tvrze«—
jehož program vyplní houslový virtuóz
Jaroslav Svěcený a jeho hosté.

Sociální politika
a zdravotnictví

Stále více seniorů využívá pult cent-
rální pomoci. Před zahájením je výmě-
na oken, výměna topení, zateplení bu-
dovy, zastřešení atria, rozšíření jídelny
a nová fasáda objektu Centra sociálních
služeb Praha – JM v Křejpského ulici.

Městská část zažádala o bezúplatný
převod polikliniky Opatovská na Jižním
Městě I ze státu na obec. Pohotovostní
lékařskou službu první pomoci od břez-
na letošního roku zatím bez problémů
provozujeme ve spolupráci s městskou
částí Praha 4 v Pacovské ulici.

Životní prostředí a doprava
Pouze pětina celého území Jižního

Města je v péči městské části Praha 11.
Tyto pozemky jsou uklizené a v pořád-
ku. Připravuje se rozšíření, a tím i zprů-
jezdnění dálnice a zvýšení protihluko-
vého valu, který ji lemuje, i jeho osáze-
ní izolační zelení.

Máme připraveny dva projekty na
vybudování nových parkovacích míst.

Jeden řeší dopravu v klidu na území
Jižního Města I (zhruba 300 míst)
a druhý na území Jižního Města II (asi
400 míst).

Koalice jednoznačně a bez výhrad
prosazuje budování silničního okruhu
v trase JVD, a to v co nejkratším mož-
ném termínu. Pokračuje projekt dopra-
vy v klidu, nová místa pro parkování
automobilů se budují v rámci rozšíření
ulic. Stále máme zájem vybudovat
Centrální park i když celou situaci
komplikuje jednání s restituenty, jimž
bylo v této lokalitě vydáno přes 30 000
m2 pozemků.

Závěrem
Snahy rady městské části v mnoha

oblastech činnosti komplikují nevyřeše-
né restituce a majetkoprávní vztahy.
Nemůžeme zahájit výstavbu Centrální-
ho parku, péče o veřejná prostranství je
složitá a nepřehledná, vázne řešení do-
pravních problémů, těžkosti vznikají
i novým investorům.

Přesto máme v tuto chvíli připrave-
no množství projektů směřujících k je-
dinému cíli: splnit sliby, které jsme vám
dali před volbami, a dokázat vám, že
jste zvolili správně.

Rada městské části 
Praha 11 – koalice, ODS, ČSSD a ED

informuje, bilancuje
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SPORT JE ZÁBAVA i pro seniory

Dokončení ze str. 1

Záštitu letošnímu ročníku poskytla první
dáma České republiky, paní Livie Klausová.
Jak moc bylo těžké přesvědčit ji, aby si ve
svém nabitém programu udělala čas
a z množství pozvánek na různé akce si
vybrala právě tu vaši?

Paní Klausovou jsem poprvé pozvala
už na loňský ročník, kdy naše Centrum
sociálních služeb slavilo deset let svého
založení. Poslala jsem jí dopis, ve kte-
rém jsem vysvětlila, jakou akci, pro
koho a proč připravujeme. Paní Klau-
sová se omluvila, protože v termínu her
doprovázela pana prezidenta na zahra-
niční cestě, nicméně naše pozvánka ji
zaujala natolik, že slíbila navštívit ně-
který z dalších ročníků. Letos jsem po-
zvání zopakovala a vyšlo to.

To zní docela jednoduše. Jak se naší první
dámě hry líbily?

To je spíš otázka pro paní Klauso-
vou, ale průběh její návštěvy napovídá,
že hodně. O všechno se zajímala, ho-
vořila s řadou soutěžících i diváků, roz-
dala spoustu autogramů. Na vlastní žá-
dost seděla mezi diváky, ochotně nám
pokřtila seniorskou kuchařku, některé
disciplíny si osobně vyzkoušela. Věno-
vala hrám dvojnásobek času, než bylo
původně dohodnuto. Z toho všeho se
dá usuzovat, že se tu cítila velmi dobře.

Povězte, prosím, čtenářům Klíče něco
o vlastní soutěži. Nakolik se jedná o zábavu
a nakolik o skutečný sport?

Především si myslím, že i skutečný
sport je zábava. Přála bych všem na
vlastní oči vidět, s jakým zápalem
a zaujetím se dá třeba loupat jablko
v soutěži o nejdelší jablečnou slupku
nebo házet kroužkem na cíl. To, že má
člověk na krku šest a více křížků,

vůbec neznamená, že nemá srdce bo-
jovníka. Znám i pár dvacetiletých,
u nichž je tomu právě naopak. A že
naši senioři berou sportovní hry na-
prosto vážně, lze dovodit z toho, že při
prvním ročníků měli na sobě sportovní
oblečení jen výjimečně, zatímco letos
už to bylo celkem běžné. Víme, že se
na jednotlivé disciplíny připravují. Pra-
videlně nám před hrami telefonují
a ptají se, kolik třeba váží koule, kolik
kriketový míček, jakého výsledku dosá-
hl loni vítěz v té či oné disciplíně,
všechny kluby už dnes mají vlastní
elektronické šipky a trénují. Jedna paní
si dokonce několik týdnů před hrami
pořídila sparingpartnera, se kterým
chodila trénovat stolní tenis. Ani věk
není překážkou, nejstarší účastnice vy-
hrála soutěž v hodu na koš v kategorii
nad osmdesát let. Té dámě je čtyřiade-
vadesát!

Jaké ceny čekaly na letošní vítěze?
Pokaždé jsme se snažili připravit

kvalitní ceny, ale ty letošní byly díky
generálnímu sponzorovi firmě T – MO-
BILE nejhodnotnější. Vedle mobilních
telefonů mohli soutěžící letos například
vyhrát rychlovarné konvice, toustery,
cestovní tašky, termoboxy, batohy, led-
vinky, povlečení, aku–vrtačky, nebo
sady nářadí.

Musí být náročné uspořádat takovou akci,
kolik lidí se na její přípravě podílí?

Přípravy začínají hned po Novém
roce a v první fázi se jimi zabývají tři až
čtyři lidé. Pravidelně se scházíme a pi-
lujeme především nové věci, protože
každý ročník vždy přináší několik no-
vinek. Do příprav se postupně zapojují
další zaměstnanci Centra sociálních
služeb a v týdnu, kdy hry probíhají, se
jejich počet zvyšuje samozřejmě rychle-

ji. V den Sportovních her je nás tu při-
bližně šedesát. Pomáhá nám také ředi-
tel ZŠ Campanus Zdeněk Stříhavka,
kromě sportovišť a sportovního náčiní
ještě poskytuje žáky své školy, kteří po-
máhají u většiny disciplín. Při té příleži-
tosti bych na tomto místě ráda poděko-
vala všem, kteří se na přípravě, průbě-
hu a ukončení her podílejí. Kromě již
zmiňovaných pracovníků Centra soci-
álních služeb patří dík i sponzorům,
bez jejichž pomoci bychom hry nemoh-
li v takovém rozsahu připravit. A v ne-
poslední řadě patří dík i představitelům
městské části Praha 11 – starostce
Martě Šorfové, která rovněž poskytla
záštitu, a jejím zástupcům Ivanu Ško-
dovi a Janu Vašíčkovi, kteří hry osobně
navštívili. Poděkování si také zaslouží
příslušníci Městské policie za dvouden-
ní vzornou ostrahu. Důležitým člově-
kem pro naše hry je i moderátor, jímž
je už tři roky po sobě pan Petr Marti-
nák. Nemusím hovořit o tom, jak je
skvělý, ale ráda bych připomněla, že
pro nás moderuje zdarma!

Můžete závěrem pozvat seniory na příští
ročník? Znáte už dnes termín jeho konání?

Sedmý ročník Sportovních her seni-
orů Jižního Města se bude konat 27.
května 2005 od 10 hodin opět ve spor-
tovním areálu ZŠ Campanus, modero-
vat jej opět bude pan Petr Martinák
a měla by se na něm křtít naše další
kniha. Tentokrát to budou Rady našich
babiček.

Srdečně zvu všechny příznivce sportu
a dobré zábavy na poslední květnový
čtvrtek roku 2005.

Za rozhovor děkuje Jan Meixner
Fota: Ronald Hilmar



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ÚJEZD
Tel.: 272 690 545, 272 690 692, e-mail: mu-ujezd@volny.cz; www.praha-ujezd.cz

Klíč 7-8/2004 9

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

UKLÁDÁ
▼ starostovi vypracovat přehled

o výměře zeleně ve vlastnictví
městské části

▼ vypracovat návrh na údržbu této
zeleně

▼ starostovi vypracovat vyjádření
k návrhu změn vyhlášky č.
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se vydává Statut hl. m. Prahy

SCHVALUJE
▼ navýšení rozpočtu v příjmech

a výdajích z důvodu voleb do Ev-
ropského parlamentu

▼ navýšení rozpočtu v příjmech
a výdajích z důvodu rekonstrukce
lávky přes Botič

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

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 8. 6. 2004

TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
Zastupitelstva městské části na II. pololetí roku 2004
Termíny zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Újezd:
29. června, 10. srpna, 14. září, 12. října, 9. listopadu, 14. prosince 2004.

Zasedání zastupitelstva se konají většinou každé druhé úterý v měsíci
od 19.00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha - Újezd, Kateřinské

náměstí 465/1. 
Přesné termíny a doba konání se uveřejňují vždy týden předem na we-

bových stránkách úřadu, na Úřední desce a na vývěskách. 
Zasedání jsou veřejná a občané mohou své názory a požadavky vznést

přímo na místě.

Vážení spoluobčané, dne 11. 5.
2004 jsem byl zvolen do funkce

starosty MČ Praha - Újezd. Tuto funkci
budu vykonávat vzhledem ke svému
zaměstnání jako neuvolněný. Místosta-
rostou zůstává nadále pan Václav Dra-
horád. Věřím, že v jeho obětavé práci
a taktéž v práci ostatních zastupitelů
a zaměstnanců úřadu městské části
najdu oporu i v následujícím období.

V současnosti se v Újezdě dokonču-
je výstavba inženýrských sítí - kanali-
zace a plynu, která s sebou přinášela
a stále přináší i řadu nepříjemností
a omezení pro občany, kteří zde bydlí,
i pro ty, kteří jenom projíždějí. I když
je investorem kanalizace Odbor měst-
ského investora Magistrátu hl. m.
Prahy, vyžaduje organizace této vý-
stavby i nemalé úsilí ze strany naší
radnice a aktivní spolupráci občanů.
Investorem plynofikace v Újezdě je
Pražská plynárenská a. s. a stavbu
obou inženýrských sítí provádí firma
Rekomont a. s.

V současnosti je
v projektové přípra-
vě další investiční
akce »Výstavba ko-
munikací a dešťové
kanalizace v Újez-
dě«. Naší snahou je
již v této projektové
přípravě vytvořit
v Kateřinkách

i Újezdě příjemné a klidné prostředí
a dotvořit centrum Újezda. Do pro-
jektové přípravy jsme zapojili i občany
obce, kteří mají možnost se na pravi-
delných setkáních s investory a pro-
jektanty vyjadřovat k předloženým ná-
vrhům, a tím se spolupodílet na dotvo-
ření vzhledu obce.

V sídelní části Kateřinky je naším
cílem dobudování I. a II. etapy zemní-
ho ochranného valu, a to ve spoluprá-
ci s Odborem městského investora
Magistrátu hl. m. Prahy.

V Kateřinkách, a zvláště pak
v Újezdě, je v souvislosti s realizací in-
ženýrských sítí připravena řada lokalit
k zástavbě. Lze očekávat, že zájem in-

vestorů v této lokalitě poroste. Je i na
nás, abychom realizovali výstavbu tak,
jak si ji přejeme. Jsme však městskou
částí velkého celku hlavního města
Prahy, kde je výstavba v jednotlivých
lokalitách určována schváleným
územním plánem a technickými pod-
mínkami (OTP). Nemáme proto tako-
vou možnost ovlivnit výstavbu vlastní-
mi regulativy, jako mají samostatné
obce. Budu se proto snažit o širší in-
formovanost našich občanů a to for-
mou dnů otevřených dveří radnice, or-
ganizováním kontrolních dnů, organi-
zováním setkání určitého okruhu ob-
čanů a radnice za účelem projednání
a řešení konkrétního problému v dané
lokalitě. V současnosti se toto týká
především výstavby Českých nemovi-
tostí v Kateřinkách a realizace inže-
nýrských sítí v místních komunikacích
v části Újezd.

Nejlepší vizitkou nás všech je jistě
pohledná a upravená obec, kde žijí
spokojení lidé a pokusím se ve spolu-
práci s vámi tomu být nápomocen.

Ing. Jiří Hrubý, starosta

JAK JSME HLASOVALI 
ve volbách 
do Evropského parlamentu

Ve dnech 11. 6. 2004 - 12. 6. 2004 pro-
běhly na území České republiky

volby do Evropského parlamentu.
V naší městské části hlasovalo celkem

592 z 1 535 oprávněných osob, tzn. 
38,57 % voličů. Z toho - ve volebním okr-
sku č. 1013 v Újezdě hlasovalo 95 z 320
oprávněných voličů a ve volebním okrsku
č. 1014 v Kateřinkách 497 z 1 215 opráv-
něných voličů.

Volené strany 
podle nejvyššího počtu hlasů:
1. Obãanská demokratická strana 244 hlasy
2. SNK SdruÏení nezávisl˘ch 

a Evrop‰tí demokraté 123 hlasy
3. Komunistická strana 

âech a Moravy 58 hlasÛ
4. Nezávislí 38 hlasÛ
5. KDU - âSL 31 hlas
6. Strana zelen˘ch 23 hlasy
7. âeská strana sociálnû 

demokratická 21 hlas

Úplné výsledky hlasování ve volbách do
Evropského parlamentu v MČ Praha -
Újezd naleznete na webových stránkách
úřadu.

SLOVO STAROSTY
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Aby se zlepšila úroveň bydlení a ži-
votního prostředí a urychlily opra-

vy a regenerace domů postavených pa-
nelovou technologií, byl – v souladu
s platnou koncepcí regenerace Jižního
Města – zřízen Fond podpory regenera-
ce městské části Praha 11. 

Tento fond slouží poskytování vrat-
ných i nevratných finančních výpomo-
cí. Systém poskytování půjček a přís-

pěvků je upraven statutem Fondu
podpory regenerace městské části
Praha 11 a zásadami hospodaření
Fondu podpory regenerace městské
části Praha 11. 

Zastupitelstvo městské části dne 
13. 5. 2004 schválilo usnesením 
č. 09/12/Z/04 změny těchto doku-
mentů, týkající se především podmínek
poskytnutí půjčky a příspěvku a nále-

žitostí žádosti. Plné znění statutu zde
uvádíme. 

Dalších informace najdete na inter-
netových stránkách městské části
(www.Praha11.cz, rubrika Naše město –
pro město – regenerace), případně
přímo na odboru územního rozvoje,
Ocelíkova 672, tel. 267 902 214, 
Ing. Peštová

FOND PODPORY REGENERACE

Statut
Zmûny statutu schválené usnesením Za-
stupitelstva mûstské ãásti Praha 11 ã.
usn. 20/6/Z/03 ze dne 11. 9. 2003
a ã.usn. 09/12/Z/04 ze dne 13. 5. 2004

Preambule
Tento statut Fondu podpory regenerace
mûstské ãásti Praha 11 (dále jen (»sta-
tut«) byl schválen na základû § 89 odst.1
písm. j) zákona ã. 131/2000 Sb., o hlavním
mûstû Praze, a § 5 zákona ã. 250/2000
Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních
rozpoãtÛ, zastupitelstvem mûstské ãásti
Praha 11 dne 16.5.2002 usnesením ã.
05/30/Z, jako doãasn˘ úãelov˘ penûÏní
fond. Fond není právnickou osobou.

I.
Předmět a účel fondu

1. V zájmu zlep‰ení úrovnû bydlení a Ïi-
votního prostfiedí, pro urychlení oprav
a regenerace domÛ postaven˘ch pane-
lovou technologií vytvofiila mûstská ãást
Praha 11 (dále jen »Mâ«) »Fond pod-
pory regenerace mûstské ãásti Praha
11« (dále jen »fond«), kter˘ bude slou-
Ïit k poskytování vratn˘ch finanãních
v˘pomocí (dále jen pÛjãka) a nevrat-
n˘ch pfiíspûvkÛ na úhradu úrokÛ
z úvûrÛ (dále jen pfiíspûvek) na podporu
oprav, rekonstrukcí a modernizací byto-
v˘ch domÛ. PÛjãky z fondu mohou b˘t
pouÏity i na úpravu prostranství v okolí
bytov˘ch domÛ.

2. V˘bûr pfiíjemce pÛjãky nebo pfiíspûvku,
kterému budou poskytnuty prostfiedky
z fondu, bude pro kaÏd˘ jednotliv˘ pfií-
pad schválen Zastupitelstvem mûstské
ãásti Praha 11 (dále jen »zastupitel-
stvem«) na návrh Rady mûstské ãásti
Praha 11 (dále jen »rady«).

3. Rozpoãet fondu na bûÏn˘ rok schvaluje
na návrh rady zastupitelstvo Mâ.

4. Fond se zfiizuje na dobu neurãitou.

II.
Zdroje fondu

1. Zdroje pfiíjmÛ fondu tvofií:
a) ãást z pfiíjmÛ z privatizace bytov˘ch

domÛ, urãená zastupitelstvem,
b) pfievody prostfiedkÛ z rozpoãtu Mâ,
c) dary právnick˘ch a fyzick˘ch osob po-

skytnuté pro úãely fondu,
d) dotace a pfiíspûvky ze státního rozpoãtu

a státních fondÛ, pfiíjmy z finanãních
podpor na opravy bytového fondu
a programÛ rozvoje hlavního mûsta
Prahy podle zvlá‰tních pfiedpisÛ,

e) pfiíspûvky z »Fondu finanãní v˘pomoci
na opravy a modernizaci bytového
fondu« hlavního mûsta Prahy,

f) splátky pÛjãek od dluÏníkÛ,
g) pfiíjmy z úrokÛ z bankovního úãtu zfiíze-

ného pro fond a z pfiijat˘ch úrokÛ z pÛj-
ãek poskytnut˘ch z fondu,

h) jiné pfiíjmy.
2. ZÛstatek fondu k 31. 12. kaÏdého roku

se pfievádí do následujícího roku.

III.
Vymezení příjemců

1. Pfiíjemci pÛjãek z fondu mohou b˘t
právnické osoby, které se staly vlastní-
ky bytov˘ch domÛ v rámci privatizace
podle Zásad pro prbivatizaci bytového
fondu mûstské ãásti Praha 11, které
je‰tû nesplatily kupní cenu bytového
domu a které pfiijmou závazek pouÏít
poskytnutou pÛjãku podle stanoven˘ch
pravidel ve prospûch tûchto domÛ
a pÛjãku ve sjednané lhÛtû splatit.

2. Pfiíjemci pfiíspûvku z fondu mohou b˘t
právnické osoby uvedené v ãl. III. odst.
1 i ostatní právnické a fyzické osoby –
vlastníci bytov˘ch domÛ, leÏících na
území Prahy 11.

3. Zastupitelstvo mûstské ãásti pfii schva-
lování rozpoãtu fondu rozhodne sou-
ãasnû i o v˘‰i prostfiedkÛ urãen˘ch
k podpofie regenerace panelov˘ch
domÛ ve vlastnictví hlavního mûsta
Prahy, ve správû Mâ.

IV.
Užití fondu

1. V˘daje fondu tvofií pÛjãky, pfiíspûvky
a náklady na vedení bankovního úãtu.

2. PÛjãky a pfiíspûvky z fondu jsou urãeny
na opravu, rekonstrukci a modernizaci
bytov˘ch domÛ, zvy‰ování kvality byd-
lení, pro podporu ekologick˘ch projektÛ
a energetick˘ch úspor v oblasti bydlení.
Preferovány budou projekty, které
budou zpracovány jako komplexní re-
generace panelového domu. Pfiedklá-
dané projekty musí b˘t v souladu s plat-
nou koncepcí regenerace JiÏního
Mûsta. Zpravidla pÛjde o:

a) opravy a investice splÀující podmínky
státní finanãní podpory oprav bytov˘ch
domÛ postaven˘ch panelovou techno-
logií,

– v˘mûnu nebo sanaci konstrukãních
ãástí,

– odstranûní a opravy zkorodované v˘ztu-
Ïe betonu,

– zateplení obvodového plá‰tû domu,

– izolace domu proti spodní vodû,
– obnovu fasády domu,
– opravy a v˘mûny stfiech,
b) v˘mûny oken,
c) rekonstrukce vstupÛ a lodÏií,
d) úpravy okolí domÛ,
e) v˘stavbu parkovacích míst pro motoro-

vá vozidla,
f) v˘stavbu a rekonstrukci stání pro nádo-

by na komunální odpad s napojením
na komunikaci,

g) opravy a v˘mûny v˘tahÛ,
h) odstraÀování následkÛ havárií a poÏárÛ
i) nástavby na maximálnû ãtyfipodlaÏních

panelov˘ch domech.
3. Poskytování pÛjãek
Subjekty uvedené v ãl. III. odst. 1 mohou
Ïádat o pÛjãku z fondu do maximální v˘‰e
50 % celkové kupní ceny domu a 80 %
z jiÏ splacené kupní ceny ke dni 31. 12.
stávajícího roku podle uzavfiené kupní
smlouvy. PÛjãku lze ãerpat do konce ka-
lendáfiního roku následujícího po uzavfiení
smlouvy o pÛjãce. Tato pÛjãka musí b˘t
Mâ vrácena (uhrazena) nejpozdûji do
dvou let po splacení celé kupní ceny za
bytov˘ dÛm dle kupní smlouvy. Maximální
doba splácení je 6 let. V mimofiádn˘ch pfií-
padech rozsáhl˘ch rekonstrukcí rozhodne
na Ïádost dluÏníka o prodlouÏení doby
splácení zastupitelstvo.
4. Poskytování pfiíspûvkÛ
Subjekty uvedené v ãl. III, odst. 2 mohou
Ïádat o pfiíspûvek z fondu na úhradu
úrokÛ nebo ãásti úrokÛ z úvûru, kter˘ zís-
kaly na regeneraci panelového domu, ma-
ximálnû v‰ak do v˘‰e 100% roãnû uhra-
zen˘ch úrokÛ. Pfiíspûvek se poskytuje na
úroky z úvûrÛ poskytnut˘ch na opravy
a investice bytového domu v rozsahu dle
ãl. IV. odst. 2.
5. Spolupodíl financování pfiíjemce pÛjãky
bude stanoven Zásadami hospodafiení
fondu (dále jen »Zásady«).

V.
Podmínky poskytnutí půjčky

a příspěvku a jejich výše
1. Pfiedpokladem pro zahájení fiízení o po-

skytnutí pÛjãky ãi pfiíspûvku je písemná
Ïádost podaná na pfiíslu‰n˘ odbor
ÚMâ.

2. Osoby splÀující podmínky pro poskytnu-
tí pÛjãky ãi pfiíspûvku je mohou získat
v˘hradnû na základû Ïádosti posouze-
né radou.

3. Pro pfiíjemce dle ãl.III, odst.1 statutu:
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a) Ïádosti vlastníkÛ domÛ budou podává-

ny na pfiíslu‰n˘ odbor ÚMâ stanoven˘
zásadami (dále jen „odbor ÚMâ“) pro
následující rok nejpozdûji do 31. fiíjna
stávajícího roku.

b) podpis smlouvy o pÛjãce je vázán na
pfiedloÏení platného stavebního povole-
ní, pfiípadnû ohlá‰ení, a uzavfiené
smlouvy o dílo, na které je poskytována
pÛjãka.

c) pÛjãka bude uvolÀována na úãet pfií-
jemce na základû pfiedloÏen˘ch a dluÏ-
níkem odsouhlasen˘ch faktur, jejichÏ
souãástí bude soupis proveden˘ch
prací a dodávek.

d) pfii poru‰ení smluvních podmínek nebo
odstoupení od smlouvy kteroukoli
ze smluvních stran musí subjekt, kter˘
obdrÏel pÛjãku, pfievzatou ãástku v plné
v˘‰i vrátit.

e) vyúãtování pÛjãek a jejich splátek pro-
vede pfiíslu‰n˘ odbor ÚMâ za pfiíslu‰n˘
rok vÏdy do konce února následujícího
roku.

f) pÛjãku lze ãerpat do konce kalendáfiního
roku následujícího po uzavfiení smlouvy,

g) pÛjãky se splácejí poãínaje lednem ná-
sledujícího roku po roce, kdy byla pÛjã-
ka poskytnuta, není–li, na základû
usnesení zastupitelstva, ve smlouvû
stanoveno jinak.

h) na základû Ïádosti pfiíjemce a návrhu
rady rozhodne zastupitelstvo o délce
období, na které se pÛjãka poskytne
a dobû její splatnosti.

i) rychlej‰í splácení pÛjãek je právem dluÏ-
níka.

j) pÛjãky budou poskytovány na akce,
které dosud nejsou realizovány

k) Ïadatel o pÛjãku je povinen objekt, na
jehoÏ regeneraci je pÛjãka urãena, pfied
podáním Ïádosti pojistit. Objekt musí
b˘t poji‰tûn po celou dobu splácení
pÛjãky.

4. Pro pfiíjemce dle ãl.III, odst.2 statutu:
a) Ïádosti pfiíjemcÛ budou podávány na

pfiíslu‰n˘ odbor ÚMâ pro následující
rok nejpozdûji do 31.fiíjna stávajícího
roku.

b) po kladném vyfiízení Ïádosti bude pfiís-
pûvek na úhradu zaplacen˘ch úrokÛ
poskytnut zpûtnû formou bezhotovost-
ního pfievodu na úãet pfiíjemce na zá-
kladû smlouvy o poskytnutí pfiíspûvku,
a to po doloÏení dokladÛ o ãerpání
pÛjãky ke stanoven˘m úãelÛm a potvr-
zení pfiíslu‰ného penûÏního ústavu
o úhradû úrokÛ za pfiíslu‰n˘ kalendáfiní
rok, popfi. dal‰ích náleÏitostí uveden˘ch
ve smlouvû.

c) pfii poru‰ení smluvních podmínek a od-
stoupení od smlouvy kteroukoli ze
smluvních stran musí subjekt, kter˘ ob-
drÏel pfiíspûvek, pfievzatou ãástku
v plné v˘‰i vrátit.

VI.
Náležitosti žádosti o poskytnutí

půjčky či příspěvku a rozhodování o ní
1. Îádost musí obsahovat:
a) Ïádost o pÛjãku:

– oznaãení Ïadatele (právnické nebo fy-
zické osoby) dle platn˘ch právních pfied-
pisÛ

– adresu sídla nebo adresu bydli‰tû,
– pfiesnou identifikaci bytového domu (ad-

resa, ã.p., parcelní ãíslo zastavûného
pozemku),

– kopie nab˘vacího titulu (doklad o vlast-
nictví) a v˘pis z katastru nemovitostí ne
star‰í neÏ 3 mûsíce,

– doklady o tvorbû zdrojÛ financování
akce (daÀové pfiiznání, v˘kaz ziskÛ
a ztrát, rozvaha za minul˘ rok a plán fi-
nancování regenerace a splácení pÛjãky
schválen˘ ãlenskou schÛzí bytového
druÏstva)

– poÏadovanou ãástku pÛjãky,
– návrh na stanovení zaji‰Èovacích pro-

stfiedkÛ (záruky) za pÛjãku,
– prohlá‰ení, zda ãlenové bytového druÏ-

stva ãerpají úvûr ze stavebního spofiení
ãlenÛ ve prospûch druÏstva

– k Ïádosti budou doloÏeny tyto doklady:
– projektová dokumentace,
– Ïádost o stavební povolení, stavební po-

volení ãi jin˘ doklad o pfiípustnosti akce,
– doklady o provedeném v˘bûrovém fiíze-

ní (obchodní vefiejné soutûÏi) na doda-
vatele díla,

– závazná cenová nabídka s ocenûn˘m
rozpisem prací a dodávek,

– doklady o poji‰tûní objektu,
– dal‰í doklady, které si vyÏádá rada
b) Ïádost o pfiíspûvek:
– oznaãení Ïadatele (právnické nebo fy-

zické osoby) dle platn˘ch právních pfied-
pisÛ

– adresu sídla nebo adresu bydli‰tû,
– pfiesnou identifikaci bytového domu (ad-

resa, ã.p., parcelní ãíslo zastavûného
pozemku),

– kopie nab˘vacího titulu (doklad o vlast-
nictví) a v˘pis z katastru nemovitostí ne
star‰í neÏ 3 mûsíce,

– poÏadovanou ãástku pfiíspûvku,
– k Ïádosti budou doloÏeny tyto doklady:
– projektová dokumentace,
– stavební povolení ãi jin˘ doklad o pfií-

pustnosti akce,
– smlouva s bankou o poskytnuté pÛjãce,
– doklad o kolaudaci (v pfiípadû, Ïe je zá-

konem vyÏadována),
– uzavfiená smlouva o dílo, obsahující

pfiesn˘ soupis prací a dodávek,
– dal‰í doklady, které si vyÏádá rada
2. Rada vyhodnotí Ïádosti jednotliv˘ch Ïa-

datelÛ o pÛjãky a pfiíspûvky a to podle
v˘‰e finanãních prostfiedkÛ v rozpoãtu
fondu.

3. O v˘bûru rozhodne zastupitelstvo. Na
pÛjãku ani pfiíspûvek není právní nárok.

4. Takto vybraní Ïadatelé budou o v˘sled-
ku rozhodnutí zastupitelstva neprodlenû
vyrozumûni a souãasnû budou vyzváni
k uzavfiení smlouvy s mûstskou ãástí
Praha 11. Právo na uzavfiení smlouvy
zaniká, pokud se Ïadatel nedostaví
k uzavfiení smlouvy do 60 dnÛ od vyro-
zumûní o rozhodnutí zastupitelstva.

5. Posouzení a rozhodování se uskuteã-
Àuje tak, aby smlouvy mohly b˘t uza-

vfieny nejpozdûji v únoru následujícího
roku po podání Ïádosti.

6. Neúplnû a nesprávnû vyplnûné Ïádosti
a Ïádosti nedoloÏené poÏadovan˘mi
listinami nebudou zafiazeny do v˘bûro-
vého fiízení.

VII.
Smlouva o půjčce a smlouva

o poskytnutí příspěvku
1. S Ïadateli, ktefií byli schváleni zastupi-

telstvem, uzavfie Mâ smlouvu o pÛjãce
nebo smlouvu o poskytnutí pfiíspûvku
(dále jen »smlouva«) bez zbyteãn˘ch
prÛtahÛ.

2. Smlouva musí obsahovat následující
údaje:

– oznaãení smluvních stran, dle platn˘ch
právních pfiepisÛ,

– pfiedmût a úãel pÛjãky ãi pfiíspûvku,
– celkovou v˘‰i pÛjãky ãi pfiíspûvku,
– lhÛtu splatnosti pÛjãky,
– reÏim splácení pÛjãky ( jistina, úrok)

vãetnû dne v mûsíci,
– zpÛsob splácení,
– závazek uÏivatele k uÏití pÛjãky ãi pfiís-

pûvku pouze k dohodnutému úãelu,
– sankci nebo smluvní pokutu za poru‰ení

úãelovosti ãerpání,
– zaji‰Èovací prostfiedek (záruka),
– souhlas Ïadatele se shromaÏìováním

a zpracováním osobních údajÛ Ïadatele
(pouze v pfiípadû, Ïe jde o fyzickou
osobu nepodnikající),

– souhlas Ïadatele s kontrolním pÛsobe-
ním Úfiadu mûstské ãásti Praha 11 (dále
jen „úfiad“),

– prohlá‰ení, Ïe smlouva je vefiejnû pfií-
stupnou listinou.

VIII.
Ustanovení závěrečná

1. Nedílnou souãástí statutu jsou zásady
schválené zastupitelstvem jako pfiíloha
tohoto statutu.

2. Systém poskytování pÛjãek i pfiíspûvkÛ
upraven˘ch tímto statutem podléhá
kontrole orgánÛ Mâ Praha 11, resp.jimi
povûfien˘ch osob.

3. Úãet fondu spravuje ekonomick˘ odbor
úfiadu.

4. Úroãení pÛjãek stanoví zásady.
5. Na návrh rady o zániku fondu a vypofiá-

dání jeho finanãního zÛstatku a pohle-
dávek rozhodne zastupitelstvo Mâ.
Rada je povinna tento návrh projednat
v pfiíslu‰ném v˘boru zastupitelstva.

6. ZÛstatek finanãních prostfiedkÛ na úãtu
fondu po jeho zániku je pfiíjmem rozpo-
ãtu mûstské ãásti. O dal‰ím pouÏití úãe-
lovû vázan˘ch finanãních darÛ od fyzic-
k˘ch a právnick˘ch osob po zániku
fondu rozhodnou dárci, ktefií mají nárok
na vrácení jejich nevyãerpané ãásti.

7. Tento statut nab˘vá platnosti dnem
jeho schválení zastupitelstvem mûstské
ãásti a úãinnosti dnem 16. 5. 2002.

V Praze dne 14. 5. 2004

Marta ·orfová v. r.
starostka mûstské ãásti Praha 11
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PRÁZDNINY na školních hřištích
Blíží se čas letních prázdnin, a tak

vás jistě napadne, zda je možné vy-
užívat školní hřiště i v tomto období.
Samozřejmě, že ano. I během července
a srpna budou všechna školní hřiště
v určitých hodinách otevřena pro ve-
řejnost. Pro vaši snadnější orientaci
jsme připravili přehled jednotlivých
školních hřišť a jejich otvírací dobu.

Je však třeba zdůraznit:
1. veřejnost má na hřiště přístup

pouze ve vyhrazených hodinách
2. každý příchozí je povinen dodržo-

vat řád, který je na hřišti vyvěšen
3. v případě porušování řádu může

správce veřejnost z hřiště vykázat
4. zejména je zakázáno na hřiště

vstupovat se psy, v nevhodné

obuvi, přinášet skleněné láhve
a jiné nebezpečné předměty, na
hřišti kouřit, pít alkohol, konzu-
movat návykové látky, poškozovat
zařízení atd.

Ing. Vlasta Koudelková
odbor školství 

a kultury ÚMČ

▼ Donovalská

PO–PÁ: 9.00–12.00, 15.00–20.00
SO: 9.00–12.00, 15.00–20.00
NE: 9.00–12.00, 15.00–20.00
Vzhledem k rekonstrukci budovy ‰koly mÛÏe b˘t provoz
hfii‰tû omezen s ohledem na probíhající stavební práce.

▼ Mikulova

PO–PÁ: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00
SO: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00
NE: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00

▼ Mendelova

ÚT–PÁ: 10.00–21.00
SO: 10.00–21.00
NE: 10.00–21.00

▼ Ke Kateřinkám

PO–PÁ: 10.00–12.00, 14.00–20.00
SO: 10.00–12.00, 15.00–20.00
NE: 10.00–12.00, 15.00–20.00

▼ Campanus

PO–PÁ: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00
SO: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00
NE: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00

▼ Chodov

PO–PÁ: 9.00–20.00, tenis do 20.00
SO: 10.00–19.00, tenis do 20.00
NE: 10.00–19.00, tenis do 20.00

▼ Květnového vítězství 1554

PO–PÁ: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00
SO: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00
NE: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00

▼ K Milíčovu

PO–PÁ: 10.00–12.00, 14.00–20.00
SO: 10.00–12.00, 15.00–20.00
NE: 10.00–12.00, 15.00–20.00

▼ Pošepného náměstí

âERVENEC
PO–PÁ: 15.00–21.30
SO: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00
NE: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00

SRPEN
PO–PÁ: 15.00–20.00
SO: 9.00–12.00, 15.00–20.00
NE: 9.00–12.00, 15.00–20.00

Pfiehled pfiipravila Ing. Vlasta Koudelková, O·K
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Ve čtvrtek 10. června 2004 byla ofici-
álně zahájena výstavba Centra

Chodov, jednoho z největších a nejvý-
znamnějších obchodně společenských
center nejen v Praze, ale v celé České
republice. Slavnostního aktu se zúčast-
nili představitelé hlavního města
Prahy a městské části Prahy 11, zá-
stupci investora (Rodamco Europe)
a developera (AM Development). Do-
končení první etapy projektu s rozpo-
čtem ve výši 4 miliardy korun se plá-
nuje na podzim příštího roku.

Zástupci společnosti Centrum Praha
Jih-Chodov, s. r. o. slavnostně předali
šek ve výši 250 000 korun pro účely
kulturních a společenských aktivit
městské části Praha 11.

Při realizaci výstavby Centra Cho-
dov spojily své síly dvě významné me-
zinárodní společnosti. Investorem
projektu je Rodamco Europe, jeden
z největších a nejúspěšnějších investo-
rů a provozovatelů nákupních center
na evropském trhu komerčních nemo-
vitostí. Portfolio společnosti tvoří 76
převážně regionálních nákupních cen-
ter v deseti evropských zemích. Deve-
loperem je AM Development, přední
holandská developerská společnost
zabývající se výstavbou vnitroměst-
ských obchodních a administrativních
center, komplexů pro bydlení a pro-
jekty polyfunkčních center v Holand-

sku, Francii, Belgii, Německu, Španěl-
sku, Portugalsku, Velké Británii
i v České republice.

Jedná se bezpochyby o projekt ná-
ročný jak svým rozsahem, tak i poža-
davky na rychlost stavby, což jistě byl
jeden z důvodů, proč byla na pozici ge-
nerálního dodavatele stavby vybrána
renomovaná stavební společnost Skan-
ska CZ, která již několikrát prokázala
své zkušenosti s koordinací rozsáhlých
stavebních činností, naposledy napří-
klad při výstavbě haly Sazka Arena.

V rámci první etapy výstavby se
obyvatelé Jižního Města i budoucí ná-
vštěvníci Centra Chodov již za osm-
náct měsíců dočkají otevření moderní-
ho čtyřpodlažního komplexu o celko-
vé ploše 55 000 m2 s 2 300 parkovací-
mi místy a s přímým napojením na
stanici metra. Těšit se mohou na hy-
permarket Hypernova o rozloze 13
000 m2, nabídku značkové módy ve
dvoupodlažních obchodních domech
typu C&A, H&M, Zara apod., kom-
pletní sortiment sportovního zboží
v prodejně Gigasport a nabídku elek-
troniky včetně bílého zboží v prodejně
Datart. Chybět nebudou ani dětské
specializované obchody, v nichž bude
pamatováno i na zábavu a hry. Naku-
pující maminky jistě přivítají služby
dětského koutku. Nezbytnou součástí
Centra Chodov budou služby denní

potřeby, jakými jsou např. opravna
obuvi nebo rychločistírna. Nejvyšší
patro Centra bude zasvěceno volnému
času, sportu, relaxaci a zábavě. Nebu-
de chybět široká paleta gastronomic-
kých zařízení od kaváren, cukráren,
rozmanitého rychlého občerstvení až
po velkoplošné restaurace ve stylu
pizzerie či české pivnice.

Centrum Chodov nepochybně při-
spěje k celkovému rozvoji této části
Prahy, zhodnotí stávající nemovitosti
v okolí a poskytne návštěvníkům mo-
derní kvalitní nabídku nakupování
a trávení volného času. Investor a de-
veloper projektu se proto maximálně
snaží informovat veřejnost o vývoji
projektu, například pravidelným vydá-
váním webového čtvrtletníku »Zpravo-
daj Centra Chodov« nebo prostřednic-
tvím aktualit na webových stránkách
Centra Chodov (www.centrumcho-
dov.cz). Na dotazy, komentáře a připo-
mínky ze strany veřejnosti k výstavbě či
budoucímu fungování Centra Chodov
je pak připravena e-mailová adresa
info@centrumchodov.cz.

V případě dotazů, 
prosím, kontaktujte:
AMI Communications, 
Šárka Vondráčková
tel. 234 124 112, fax: 234 124 120
e-mail:sarka.vondrackova@amic.cz

STAVBA CENTRA CHODOV
byla zahájena
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Je jedním z nejlepších současných
českých houslistů a výraznou osob-

ností české hudební scény. Jeho sólová
dráha začala již v době studií na praž-
ské konzervatoři a Akademii múzic-
kých umění, kde studoval u prof. Fran-
tiška Pospíšila a prof. Václava Snítila.
Své vzdělání dovršil mistrovskými
kurzy u slavných světových virtuosů
Nathana Milsteina a Gidona Kremera. 

Jaroslav Svěcený je proslulý popu-
larizátor houslové hry, zejména jeho
televizní, rozhlasové a koncertní pro-
jekty přitahují publikum všech věko-
vých skupin.

Početná koncertní turné a festiva-
lová vystoupení Jaroslava Svěceného
obsáhla USA, Kanadu, celou Evropu,
Brazílii, Kubu, Turecko, Izrael, Egypt,
Libanon, Jordánsko, Spojené arabské
emiráty, Saudskou Arábii, Indii, atd. 

Jaroslav Svěcený doposud natočil
33 CD s díly světových a českých au-
torů. Jako první český houslista na-
hrál kompaktní disk pro SONY
CLASSICAL. V roce 1996 mu byla
udělena prestižní cena Masarykovy
akademie umění za tvůrčí uměleckou
činnost. 

Je také uznávaným znalcem histo-
rie a stavby houslí. Jeho koncertní
projekt pod souhrnným názvem „VI-
OLINO“ představuje mistrovské
housle významných houslařů 17. až
20. století.

Je nositelem Ceny Prahy 11 z roku
2002. Pro letošní léto připravil v Cho-
dovské tvrzi hudební festival mimo-
řádných kvalit – Tóny Chodovské
tvrze. Od 20. 7. do 26. 8. 2004 vám
nabídneme osm koncertů.

Jablkoň
Skupina Jablkoň vystupuje od konce

sedmdesátých let, kdy skupinu
v Praze založil Michal Němec. Začátky
si kapela odbyla na Pražských jazzo-
vých dnech, na Valašském špalíčku
a na různých dalších akcích, kde příliš
nezáleželo na žánrovém škatulkování.
Koncem osmdesátých let se Jablkoň
objevovala především mezi písničkáři
či folkovými a trampskými skupinami
a příležitostně i mezi jazzmany či roc-
kery. Prosadila se i v zahraničí a do-
dnes slaví úspěchy po celé Evropě, ale
i v zámoří. Ukázala, že dokáže po svém
zpracovat a předvést téměř jakoukoliv
muziku.

Jablkoň má mnoho podob nejen
v samotné muzice, ale i ve svém složení
a seskupování členů. Kromě folkového
nádechu se dokáže Jablkoň sladit i se
symfonickým orchestrem a houslovým
virtuozem Jaroslavem Svěceným. S ním
se členové Jablkoně spojili poprvé před
dvanácti lety. Výsledkem jejich spolu-
práce byla deska Jablkoň a Svěcený.
Tomuto albu se dostalo od odborné
kritiky velmi dobrého přijetí a v někte-
rých anketách dokonce bylo označeno

za album roku. O tři roky později se Ja-
blkoň opět spojil se Svěceným a s Fil-
movým symfonickým orchestrem říze-
ným Leošem Svárovským a vznikla
alba Symfonický Jablkoň a Mumlava.
„Mám rád život s kontrasty, i v muzice
hledám nové pohledy. A u Jablkoně
jsem si řekl – tohle mi přinese svobodu.
Dostal jsem se do nové hudební dimen-

ze a místo opakování notiček klasiků
jsem se začal projevovat po svém,“ říká
o spolupráci s kapelou Svěcený. 

Současná sestava skupiny Jablkoň:
Michal Němec (kytara, zpěv), Martin
Carvan (kytara, zpěv), Johnny Jůdl
(baskytara, fagot), Petr Chlouba (bicí,
akordeon)

Jaroslav Svěcený

Tóny Chodovské tvrze – Letní hudební festival pod záštitou MČ Praha 11

Koncerty se konají na nádvoří za každého počasí.
Začátky koncertů ve 20 hodin. Pódium a větší část hlediště je zastřešena.
Vstupenky v ceně 90 – 240 Kč lze zakoupit v předprodeji Chodovské tvrze 

denně kromě pondělí vždy od 15 do 19 hodin.
Dopravní spojení: metro C, stanice Opatov, bus č. 213, 170, 197 do stanice Chodovská tvrz
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Odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 11 oznamuje, že velkoobje-

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

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

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

Umístění velkoobjemových
kontejnerů na odpad 
pro III. čtvrtletí 2004
Přistavení VOK po 13,00 hod., odvoz
VOK do 13,00 hod. (v případě přeplně-
nosti bude odvoz uskutečněn dříve).

JIŽNÍ MĚSTO I

ANEŽKY MALÉ

20. – 22. 7., 17. –19. 8., 21. –23. 9.

BACHOVA (NA KONCI U TS)
28. – 30. 7., 22. – 24. 9.

BLAŽIMSKÁ X KLAPÁLKOVA

21. – 23. 7., 18. – 20. 8., 15. – 17. 9.

BRANDLOVA (ZA STARTEM)
7. – 9. 7., 21. – 23. 7., 4. – 6. 8., 
18. – 20. 8., 1. – 3. 9., 15. – 17. 9.

BRODSKÉHO (VEDLE Č.P.1671)
21. – 23. 7., 15. – 17. 9.

DOUBRAVICKÁ

20. – 22. 7., 17. – 19. 8., 21. –23. 9.

HLAVATÉHO

20. – 22. 7., 17. – 19. 8., 21. – 23. 9.

CHOMUTOVICKÁ

6. – 8. 7., 3. – 5. 8., 7. – 9. 9.

KONSTANTINOVA

13. – 15. 7., 27. – 29. 7., 10. – 12. 8., 
24. – 26. 8., 28. – 30. 9.

KRYŠTOFOVA

27. – 29. 7., 24. – 26. 8., 14. – 16. 9.

KŘEJPSKÉHO

13. – 15. 7., 27. – 29. 7., 10. – 12. 8., 
24. – 26. 8., 28. – 30. 9.

LEDVINOVA

7. –9. 7., 4. – 6. 8., 1. – 3. 9.

MAJERSKÉHO X SAMOHELOVA

28. – 30. 7., 25. – 27. 8., 22. – 24. 9.

MATÚŠKOVA (U BLANKYTU)
14. – 16. 7., 28. – 30. 7., 11. – 13. 8., 
25. – 27. 8., 8. – 10. 9., 22. – 24. 9.

MICHNOVA (VEDLE Č.P.1603)
7. – 9. 7., 4. – 5. 8., 1. – 3. 9.

MNICHOVICKÁ

13. – 15. 7., 10. – 12. 8., 24. – 26. 8., 
14. – 16. 9., 28. – 30. 9.

MODLETICKÁ

6. – 8. 7., 3. – 5. 8., 7. – 9. 9.

MOKRÁ X ZIMÁKOVA

21. – 23. 7., 18. – 20. 8., 15. – 17. 9.

PLICKOVA

20. – 22. 7., 17. – 19. 8., 21. – 23. 9.

RUJANSKÁ X DONOVALSKÁ (U TS)
21. – 23. 7., 18. – 20. 8., 15. – 17. 9.

SCHULHOFFOVA (U ČP.794)
7. – 9. 7., 4. – 6. 8., 1. –3. 9.

STACHOVA

27. –29. 7., 24. – 26. 8., 14. – 16. 9.

ŠTICHOVA

13. – 15. 7., 10. – 12. 8., 24. – 26. 8., 
14. – 16. 9., 28. – 30. 9.

VALENTOVA (PARKOVIŠTĚ PROTI ČP. 1737)
14. – 16. 7., 11. – 13. 8., 8. – 10. 9.

ŽENÍŠKOVA X KVĚT. VÍTĚZSTVÍ

28. – 30. 7., 25. – 27. 8., 22. – 24. 9.

JIŽNÍ MĚSTO II + STARÝ CHODOV

DĚDINOVA X FILIPOVA

12. – 14. 7., 9. – 11. 8., 13. – 15. 9., 
27. – 29. 9.

GREGOROVA X HRUDIČKOVA

12. – 14. 7., 9. – 11. 8., 13. – 15. 9., 
27. – 29. 9.

HRÁSKÉHO X ŠUSTOVA

5. – 7. 7., 2. – 4. 8., 6. – 8. 9., 
20. – 22. 9.

HRDLIČKOVA X KLOBOUKOVA

19. – 21. 7., 16. – 18. 8., 13. – 15. 9., 
27. – 29. 9.

K DUBU

5. –7. 7., 19. – 21. 7., 2. 8. – 4. 8., 
16. –18. 8., 6. 9.– 8. 9.

KREJNICKÁ ZA OC CHRPA (CHODNÍK)
12. – 14. 7., 9. – 11. 8., 13. – 15. 9., 
27. – 29. 9.

LÁSKOVA X MALENICKÁ

5. – 7. 7., 2. – 4. 8., 6. – 8. 9., 
20. – 22. 9.

LAŽANSKÉHO

5. – 7. 7., 19. – 21. 7., 2. 8. – 4. 8., 
16. –18. 8., 6. 9. – 8. 9.

NECHVÍLOVA 1826–29
5. –7. 7., 2. – 4. 8., 6. – 8. 9., 20. – 22. 9.

PETÝRKOVA 1953
12. – 14. 7., 9. – 11. 8., 13. – 15. 9., 
27. – 29. 9.

POD VODOJEMEM

5. –7. 7., 19. – 21. 7., 2. 8. – 4. 8., 
16. – 18. 8., 6. 9. – 8. 9.

U NOVÉ DÁLNICE

19. – 21. 7.

VOJTÍŠKOVA ZA OC MEINL (CHODNÍK)
5. – 7. 7., 2. – 4. 8., 6. – 8. 9., 
20. – 22. 9.

Bližší informace získáte v odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova
1325, Praha 11. Pro oblast JM I u pana
Ing. Matějky, tel. 267 902 367 a paní
Mgr. Kutnarové, tel. 267 902 334; pro
území Jižního Města II a Starého Cho-
dova na tel. čísle 267 902 320 u pana
Doubravského.

Petr Doubravský, odbor životního 
prostředí ÚMČ Praha 11

Foto: autor

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
pro 3. čtvrtletí 2004
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Součástí místní paměti jsou
vedle obrazů a četných foto-

grafií také »pohyblivé obrázky«.
Území Prahy 11 a její okolí lá-
kalo objektivy filmových kamer
málem od vzniku téhle techni-
ky. Možná to bylo nejdříve
okolí Hánova mlýna u Botiče
na katastru Křeslic. Smutné
zbytky objektu od požáru po
polovině 20. století už nepře-
svědčí nikoho, že předtím šlo
o velmi malebný celek. Tvořil
kulisu jednoho z filmových
zpracování Jiráskovy Lucerny.
Existují prý také filmové záběry
o táboření u Milíčovských ryb-
níků, stejně jako film o Maxi
Švabinském v Chodově. Zatím
se je však nepodařilo dohledat.
Výstavba Jižního Města vytvoři-
la alespoň z části pozadí celé
řady filmů, včetně epizody
s Otíkem z filmu Vesničko má,
středisková. Dosud se je nepo-
dařilo všechny sepsat.

Už před léty však v podávání
obrazového zpravodajství o Praze 11 jednoznačně zvítězily
televizní kamery. Na pražských okruzích jsou asi nejčastěji
k vidění záběry Televizního studia G. J. M., řada dalších
zpráv proniká i do celostátních redakcí. Příjemné je, že se

Praha 11 stává vyhledávaným
»křovím« i pro hrané filmy. Ke
dvěma snímkům, které v po-
sledních letech čerpaly z pro-
středí chodovského hřbitova,
rozloženého mezi novou zástav-
bou, přibyl nyní i jeden díl po-
pulárního naučného programu
Ladislava Špačka Etiketa.
Pokud bude v první polovině
července natolik nevlídno, že
dáte přednost televizní obrazov-
ce, můžete si připomenout, jak
se chovat na »malé svatbě«.
Právě pro takovou nabízí odpo-
vídající prostředí obřadní síň
Chodovské tvrze. Připomínáme
si Malou svatbu alespoň fotogra-
fií z natáčení. Tím ovšem tele-
vizní nabídka Prahy 11 nekončí.
Mezi populární »cestovatelské
programy« jistě náleží Toulavá
kamera, a také ona již považo-
vala za vhodné zabloudit do
tvrze. Televizní štáb navštívil
její kulaté nádvoří i sály galerie
a ponořil se do hloubi místní

historie. Na svých obrazovkách se můžete spolu s kamerou
tvrzí potoulat také v první polovině července. Což vám
ovšem nebrání navštívit ji také přímo, třeba účastí na ně-
kterém z koncertů Jaroslava Svěceného. (pokračování)

Svatba v chodovské tvrzi
Foto autor

nejenom pro listonoše
Kosmická

Ulice tohoto jména se nachází v Hájích severně od Opa-
tovské. Začíná u jejího nároží s Mendelovou a vede

vlastně »vnitroblokem«, kde najdeme i Horčičkovu. Jak už
to ale v zástavbě Jižního Města občas bývá, je známější její
pomyslná zadní část, navazující schody na vyhledávaný ná-
kupní prostor, nazývaný hovorově rampa. Svým názvem na-
vazuje na soubor jmen několika ulic v Hájích z oboru kos-
monautiky. Nese jej od roku 1978, kdy vznikla.

Křtinská

Ulice se nachází v jihovýchodním cípu Hájů, který už by-
chom měli spíše nazývat Milíčovem. Směřuje od ulice

K Milíčovu téměř k severu a překonává takové stoupání, že
není průjezdná. Panuje zde proto větší poklid. Jméno sem
bylo přeneseno podle pomístního jména Křtiny v Milovském
lese. Kdysi se v jeho sousedství nacházel rybník Křtina
a bahnitá místa jsou tam dodnes. Ulice se jmenuje Křtinská
od roku 1994. Předtím od roku 1885 nesla jméno Juranova,
podle komunistického vůdce na Brněnsku Josefa Jurana
(1885 – 1963).

Jiří Bartoň, fota autor

Jiří Bartoň

Praha 11 
objektivem televize

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (2 2 )
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Již popáté se letos konaly 25. května
2004 Jarní slavnosti Jižního Města II

na hřišti ZŠ Pošepného náměstí a již
tradičně je pořádalo Občanské sdruže-
ní Roztyly–Jižní Město II. Stejně jako
čtyři předcházející ročníky, i letošní byl
koncipován jako sportovně–společen-
ská akce svým programem zaměřená
na všechny dětské věkové kategorie
i rodiče.

Pro nejmenší děti byly připraveny
pouťové atrakce – houpačky, kolotoče
a skákací hrady. Starší děti si mohly vy-
zkoušet své fyzické schopnosti při zdo-
lávání stanovišť Dětské olympiády
a pro teenegery byly připraveny in–line
a skateboardové závody. Vrcholem
těchto závodů bylo vystoupení borce
pod jménem Cirkus, který nadchl pří-
tomné diváky svými až dvoumetrovými
salty a dalšími kreacemi.

Dospělí účastníci chtiví pohybu se
mohli realizovat na turnaji v malé ko-
pané nebo v plážovém volejbalu.

Těžiště Jarních slavností bylo směro-
váno na hlavní pódium, kde postupně
vystoupily dětské soubory při ZŠ Po-
šepného náměstí a dětský soubor Pla-
mínek, které zaujaly spontánním proje-
vem všech svých členů.

Program pokračoval vystoupením
zpěvačky Anitty a taneční skupiny Ari-
ana. Velkým lákadlem především pro
nejmenší bylo představení Dády Patra-
sové, s dětmi zazpívala známé písničky
z pořadu Kouzelná školka.

K dosažení bezvadné atmosféry Jar-
ních slavností bezesporu přispěl Hasič-

ský sbor Kunratice se svojí show, skupi-
na historického šermu Havrani, i ukáz-
ka drezury vodících psů pro nevidomé.

Velký zájem, především mužské
části návštěvníků, vzbudila vystavená
vozidla, veterány počínaje a Tatrou 813
z Rallye Paříž – Dakar konče.

Jarní slavnosti vrcholily vyhlášením
vítězů Dětské olympiády, ceny vítězům
předávali hosté Jan Nádvorník, starosta
MČ Praha 15, a Marta Šorfová, starost-
ka MČ Praha 11, která převzala nad ko-
náním Jarních slavností osobní záštitu.

Druhým bezkonkurenčním vrcho-
lem byl tradiční ohňostroj, letos předčil
všechny předcházející jak svou mohut-
ností, tak novými efekty, při nichž divá-
ci tajili dech a někteří dojetím i uronili
slzu.

Na závěr trochu statistiky: V průběhu
celého dne navštívilo program Jarních
slavností více jak 3 000 diváků, z toho
dvě třetiny tvořily děti. Všech soutěží se
aktivně zúčastnilo 600 dětí a 150 dospě-
lých. O zábavu se staralo přes 100 účin-
kujících a program Jarních slavností
trval bez přerušení 14 hodin.

Jarní slavnosti Jižního Města II se
tak staly jednou z hlavních akcí tohoto
typu, pořádaných v rámci městské části
Praha 11. Ti, kdo se nemohli letošních
Jarních slavností zúčastnit, přišli o ne-
zapomenutelný zážitek, nicméně
mohou se těšit na příští ročník, rozhod-
ně bude přinejmenším stejně zajímavý
a úspěšný.

Jménem OS Roztyly–Jižní Město II
Dalibor Mlejnský

JARNÍ SLAVNOSTI Jižního Města II

»Takovýhle úžasný Den dětí jsme ještě neměli!« znělo
z úst dětí Základní školy Donovalská v Praze 11.

O vydařenou zábavu pro žáky školy se totiž letos postarali
v moderním sportovním středisku Squash Bowling Centrum.
Tento sportovní areál nabízející mnohem víc zábavy a spor-
tovního vyžití než napovídá samotný název, byl dětem k dis-
pozici celé dopoledne. Sportovní disciplíny jako fitness,
squash, spinning a bowling si mohli žáci prvního i druhého
stupně naší školy nejen vyzkoušet, ale dostalo se jim i od-
borného vedení a instruktáže zdejších trenérů.

V posilovně byly děti seznámeny se zdravým životním sty-
lem, správnou výživou a potřebou pravidelného pohybu. Trené-
ři zdůraznili dětem správnou volbu zátěže a hoši mohli změřit
svoje síly na veslařském trenažéru. Vítěz klání obdržel i cenu.

Možnost vyšlapat na spinnerech za pár minut pořádný
„kopec“ a ještě se natřásat v rytmu hudby děti doslova nad-
chla. Také ze squashových sálů odcházely jen nerady a se září-
címa očima. Velkému zájmu se těšila i ukázka „strojovny“
bowlingu s odborným výkladem. Svou zručnost si pak mohly
děti vyzkoušet v bowlingu, kde sehrály miniturnaj.

Svůj den nebo alespoň jeho část tak děti strávily aktivně
a plny nadšení. Domů se dnes budou vracet s vědomím, že
v okolí jejich školy je místo, kam se určitě budou chtít znovu
podívat třeba se svými rodiči, a že odpoledne bez počítačo-
vých her nebo televize vůbec nemusí být nuda!

Mgr. Lenka Matušková, ZŠ Donovalská

NETRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN – netradiční sport
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DĚTSKÝ DEN
v Azylovém domě

Oslavy dětského dne v Azylovém domě Centra soci-
álních služeb se uskutečnily 7. června a dětem

vůbec nevadilo, že kvůli špatnému počasí se o pár dní
opozdily. Čekání na sluníčko se vyplatilo, a o to víc si
všichni užili. Kluci a dívenky soutěžili v různých discip-
línách, ve kterých nikdo neprohrál, a tašku plnou dáreč-
ků a dobrot si odnesli všichni. Nechyběla trocha tance,
hodně zpívání a opékání buřtíků. Domů odcházeli s hla-
vami plnými zážitků, pusami nastnými od buřtů a se sli-
bem, že se tohle všechno bude opakovat hned po prázd-
ninách. To, aby ta škola v září tolik nebolela.

Jan Meixner, foto autor

DAR SLOVA potřetí
Do třetího ročníku vstoupí letos v říjnu kurz tvůrčího

psaní Dar slova, pořádaný v Kulturním centru Zahra-
da. Kurz poskytuje teoretickou i praktickou výbavu začí-
najícím autorům, mezi jeho účastníky jsou však i čtenáři,
kteří milují literaturu natolik, že chtějí znát sám tvůrčí
proces, zákonitosti a nástroje jejího vzniku, a také ovšem
proniknout k bohatství jazyka a stylu. Náplň dvousemest-
rálního kurzu je široká – od základů estetiky a nároků na
osobnost autora přes znaky, povahu a funkce jednotlivých
literárních žánrů až k poetice, ke kompozici a stylistice.

Zvláštní důraz je kladen na jazyk ve všech jeho útvarech
(čeština spisovná, obecná, dialekt, slang, argot...), zejména
z hlediska využití v literární tvorbě. Po zkušenostech
z předchozích ročníků Daru slova letos přibudou lekce
např. o redigování, o jazyku a stylu humoristické prózy
a další. Chcete-li svého pegasa kvalifikovaně sedlat v Za-
hradě a je vám více než šestnáct let, zavolejte mi prosím
do 15. září, abych vás mohl pozvat na informativní schůz-
ku zájemců o Dar slova. Rád také odpovím na všechny
vaše dotazy.

Mgr. Jiří Polák, lektor kurzu,
kontaktní telefonní čísla:

272 912 514, 565 493 474, 602 560 093

MATEŘINACUP – II. ročník

Velký svátek slavili malí fotbalisté na hřišti FC TJ Háje,
kde se konal II. ročník »Mateřinacupu«. Ve dnech 19.

května, 24. a 26. června 2004 uspořádala FC TJ Háje ve spo-
lupráci s Mateřskou školou Sulanského II. ročník fotbalové-
ho turnaje mateřských škol s názvem »Mateřinacup«. Po
loňské kladné zkušenosti jsme tentokrát oslovili nejen ma-
teřské školy z Jižního města I, ale i mateřské školy z Jižního
Města II.

Turnaje se zúčastnilo 180 chlapců z jedenácti mateřských
škol (MŠ Drabíkova, MŠ Stachova, MŠ Janouchova, MŠ
Hroncova, MŠ Jažlovická, MŠ Markušova, MŠ Vejvanov-
ského, MŠ Křejpského, MŠ Sulanského, MŠ Madolinka, MŠ
Hrabákova), sehrálo se 33 utkání, do branky padlo přes sto
gólů, nechyběla spousta radosti z výhry, veselé úsměvy, ale
i nějaká slzička zklamání.

Počasí nám přálo, na obloze svítilo sluníčko, a k dobré
náladě z kopané přispělo i velmi dobré občerstvení, které ce-
lému turnaji zajistila místní provozovna KFC Galaxie
( ul.Arkalycká), které chceme touto cestou poděkovat.

Po velkém výkonu je vždy příjemná odměna, ani na tu or-
ganizátoři nezapomněli. A tak si zúčastněné mateřské školy
po skončení zápasů odnášely trofeje ve formě diplomu
a věcných cen, které FC TJ Háje získala od sponzorů např.
časopis Pastelka apod.

Na závěr můžeme už jen konstatovat, že se všichni již tě-
šíme na další ročník, jehož symbolem jsou rozzáření kluci
honící se za míčem a fandící rodiče. Všem patří náš dík.

Mgr. Renata Klíčová a Michal Horník
organizátoři turnaje
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Usměvavé dívky na fotografii mají mnoho společného. Nejenom chodí a tré-
nují čtvrtým rokem atletiku u pana učitele Josefa Tůmy v SK Dvojce, ale

navštěvují všechny stejnou základní školu, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků K Mi-
líčovu. A tak, když dají dohromady své síly, vznikne z nich neporazitelné druž-
stvo, jež výkonem 6335 bodů zvítězilo v městském finále »Poháru rozhlasu v at-
letice«. Konalo se na stadionu Kotlářka 8. června 2004 za velmi horkého počasí,
přesto si některá děvčata vylepšila i své osobní výkony. Bára Dorazilová skok

daleký 493 cm, běh
600 m 1:59,0 s., Simo-
na Ryšavá skok vysoký
143 cm, Lucie Lehot-
ská hod míčkem 48,99
m, Veronika Chvátalo-
vá běh 60 m 8,17, skok
daleký 496 cm, Karolí-
na Minaříková skok
vysoký 140 cm, Katka
Miznerová běh 600
m 1.53,8 s., Míša Polá-
ková 600 m 2.04,5 s.,
Andrea Hlubučková
skok vysoký 115 cm.

Přejeme děvčatům,
aby se jim jednou poda-
řilo třeba i stanout na
stupních olympijských.

N. Chvátalová, 
učitelka 

tělesné výchovy

Léto se již blíží a jarní fotbalová sezóna právě vrcholí.
A jak lépe ukončit sezónu než velkým fotbalovým tur-

najem. FC Háje uspořádalo hned tři.
Dne 15. května se konal I. ročník turnaje »O pohár

KFC Chodov«, tento turnaj byl určen chlapcům ročníku
narození 1997, dne 12. června se konal II.ročník turnaje
»O pohár KFC Galaxie«, který byl pro roč. 1995 a v neděli
13. června byl turnaj určen chlapcům roč. 1996 a hrálo se
»O pohár FC Háje Jižní Město«.

Během tří dnů se turnaje zůčastnilo 300 chlapců z těch-
to týmů: FC Háje A, FC Háje B, SK Slavia Praha, FK Me-
teor Praha 8, FK Admira/Slavoj, AC Sparta Praha, SK
Motorlet Praha, SK Actherm Vršovice, Sokol Trója, FC
Real,TJ Chodov, FC Xaverov. Sehrálo se 40 utkání a do
branek padlo mnoho gólů.

S pohárem odcházely tato mužstva: TJ Chodov, SK Sla-
vie, FC Xaverov. Domácí FC Háje se tentokrát museli spo-
kojit dvakrát s druhým místem.

Sluníčko, které turnaj doprovázelo, dokázalo zahřát
nejen fotbalisty, ale také fanoušky. Jejich hlasité povzbuzo-
vání se rozléhalo na hřišti i do okolí hřiště.

Rádi bychom také zmínili sponzory této akce, za jejichž
laskavého přispění jsme mohli turnaj uspořádat. KFC Ga-
laxie, Arkalycká ul. a KFC Chodov se fotbalistům postara-
la o občerstvení, redakce časopisu Pastelka zajistila drob-
né odměny.

Díky také patří organizátorům této akce a všem, kteří
přispěli při organizaci a propagaci akce.

Renata Klíčová

FOTBALOVÝ TURNAJ na Hájích

CYKLISTICKÝ
ZÁVOD 
o pohár starostky
Již posedmé se v pondělí 28. červ-

na 2004 od 12.00 hodin bude
konat v okolí Chodovské tvrze
sportovní akce Cyklistický závod
o pohár starostky. Závod, který je
součástí cyklistických závodů pro
pražské děti pod heslem »Ve sportu
je síla, v drogách smrt«, pořádá
MČ Praha 11 ve spolupráci s fir-
mou Z+K Kaňka servis, CK Motol
a T-Mobile. Trať závodu je vedena
Donovalskou, Benkovou a dalšími
sídlištními ulicemi se startem
a cílem v ulici Ledvinově v prosto-
ru před Chodovskou tvrzí. Pro ve-
řejnou dopravu bude celý okruh až
do konce závodu uzavřen. Závodit
se bude podle pravidel rychlostní
cyklistiky ČSC a sportovně technic-
kých směrnic ČSC. Součástí spor-
tovní akce bude i kulturní program.

Všechny zveme na tento zajíma-
vý sportovní závod. Možná že zde
najdete i novou inspiraci pro využi-
tí volného času.

Ing. Vlasta Koudelková
Odbor školství a kultury

VÝBORNÉ KAMARÁDKY, 
vynikající atletky

Zleva dole: Senta Brunerová, Lucka Lehocká, 
Míša Poláková 

nahoře: Simona Ryšavá, Bára Dorazilová, 
Karolína Minaříková, Katka Miznerová,
Veronika Chvátalová, Petra Černocho-
vá, Andrea Hlubučková
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Od 3. července 2004 platí pro obča-
ny České republiky nová pravidla

při cestování do zahraničí se zvířátky.
Jde o nařízení Evropského parlamentu
upravující především požadavky na
identifikaci a vakcinaci psů, koček
a fretek.

Jaká pravidla platila doposud?
Pokud chtěl být majitel doprovázen

svým mazlíčkem do zahraničí, musel
nejprve navštívit soukromého veteri-
nárního lékaře, který potvrdil zdravotní
stav zvířete do mezinárodního očkova-
cího průkazu, s nímž se pak majitel do-
stavil na Městskou veterinární správu,
kde inspektor potvrdil nákazovou situ-
aci v kraji (tzv. »kulaté razítko«). Spl-
nění těchto povinností bylo (až na pár
výjimek) postačující pro vstup do větši-
ny států.

Jaká pravidla platí nyní? (Od 3. 7. 2004)
Podmínky se výrazně liší, cestujeme-

li se zvířetem po státech Evropské unie
nebo mimo EU (tedy do tzv. třetí
země). Při cestách po území Evropské
unie platí následující: psi, kočky a fret-
ky musejí být plně identifikovatelní. To
znamená, že musejí být označeni mik-
ročipem. To však připadá v úvahu
pouze u zvířat s rodokmenem a ozna-
čení musí být zřetelně čitelné. Trans-
pondéry (čipy) musejí splňovat ISO
normy platné pro EU. Policie i veteri-
nární inspektoři v EU jsou vybaveni
čtecím zařízením pro kontrolu těchto
čipů. Zvíře musí být vybaveno Evrop-
ským pasem pro malá zvířata (PET
Passport), v němž je zapsáno číslo mik-
ročipu (tetování) a potvrzeno platné
očkování proti vzteklině a psince.
Tento pas musí mít člověk, kterého
zvíře doprovází, stále u sebe. Pas smějí
vydávat pouze registrovaní soukromí
veterinární lékaři vlastnící doklad
o schválení a registraci. S takto označe-
ným zvířetem a pasem pak již nemusíte

před každou cestou navštívit veterinár-
ního lékaře, ani vyřizovat tzv. kulaté
razítko. Pas platí neomezeně dlouho
a slouží zároveň jako očkovací průkaz.
Výše uvedené podmínky platí při
cestách do EU a v několika dalších ev-
ropských státech, které nejsou členy
EU: Andorra, Island, Lichtenštejnsko,
Monako, Norsko, San Marino, Švýcar-
sko, Vatikán. Jiné podmínky však platí
při cestě do Velké Británie, Irska
a Švédska. V těchto zemích není pře-
chodně uznáváno tetování, ale pouze
mikročip a kromě platného očkování je
požadováno vyšetření krve na stanove-
ní protilátek proti vzteklině. Koťata
a štěnata mladší tří měsíců do těchto
zemí nemohou cestovat vůbec. Cesto-
vání mimo území EU, tedy do tzv. třetí
země, je pak složitější. Majitel zvířete
musí splnit dvoje podmínky, tj. pod-
mínky země, do které cestuje a pod-
mínky země, do které se vrací. Dovozní
podmínky do třetí země si musí chova-
tel zjistit na zastupitelském úřadě dané-
ho státu, podmínky pro návrat do EU
na Městské veterinární správě v Praze.
Při návratu z některých třetích zemí
postačí splnit podmínky platné pro ce-
stování uvnitř Evropské unie (tzn. PET
Passport, mikročip, vzteklina, psinka).
Seznam těchto třetích zemí je uveden
na internetových stránkách SVS ČR
(www.svcr.cz). Patří mezi ně např.
Chorvatsko, USA, Kanada, ale nejsou
mezi nimi např. Ukrajina, Bulharsko,
Rumunsko a další. Při návratu ze zemí,
které nejsou v tomto seznamu, se musí
chovatel při vstupu do EU prokázat vý-
sledky vyšetření krve na protilátky
proti vzteklině. Toto vyšetření musí
chovatel zajistit ještě před vycestová-
ním do třetí země (serologické vyšetře-
ní zvířete musí být provedeno alespoň
30 dní po očkování a maximálně 3 mě-
síce před vycestováním do dané třetí
země. (V České republice není schvále-

ná laboratoř pro toto vyšetření, vzorky
se zasílají do Německa, Rakouska či do
Slovenské republiky).

Pokud si chcete vzít na letošní
prázdninovou cestu s sebou vašeho do-
mácího mazlíčka (výše uvedená opatře-
ní se týkají pouze psů, koček a fretek),
je vhodné se včas poradit s vaším vete-
rinářem, který vám rád sdělí konkrétní
veterinární podmínky vaší cesty. Apli-
kace čipu do podkoží zvířete je nebo-
lestivý zákrok, který trvá několik se-
kund. Vystavení Evropského pasu na
registrovaném pracovišti pak několik
minut. Pro letošní cesty do zahraničí
však vřele doporučuji k PET Passportu
přibalit ještě starý mezinárodní očkova-
cí průkaz. Člověk nikdy neví, na jak
hluboce informovaného úředníka při
svých cestách narazí.
Přeji hezké léto vám i vašim zvířátkům.

MVDr. Lubomír Palkovič
Veterinární ordinace

Květnového vítězství 59/9
149 00 Praha 4 - Chodov

Tel. 272 922 626

Došlo po uzávěrce:
Podle sdělení tiskového mluvčího SVS
MZVŽ ze dne 14. června 2004 se po-
vinnost dodržování výše uvedených
pravidel odsouvá (z důvodu nepřipra-
venosti některých států EU) na termín
1. října 2004. Zvířata, kterým už byl
vystaven PET Passport, mohou již nyní
cestovat po zemích EU bez předchozí-
ho vyšetření veterinářem a bez »kula-
tého razítka«. Zvířata, která tento pas
nemají, mohou cestovat podle starých
podmínek (mezinárodní očkovací prů-
kaz, vyšetření veterinářem a »kulaté
razítko«). Zvířata, s nimiž cestujete do
Chorvatska, musejí mít potvrzení o vy-
šetření a »kulaté razítko« i v PET 
Passportu.

Při cestách do ostatních zemí je
nutné se SVS MZVZ vždy informovat
na konkrétní aktuální podmínky.

Mohu jen doufat, že do doby, než
dostanete do ruky Klíč č. 7-8/2004, ne-
vyjde nové sdělení, které by tento text
zpochybnilo.

MVDr. Lubomír Palkovič

EU – PET Passport, 
mikročip, psinka a vzteklina

NEBYLI JSTE PŘIJATI NA VYSOKOU ŠKOLU
nebo jste se ještě nerozhodli, co po maturitě?

CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s. r. o.
Donovalská 1684, 149 00 Praha 4, IČO 25612123

vám nabízí možnost tříletého studia
ve studijním oboru: JKOV 39-99-7/01 ODHADCOVSTVÍ

Studium je zaměřeno na ekonomické, 
právní, jazykové a další společenskovědní disciplíny.

Tel./fax modem: 272 927 810, E-mail:ceduk-svos@volny.cz
www: ceduk-svos.cz

ESET – psychoterapeutická
a psychosomatická klinika, s. r. o.
Oddělení organických duševních poruch
Opatovská 1763, 149 00 Praha 4

MUDr. Slavomír Spousta

Objednání na telefonu: 272 919 673

Ordinační hodiny:
Pondělí 8.30–16.00
Úterý 8.30–16.00
Středa –
Čtvrtek 8.00–19.00
Pátek 8.00–12.00



KULTURNÍ PŘEHLED ■ ãervenec / srpen 2004 Klíč

Jazz je menšinový žánr – s tím-
to vědomím přistupovalo Kul-

turní centrum Zahrada v létě ro-
ku 2002 ke vzniku pravidelného
úterního pořadu Jazzová kavár-
na. Pořadu, který měl uvádět pat-
řičně kvalitní hudební produkce
tradičního stylu do neobvyklého
prostředí moderní dvorany zaří-
zení. Do Zahrady – obklíčené
panelovou hradbou. Pořadatel,
hudebníci i diváci museli od za-
čátku překonávat řadu obtíží: od
problémů s akustikou a útulností

prostor, přes neplatiče vstupného
(40 Kč) i časté změny personálu
občerstvení, po hledání zajímavé
dramaturgické tváře pořadů.
Z »Jazzové kavárny« se v průbě-
hu podzimu 2003 stala »Hudební
kavárna« – oživená navíc o žán-
ry bluesové či world music. Ča-
sy se mění, ale ani po dvou le-
tech návštěvnost a oblíbenost po-
řadu nesplnila naše mírná očeká-
vání. Ztráty z produkcí již neu-
možnují další pokračování »Ka-
váren«.

Večer 13. července od 19.00
hodin se bude konat historicky
poslední Hudební kavárna – ja-
kási zlatá tečka. Vystoupení vy-
nikajícího kytaristy Davida Do-
růžky, který po hudebním studiu
i koncertování v USA, prezentu-
je se svým triem moderní jazzo-
vou hudbu i v domácím prostře-
dí. Přijďte si vychutnat atmosfé-
ru Hudební kavárny v Zahradě.
Naposled.

Mgr. Tomáš Rulf

Poslední 
HUDEBNÍ KAVÁRNA
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Chodovská 
vodní tvrz

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

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

PROGRAMY 
V ČERVENCI A SRPNU 2004

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 
– LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
Koncerty se konají na nádvofií za kaÏdého
poãasí – pódium a vût‰í ãást hledi‰tû je
zastfie‰ena. Zaãátky koncertÛ ve 20.00.

úter˘ ❑ 20. 7. ❑ 20.00
Tajemné pfiíbûhy praÏsk˘ch houslí. Jaro-
slav Svûcen˘ – housle a prÛvodní slovo.
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr, Ota-
kar Brousek – umûleck˘ pfiednes. Na pro-
gramu: J. S. Bach, A. Vivaldi, F. Benda.

úter˘ ❑ 27. 7. ❑ 20.00
Jaroslav Svûcen˘ + JablkoÀ. Unikátní
spojení houslí s tvorbou populární folkové
skupiny

úter˘ ❑ 3. 8. ❑ 20.00
Stylová hudba Chodovské tvrze. Jaro-
slav Svûcen˘ – housle a prÛvodní slovo,
Jitka Navrátilová – cembalo, dechové trio
Amadeus. Na programu: J. S. Bach, A. Vi-
valdi, F. Benda, G. F. Händel, A. Gabrielli,
G. Tartini.

úter˘ ❑ 10. 8. ❑ 20.00
Slavné evropské housle. Nûmecké, ital-
ské, rakouské a francouzské housle jako
kulturní pojítko evropsk˘ch národÛ. Jaro-
slav Svûcen˘ – housle a prÛvodní slovo,
Marie Synková – klavír. Na programu: W.
A. Mozart, A. Dvofiák, B. Smetana, J. Suk,
L. Janáãek.

ãtvrtek ❑ 12. 8. ❑ 20.00
Letní miniatury na Chodovské tvrzi.
Souborné uvedení znám˘ch melodií slav-
n˘ch skladatelÛ za posledních 300 let. Ja-
roslav Svûcen˘ – housle a viola, Laura Vl-
ková – klavír. Na programu: A. Vivaldi A.
Dvofiák, G. Gershwin, L. Bernstein a dal‰í.

úter˘ ❑ 17. 8. ❑ 20.00.
Deset strun na Chodovské tvrzi. Jaroslav
Svûcen˘ – housle a prÛvodní slovo, Miloslav
Klaus – kytara. Na programu: N. Paganini,
F. Gragnani, I. Albeniz, J. Jirmal a dal‰í.

úter˘ ❑ 24. 8. ❑ 20.00
Chodovské setkání ÏánrÛ. Marta Kubi‰o-
vá – zpûv, Jaroslav Svûcen˘ – housle

a prÛvodní slovo, Kry‰tof Marek – klavír.
Na programu: G. Gershwin, Ch. Corea, J.
Lennon, Paul McCartney, A.L. Weber
a dal‰í známí autofii. 

ãtvrtek ❑ 26. 8. ❑ 20.00
Galaveãer pln˘ dvojkoncertÛ. Nejslav-
nûj‰í barokní koncerty pro dva sólové
nástroje a orchestr. Jaroslav Svûcen˘ –
housle a prÛvodní slovo, Îofie Vokálková
– flétna, Milan Lajãík – housle, Virtuosi
Pragenses – komorní orchestr. Na pro-
gramu: J. S. Bach, A. Vivaldi a dal‰í au-
tofii.

Mimofestivalové koncerty

ãtvrtek ❑ 22. 7. ❑ 20.00
Sestry Havelkovy s orchestrem. Swin-
gová a taneãní hudba 30. let – vokální
kvarteto a swingov˘ orchestr. Koncert se
koná na nádvofií Tvrze, které bude zastfie-
‰eno.

ãtvrtek ❑ 27. 7. ❑ 20.00
Mark W. Damisch – klavír. Koncert pia-
nisty z Chicaga (USA), kter˘ ãasto vystu-
puje i na pfiedních scénách evropsk˘ch

zemí. Koncert se koná v sále Chodovské
tvrze.

ãtvrtek ❑ 5. 8. ❑ 20.00

PraÏsk˘ ÏesÈov˘ soubor – Prague
Brass Ensemble. F. Bílek, A. Kinkal –
trubky, J. Lis˘ – lesní roh, J. Votava a K.
Kuãera – trombóny. Hradní a zámecká
hudba, intrády star˘ch mistrÛ, divertimen-
ta, suity. Koncert se koná na nádvofií Tvr-
ze, které bude zastfie‰eno.

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

Galerie Chodovské vodní tvrze
POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ GALERIE: Spoleãná Evropa – West Integration Reunion
V˘tvarníci z EU: Hajek, Gartner, Krebs, Hastík, Harcuba,
Jilemnická, Jahoda
Od 30. ãervna do 25. ãervence

VELKÁ GALERIE: Martin Mar‰ík – Obrazy
Od 29. ãervence do 28. srpna

MALÁ GALERIE: Spoleãná Evropa – West Integration Reunion
V˘tvarníci z EU: Gartner, Moldovan, Dostál, Ronovsk˘,
Mû‰Èan
Od 30. ãervna do 25. ãervence

MALÁ GALERIE: Tomá‰ Janeãek – Fotografie
Od 29. ãervence do 28. srpna

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

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

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

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

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

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

je v létû uzavfiena

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

OZNÁMENÍ 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY KD OPATOV
V mûsících ãervenci a srpnu 2004 bude
v KD Opatov probíhat rekonstrukce sálu,
oblíbené hudební pofiady zaãnou opût
v záfií.

Bûhem prázdnin 
si mÛÏete v kanceláfii 
kulturního domu 
vyzvednout pfiihlá‰ky 
do tûchto kurzÛ:

❑ Taneãní kurzy v sezónû 2004/2005

Pfiijímáme pfiihlá‰ky do taneãních kurzÛ
na sezónu 2004/2005. V˘uka standard-
ních a latinsko–americk˘ch tancÛ pro
mládeÏ i dospûlé pro vedením taneãní
mistrové Heleny BroÏovské s partnerem.
Kurzy probíhají vÏdy v pondûlí, pro mlá-
deÏ od 18.30 hod. a pro dospûlé od
20.30 hod.

❑ Kurzy nûmãiny pro zaãáteãníky i po-
kroãilé, moÏnost douãování ‰kolní látky.

Zápisy 5. 10. 2004 od 15.00 do 19.00 hod.
v KD Opatov.

V˘uka zaãne od 6. fiíjna 2004.

❑ Kytarové kurzy nejen pro klasickou
kytaru, ale v˘uka v‰ech souãasn˘ch sty-
lÛ – HEAVY METAL, ROCK, JAZZ atd.

Zápis po dohodû s lektorem p. M. Ben˘‰-
kem, tel. 272 911 114 nebo mobil 737 139
036 po 12 hodinû.

Krásné léto vám pfieje
Hudební centrum KD Opatov

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

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

GALERIE JE 
V ČERVNECI A SRPNU 
UZAVŘENA.

Tû‰íme se na vás po prázdninách.

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

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

Ve zdravém tûle, zdrav˘ duch

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

V˘tvarn˘ t˘den

12. – 16. ãervence 2004
Po stopách praÏsk˘ch povûstí
T̆ den s v˘tvarn˘m zamûfiením, motivovan˘
povûstmi z historie Prahy. Kombinované
ãinnosti od kresby pfies malbu a keramiku.
Pfii toulkách historick˘mi místy si dûti naski-
cují námûty na zpracování ve v˘tavrné dílnû
KD Klubka. Cel˘ t˘den je provázen soutûÏí
o drobné odmûny a zakonãen získáním ¤á-
du znalce stra‰idel a bubákÛ praÏsk˘ch.
Informujte se na tel. 272 930 149.

KD KLUBKA
nabízí na ‰kolní rok 2004/2005 tyto kurzy:

Hudební kurzy – v˘uka hry na:
• flétnu – pfied‰kolní i ‰kolní dûti • keyboard
• housle • klarinet • kytaru • saxofon • klavír

Sólov˘ zpûv

V˘tvarná dílna – pfied‰kolní dûti, ml. ‰kol-
ní, st. ‰kolní, pfiípravka pro umûlecké ‰koly
– malba i kresba, 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 (od 5 let),
ml. ‰kolní, st. ‰kolní, (pokroãilej‰í mohou
pracovat u hrnãífiského kruhu).
V úter˘ veãer probíhá kurz pro dospûlé.

Divadelní krouÏek – mlad‰í ‰kolní, st.
‰kolní (pro v‰echny, ktefií mají rádi diva-
dlo a rádi recitují)

Esteticko – pohybová v˘chova
– kurz pro dûti od dvou let v doprovodu
jednoho z rodiãÛ (malování, kreslení cvi-
ãení taneãky, básniãky písniãky, rytmi-
zace pomocí jednoduch˘ch hudebních
nástrojÛ, aj.)

Aerobik pro dûti
kurzy pro dûti od 7 do 15 let - kaÏd˘ ãtvr-
tek odpoledne s Majkou Rybovou

Zápis do kurzÛ
Od 14. 6. 2004 budou do tûchto kurzÛ pro-
bíhat fiádné zápisy na pfií‰tí ‰kolní rok. In-
formujte se osobnû na na‰í adrese, telefo-
nicky na ã. 272 930 149 nebo na www.vol-
ny.cz/kdklubka.

Dal‰í plánované aktivity 
za jednotlivé vstupné:

KLUBÍâKO – aktivita pro dûti od tfií let bez
doprovodu rodiãÛ – kaÏd˘ den s jinou spe-
cializací.

AEROBNÍ CVIâENÍ PRO ÎENY A DÍVKY
– úter˘ 17.30 – 18.30 a 18.30 – 19.30
– ãtvrtek 18.30 – 19.30

Aerobní cviãení BUëME KOâKY 
vÏdy 1. a 3. sobotu v mûsíci
9.00 – 10.30

CVIâENÍ MAMINEK A DùTÍ 
– pondûlídopoledne

JÓGA – úter˘ 19.30 – 21.00
ãtvrtek 19.30 – 21.00

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

272 930 023.
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·alounova 2024, Praha 11
tel. 272 929 545, 272 917 077

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

Dům
dětí
a mládeže

PŘEHLED KROUŽKŮ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

DDM JM - ·ALOUNOVA 2024

❑ Stolní tenis
8–15 let • J. Novák, P. Kunc • Út+ât

900 Kã

❑ Míãové hry
8–12 let • Marie Glaserová • Út 16.00

1 000 Kã, Z· Ke Katefiinkám

❑ Odbíjená
13–15 let • Marie Glaserová • Út 17.00

1 200 Kã, Z· Ke Katefiinkám

❑ Odbíjená
od 16 let • Marie Glaserová • ât 19.00

1 400 Kã, Z· Ohradní

❑ Gymnastika
6–8 let • Kamila Nováková • St 16.00

900 Kã

❑ Gymnastika
8–14 let • Klára Zadáková • ât 16.00

900 Kã

❑ Gymnastika
5–7 let • Petra Dolej‰ová • Út 15.00

900 Kã

❑ Pohybová prÛprava
6–8 let • Kamila Nováková • ât 15.00

900 Kã

❑ Florbal
8–13 let • Petra Dolej‰ová • St 15.00

1 000 Kã, Z· Ke Katefiinkám

❑ Kopaná
8–12 let • M. Kolafiík • Po 

1 000 Kã, Z· Ke Katefiinkám

❑ Ko‰íková
12–15 let • Zbynûk Lála • ât

1 100 Kã, Z· Ke Katefiinkám

❑ Apokalypsa Aerobic
10–13 let • Kamila Nováková • Po+St

1 000 Kã

❑ Aerobic
od 14 let • Kamila Nováková • Po+ât

900 Kã

❑ Aerobic
6–10 let • Zuzana Máchová • Po

1 200 Kã, Z· Donovalská

❑ Aerobic
10–15 let • Zuzana Máchová • St

1 200 Kã, Z· Donovalská

❑ Keramika 
M· • Veronika Bele‰ová • Út+ât

1 000 Kã

❑ Keramika
6–12, 12–18 let • Katefiina Îitná 
• Po 14.30+16.00 1 400 Kã

❑ Keramika
6–12, 12–18 let • Veronika Bele‰ová
• Út 14.00+16.00 1 400 Kã

❑ Keramika
6–12, 12–18 let • Jitka Jelínková
• St 14.30+16.00 1 400 Kã

❑ Keramika
dospûlí • Îitná, Bele‰ová, Krchovová 
• Po+Út+St 17.45 2 200 Kã

❑ Keramika
6–12, 12–18 let • Hana Krchovová 
• âT 14.00+16.00 1 400 Kã

❑ Keramika
6–18 let • Hana Krchovová • Pá 14.00

1 400 Kã

❑ Divadlo Dûs
od 15 let • Veronika Bele‰ová • St 17.00

900 Kã

❑ Programy pro Z·
Marie Glaserová • dopoledne • program

15 aÏ 50 Kã za dítû

❑ Pastelka I.–VV
5–7 let • Marie Glaserová • ST 15.00

1 000 Kã

❑ Pastelka II.–VV
7–12 let • Marie Glaserová • Po 15.00

1 000 Kã

❑ Taneãní soubor Cassiopeia P.
4–6 let • Jana Chytilová • Po 15.30

1 400 Kã

❑ Soubor Cassiopeia I.
6–8 let • Zuzana Kubíková • Út+ât 16.00

1 400 Kã

❑ Soubor Cassiopeia II.
7–10 let • Zuzana Máchová • Út+ât 17.00

1 400 Kã

❑ Soubor Cassiopeia III.
10–12 let • Petra ·trosová • Po+St 17.00

1 400 Kã

❑ Soubor Cassiopeia IV.
od 13 let • Petra ·trosová • Po+St 18.00

1 400 Kã

❑ Soubor Cassiopeia V.
od 14 let • Zuzana Máchová • Út+ât 18.00

1 400 Kã

❑ Skfiivánek–zpûv
5–10 let • Helena DraÏská • Út 15.00

900 Kã

❑ Balet
6–8 let • Natália Alieva • Pá 15.30

1 800 Kã

❑ Flétna
7–10 let • Petra Dolej‰ová • Po 

1 200 Kã

❑ Flétna
6–12 let • Kamila Nováková • ât 

1 200 Kã

❑ Kytara
12–18 let • Zbynûk Lála • Út 

1 000 Kã

❑ Trilobit –turistika
6–18 let • Monika Messnerová • St 15.00

900 Kã

❑ Studio mladé módy
10–15 let • Eva Martinová • ât 15.30

900 Kã

❑ Dûtsk˘ klub
3–6 let • Petra Dolej‰ová • Út+ât 9.30

1 000 Kã

❑ Papírové modeláfiství
8–15 let • Monika Messnerová • St 16.30

900 Kã

❑ V˘poãetní technika
7–15 let • Petr Bele‰ • Po–St

1 000 Kã

❑ Tvorba www. stránek
12–15 let • Zbynûk Lála • Po

1 000 Kã

❑ ·erm
od 12 let • Petr Bele‰ • Pá 15.00

1 000 Kã

❑ Klavír
zaãáteãníci • Helena DraÏská • St 17.00

1 600 Kã
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LÉTO NA KONÍCH
aneb Pohled na svět
z koňského hřbetu je nej...

Kulturní centrum Zahrada ve
spolupráci s jezdeckým stře-

diskem Zmrzlík pořádá tradiční
»Léto na koních«. Náplní pří-
městského tábora jsou vyjížďky
a výcvik na koni, procházky
a hry v přírodě, sportovní aktivity
venku i v tělocvičně, výtvarné
aktivity, turistické výlety....Letos
nově je možné přihlásit se i na
angličtinu u koní. Výcvik na ko-
ních vedou zkušení instruktoři
z jezdeckého střediska, doprovod
a ostatní aktivity zajišťují stálí,
osvědčení lektoři Zahrady. Pro-
gram je určen pro děti od 7 let, je
vhodný pro začátečníky i pokro-
čilé. Stravování individuální. Děti
se mohou přihlásit na jeden, ale
i více dní. Maximální počet dětí
ve skupině je 14. Program je ce-
lodenní (od 7.15 do 16.00). Do-
prava je řešena MHD.
Termíny turnusů:

I) 7. – 9. 7.2004
II) 25.– 27.8.2004

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

Informace o volných
místech a plánovaném
programu naleznete na 
www.kc-zahrada.p11.cz, 

či telefonicky 
271 910 246 – dramaturgie
pořadů pro děti a mládež.

POBOâKA 
DDM JM JANOUCHOVA 671

❑ Flétna
6–12 let • Tereza Kuãerová • Po+Út+ât

1 200 Kã

❑ Kytara
10–17 let • Petr Bele‰ • Út 16.00

1 000 Kã

❑ Aerobic
8 aÏ dospûlí • Jana Janovská • ât 17.00 
a 18.00 900 Kã

❑ Klavír
zaãáteãníci • Mahulena Mathesová • Po–ât

1 600 Kã

❑ Klavír
7–15 let • Tereza Kuãerová • Po–ât

1 600 Kã

❑ Dûtsk˘ klub
3–6 let • Mahulena Mathesová • Út+ât 9.30

1 000 Kã

❑ Studio ãernobílé fotografie
8–15 let • Michal Diví‰ek • Po 17.00

900 Kã

❑ Veverka–TV
3–6 let • Mahulena Mathesová • Po 16.45

900 Kã

❑ Programy pro Z·
Vûra Bele‰ová • dopoledne

program 10 aÏ 50 Kã/dítû

❑ Studio dobr˘ch nápadÛ
8–15 let • Iveta Mrvíková • Út 16.00

900 Kã

❑ Kalanetika
dospûlí • Matûjíãková • St 18.00

900 Kã

❑ Paleta–VV
8–15 let • Vûra Bele‰ová • Út 16.00

1 000 Kã

❑ Barevné ãarování
3–6 let • Mahulena Mathesová • Po 15.30

900 Kã

❑ Klub ochráncÛ pfiírody
7–15 let • Mahulena Mathesová • ât 15.00

900 Kã

❑ Divadelní studio
od 17 let • Radim Jezdinsk˘ • St 17.30

1 000 Kã

❑ Klub deskov˘ch her
od 12 let • Vûra Bele‰ová • Pá 15.00

900 Kã

❑ Loutková divadlo
10–15 let • Vûra Bele‰ová • St 16.00

900 Kã

❑ Turistika
6 –14 let • Krist˘na Kru‰inská • St 16.00

900 Kã

❑ Modeláfii
8–15 let • Luká‰ Mrvík • St 17.30

900 Kã

❑ Cviãení na míãích
4–12 let • Vûra Bele‰ová • Po 16.30

900 Kã

Zápis do v‰ech krouÏkÛ probíhá 
celé záfií od 10.00 do 18.00 hodin 
v DDM ·alounova 2024 
a na poboãce Janouchova 671, Praha 4.

Den otevfien˘ch dvefií je 8. záfií od 14.00
do 18.00 hodin v DDM ·alounova 2024
a v poboãce Janouchova 671, Praha 4.

WWW prezentace DDM JiÏní
Mûsto:www.ddmjm.cz

Poboãka DDM Janouchova 671 
tel. 272 911 520

e–mail: jan@ddmjm.cz

Po prodeji sborov˘ch budov v Îilinské
ulici na Spofiilovû se scházíme v prosto-
rách obãanské poradny Spoleãnou
cestou, Donovalská 1862, vedle roze-
stavûného kostela, 100 metrÛ od Cho-
dovské tvrze.

PROGRAM 
NA ČERVENEC A SRPEN:

nedûle  ❑ 9.30
Pravidelné bohosluÏby
(v srpnu hostující kazatelé)

OSTATNÍ PROGRAM POKRAČUJE
AŽ PO PRÁZDNINÁCH

Informace a adresa pro po‰tu:
Tomá‰ Bísek, faráfi

Nechvílova 1825/24, 148 00 Praha 4
Tel. 271 910 339, E-mail: bisek@iol.cz

Aktuální informace o dal‰ích akcích 
se dozvíte pfii bohosluÏbách

Českobratrská
církev 

evangelická
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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.

ČERVENEC A SRPEN 2004

Hudební kavárna

úter˘ ❑ 6. ❑ 19.00
JiÏní vítr 2004– zpívejte a bavte se v sou-
tûÏi Café K o pûvecké talenty– registrace
v recepci Zahrady

úter˘ ❑ 13. ❑ 19.00
David DorÛÏka Trio– pfiední ãesk˘ kyta-
rista a skladatel se sv˘m triem po návratu
z USA– moderní akustick˘ jazz– kytara,
kontrabas, bicí

Film

ãtvrtek ❑ 1. 7. ❑ 17.30, 20.00
MuÏ, kter˘ nebyl– atmosférické kriminální
drama Joela a Ethana Coenov˘ch, USA

ãtvrtek ❑ 15. 7. ❑ 17.30, 20.00
Vykoupení z vûznice Shawshank– vû-
zeÀské drama dle novely S. Kinga s Ti-
mem Robbinsem, Morganem Freemanem
– sedm nominací na Oscara a dvû na Zla-
t˘ Glóbus, USA 1994

ãtvrtek ❑ 26. 8. ❑ 17.30, 20.00
Kruh – japonsk˘ originál– tísnivá a napí-
navá atmosféra naplnûná nepfiekonatel-
nou hrÛzou a pfiesvûdãivou pfiítomností zla
– horor Japonsko

úter˘ ❑ 31. 8. ❑ 17.30, 20.00
Zabijte krále – 1645 – krvavá obãanská
válka jen zvolna konãí... – historické dra-
ma Anglie, Nûmecko 2003

Pofiady pro dûti a mládeÏ

ãtvrtek ❑ 1. 7. ❑ 15.00
Velké putování Bolka a Lolka– pásmo ani-
movan˘ch filmÛ 

pátek ❑ 2. 7. ❑ 15.00
The Bugs Bunny – Blízká setkání ztfie‰-
tûného druhu – animovan˘ film

stfieda ❑ 7. 7. ❑ 15.00
Pojìte pane, budeme si hrát – Co to
bouchlo, Psí kusy, Nefiíkej mi Va‰íku, Na-
zdar, Kedlubny .. – animované pásmo

ãtvrtek ❑ 8. 7. ❑ 15.00
Kocour Vavfiinec a jeho pfiátelé – animo-
van˘ film

pátek ❑ 9. 7. ❑ 15.00
Mach a ·ebestová – pásmo animova-
n˘ch filmÛ

pondûlí ❑ 12. 7. ❑ 15.00
O Kocouru Mike‰ovi a jeho pfiátelích –
animované pásmo

úter˘ ❑ 13. 7. ❑ 15.00
Îofka a její dobrodruÏství – animované
pásmo

stfieda ❑ 14. 7. ❑ 15.00
·taflík a ·pagetka – animované pásmo

ãtvrtek ❑ 15. 7. ❑ 15.00
Krtkova dobrodruÏství – animované pás-
mo

pátek ❑ 16. 7. ❑ 15.00
Povídání o pejskovi a koãiãce – Jak
spolu hospodafiili– animované pásmo

stfieda ❑ 25. 8. ❑ 15.00
Milionáfiem ve 14 letech – hraná kome-
die pro dûti a mládeÏ

ãtvrtek ❑ 26. 8. ❑ 15.00
Kufiata na cestách – hran˘ film pro dûti
a mládeÏ

pátek ❑ 27. 8. ❑ 15.00
Táto, seÏeÀ ‰tûnû – hraná komedie

Prázdninové aktivity

❑ 7. 7. –9. 7., 25. 8. –27. 8. ❑ 7.15–16.00
LÉTO NA KONÍCH– pfiímûstsk˘ tábor se
zamûfiením na v˘cvik na koni, pfiírodu,
sport a v˘tvarné aktivity

❑ 30. 8. –31. 8. ❑ 15.00–18.00
VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY – otevfiená
dílna v Art Ateliéru, bliÏ‰í informace paní
Kubíãková, tel.: 723 376 825

V˘stavy

❑ 7. 7. – 30. 7.
LAND ART – SVùTLO PRO JIÎNÍ MùS-
TO– v˘stava fotografií z lampionového
projektu obãanského sdruÏení CHARA-
BEL

❑ 3. 7. – 30. 7.
PETRA TIMUROVÁ: VNIT¤NÍ SVùTY –
strukturální olejové abstrakce– v˘stava ob-
razÛ ve spolupráci s Amatérskou obrazár-
nou. VernisáÏ 3. 7. od 18.00 hodin.

❑ 2. 8. – 31. 8.
INVENTURA– Jak˘ je pohled nastupující
generace? Vidí, co vy ne! – kolekce foto-
grafii mlad˘ch amatérsk˘ch fotografÛ
VernisáÏ 2. 8. od 18.00 hodin

❑ 31. 7. – 28. 8.
KAROLINA BORECKÁ – OLEJE – v˘sta-
va obrazÛ ve spolupráci s Amatérskou ob-
razárnou (www.ao.cz)mal˘ sál

KURZOVNÍ ČINNOST 
V KULTURNÍM CENTRU ZAHRADA
2004/2005

V˘tvarné kurzy
V˘tvarná v˘chova pro dûti i dospûlé,
odûvní návrháfiství, pfiíprava pro budou-
cí prvÀáãky.

BliÏ‰í informace paní Nûmcová, 
tel.: 736 406 043.

ART ATELIÉR – keramika, kreslení, ma-
lování, ka‰írování, práce s textilem
a kÛÏí, drhání, batika, vitráÏ, origami...

BliÏ‰í informace paní Kubíãková, 
tel.: 723 376 825

¤ezbáfiství pro dûti i dospûlé.
BliÏ‰í informace paní Mézlová, 

tel.: 777 289 190

SUD – svobodná umûlecká dílna. Grafi-
ka, malování, tiffany, hedvábí. Tvorba
webov˘ch stránek.

BliÏ‰í informace 
na tel.: 723 242 825, 608 967 194

Hudební kurzy
Vltavín – pûveck˘ a hudební soubor,
kurzy hudebnû pohybové pfiípravy
(i pfied‰koláci).

BliÏ‰í informace paní Vlachová, 
tel.: 777 295 111

V˘uka zpûvu, individuální i sborová,
hlasové techniky.

BliÏ‰í informace paní Soukupová 
na tel.: 777 895 170.

Klavír pro dûti i dospûlé.
Lektofii: pan Vanûk, tel.: 608 718 318, 

paní Ufiidilová, tel.: 272 768 007, 
pan Matiscsák, tel.: 603 268 255.

Flétna.
Lektor pan Mira, tel.: 603 461 393.

Kytara.
Lektor pan Rozumek, tel.: 233 379 735
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Pohybové kurzy
Kurzy tance a spoleãenské v˘chovy
pod vedením taneãních mistrÛ Leo‰e Bra-
dy a Gabriely Weigertové.

BliÏ‰í informace tel.: 604 853 154, 
603 385 753, www.galeo.cz

Pohybové studio DaFi – cviãení rodiãÛ
a dûtí, aktivní dopoledne pro dûti od tfií let,
v‰estranná pohybová v˘chova pro mlad‰í
i star‰í dûti.

BliÏ‰í informace paní Fischerová, 
tel.: 605 540 763

STA–KA–TO – taneãní skupina 
FLAMENCO – ‰panûlské, cikánské, re-
nesanãní a barokní tance

BliÏ‰í informace paní âerná, tel.: 272 940
058, 603 551 516.

TOP STEP – kurzy stepu pro dûti i do-
spûlé.

BliÏ‰í informace paní BroÏová, 
tel.: 602 214 176

Modelingová agentura D’Eclair pofiádá
pravidelné víkendové kurzy pro budou-
cí manek˘ny.

BliÏ‰í informace paní Radová, 
tel.: 224 222 850, 777 232 112.

Klub CONCEPT 2 – Aerobní cviãení ve
skupinû s instruktorem a hudbou na kon-
diãních trenaÏérech Concept 2. MoÏnost
cviãení pro dûti, dospûlé, malé dûti a rodi-
ãe, aktivní sportovce.

BliÏ‰í informace a objednávky 
na tel.: 222 562 431, 602 344 796

AI
.
SHA – kurzy orientálních bfii‰ních

tancÛ.
BliÏ‰í informace paní Procházková, 

tel.: 777 813 714, www.aisha.cz

Cviãení na míãích pro dûti i dospûlé,
aerobik, balantes.

BliÏ‰í informace: MUDr. Michálková, 
tel.: 737 100 573

Dûtsk˘ aerobik, Teamshow, pro dûti 5 –
14 let.

BliÏ‰í informace paní ·emberová, 
tel.: 737 921 963

SALSA – taneãní kurzy plné dynamic-
k˘ch rytmÛ, nevyãerpateln˘ch variací
a exotiky.

BliÏ‰í informace paní Lichvanová, 
tel.: 777 098 042

Pohybová a taneãní skupina HAPPY.
BliÏ‰í informace pan Hladík, 

tel.: 603 233 996

Dopolední kurzy Tai chi.
BliÏ‰í informace paní Horálková, 

tel.:776 274 771, www.taichichuan.cz

Zdravotní tûlocvik pro dospûlé s prvky
jógy a NIN–TSU.

BliÏ‰í informace paní Franãeová, 
tel.: 606 687 198

Nûkolikanásobní mistfii svûta Roman
a Katefiina Kolbovi pofiádají kurzy Akro-
batického Rock’n’Rollu pro dûti od 4 let.

BliÏ‰í informace pan Kolb: 608 828 216,
www.rocknroll–worldchamp.com

Kreativní kurzy

Kurz scenáristiky pro pokroãilé.

BliÏ‰í informace paní Doãekalová, 
tel.: 777 066 460

Dar slova – kurz tvÛrãího psaní, 
literárnû teoretická v˘bava, 
praktické základy spisovatelského 
fiemesla.

BliÏ‰í informace Mgr. Jifií Polák, 
tel: 272 912 514

AranÏování kvûtin.

BliÏ‰í informace paní Siblíková, 
tel.: 723 076 722

Jazykové kurzy

SOUKROMÁ
JAZYKOVÁ ·KOLA ALVIN, s.r.o.
– pomaturitní studium Aj, kombinace
více jazykÛ, odpolední a veãerní jazy-
kové kurzy, kurzy pro pedagogy, pro
dûti, individuální v˘uka, firemní kurzy,
jazykové tábory, au–pair. Kvalifikova-
ní ãe‰tí i zahraniãní lektofii.

BliÏ‰í informace na tel: 604 201 008, 
777 946 569, www.volny.cz/alvin_sro

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

Spojení: Metro Chodov, Bus 118, 154,
197 – stanice Jarníkova,
Metro Opatov, Bus 122, 177 
– stanice U Kunratického lesa

Dětem patřila Zahrada
Celý den prvního června patřil v Kulturním

centru Zahrada dětem. Oslavy zahájil dopo-
lední program, který bavil – rozesmál děti z ma-
teřských škol a FOD Klokánek. Klauni a jejich
duhové bubliny, jež poletovaly sálem, darovaly
radost bezmála dvěma stovkám dětí. Odpoledne
se pokračovalo pořadem „Dětský den s pohád-
kou“, otevřená dílnička pro děti od tří let nabídla
hry, říkanky, výtvarné aktivity a výrobu papíro-
vých loutek, hraní divadélka i sladký dáreček
všem návštěvníkům. Své diváky si našel i »Dět-
ský den s filmem«, na děti čekala DVD projekce
animovaného filmu o želvím hrdinovi Franklino-
vi. Svátek dětí vyvrcholil »Dětským dnem s buř-
tíkem« – opékání v zahradě. Poděkování patří
firmě Maso – Uzeniny KK, která věnovala uze-
niny.

Mezinárodní den dětí je příležitostí pro nás do-
spěláky darovat dětem radost, čas, svůj zájem.
Kulturní centrum Zahrada se bude i nadále snažit
v tomto duchu otvírat své brány každý den.

MgA. Hana Kožová
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Dramaturgie pořadů pro děti
a mládež KC Zahrada ve

spolupráci s IPOS ARTAMA Pra-
ha, ČAS (České amatérské sdru-
žení přátel audiovize) a časopi-
sem Videohobby uspořádalo II.
ročník soutěže amatérských vide-
oprogramů a filmů pro děti a mlá-
dež »Dětská Filmová Zahrada«.
Přehlídka se konala v sobotu 15.
5. 2004 od 8.30 do 17.30 hodin
v KC Zahrada v Praze 11. Zvlášt-
ní poděkování patří MČ Praha 11,
která svým grantem akci výrazně
podpořila.

Stejně jako vloni se soutěže
mohl zúčastnit každý, ať již film
napsal, hrál v něm, či stál za ka-
merou. Každý tvůrce mohl přihlá-
sit libovolný počet filmů bez
omezení doby vzniku na téma
vztahující se k dětem a mládeži.
Soutěžilo se ve čtyřech kategori-
ích (autoři do 10 let, do 15 let, do
19 let a kategorie zahrnující rodi-
če či prarodiče s dětmi). Doruče-
no nakonec bylo 28 filmů autorů
z České republiky, Slovenska
a Polska. Celková délka se pohy-
bovala okolo 329 minut. Krásné
ceny do soutěže věnovalo nakla-
datelství Albatros, Multimedia
Art, Blackfire a.s., Piatnik Praha,
KC Zahrada a D. N. S. Bubeneč.

Soutěžní práce vyhodnotila od-
borná, nezávislá porota – letos
v opravdu hvězdném složení: re-
žisérka Věra Šimková – Plívová,
scenáristka Irena Charvátová,
publicista Emil Pražan a režisér –
herec Ondřej Kepka.

Kategorie do 10 let:
Čestné uznání: Co ničí naši krás-
nou přírodu – Hedvika Schormo-
vá

Kategorie do 15 let:
1. cena: www.makarska.hr – Ivan
Srba (SK)
Čestné uznání: Prawa natury
(Zákony přírody) – Kuba Jędrze-

jewski, Michał Lisewicz (PL) –
za humor

Kategorie do 19 let:
1. cena: Vlastní tempo – Video-
klub Praha
2. cena: Noční bouře – Petr
Dorblin Hejna
Zvláštní uznání: Plán – Michal
Hrunek

Kategorie rodiče/prarodiče
s dětmi a autoři pro děti:
1. cena: Machr a Máj – Bohumil
Kheil
Čestné uznání: Pako – Miro Su-
rovček, Miro Hečlo, Peter Laboš
»Pako« – za příběh
Čestné uznání: Dinosaurus – Jiří
Vedral

Absolutní vítěz festivalu:
Mrowisko (Mraveniště) – Robert
Kuźniewski (PL)

Nejzajímavější snímek s dět-
skou tématikou:
Dziecko (Dítě) – Anna Jurkowi-
ecka (PL)

Cena za režii:
Proszę o pomoc (Prosba o po-
moc) – Kuba Lorenc (PL)

Cena za scénář:
Tajuplná podkova – Videoklub
Praha

Cena diváků:
Nimralův list – Jan Hrudka

Vyjádření poroty:
Porota oceňuje jednak myšlen-

ku založení Dětské filmové Za-
hrady, jednak vysokou organizač-
ní i technickou úroveň soutěže.
Porota zároveň vyslovuje přání,
aby se akce zachovala i nadále na
podporu mladých talentů. (...)
Úroveň přihlášených snímků zce-
la zřetelně stoupá. Porota se shod-
la v názoru, že se zlepšení proje-
vilo rovnoměrně ve všech tvůr-

čích složkách a některé oceněné
práce považuje za vynikající jak
po stránce obsahové, tak i formál-
ní. Je nutné zachovat i nadále
účast zahraničních autorů pro po-
rovnání domácí a mezinárodní fil-
mové tvorby.

Projekt Dětská Filmová Zahra-
da se původně zrodil z myšlenky
vyplnit prostor, který v oblasti
amatérského filmu není tak výraz-
ně zastoupen, a to o ryze dětskou
soutěžní přehlídku. Zároveň zde
byla snaha propojit dosavadní
soutěže mladých tvůrců jako jsou
Mladá kamera Uničov, Juniorfilm
Dvůr Králové nad Labem či Vi-
deoculture Fest. Dětská Filmová
Zahrada je otevřena všem, ať za-
čátečníkům, tak Dětské televizi,
filmovým kroužkům a školním
kolektivům, rodinným týmům.
Cílem je zmapovat spektrum sou-
časné tvorby, a zároveň se přiblí-
žit nejmladším tvůrcům, dále
podporovat filmovou výchovu od
nejrannějšího věku prezentacemi,
diskusemi a setkáními s odborní-
ky, workshopy. Projekt Dětská
Filmová Zahrada také korespon-
duje s myšlenkou zavádění medi-
ální výuky do škol, která se dále
zabývá vlivem médií na děti, pří-
stupem dětí do médií či médií
k dětem s rozšířením i na oblast
výpočetní techniky.

Dětská Filmová Zahrada míří
do svého třetího ročníku – na
shledanou v sobotu 14. 5. 2005.

Informace:
Vedoucí projektu: MgA. Hana
Kožová, Kulturní centrum Zahra-
da: Malenická 1784, Praha 4 –
Chodov, 148 00

Tel.: 271 910 246, 
Mobil: 777 242 316, 
e-mail: 
kozova.hana@kc–zahrada.p11.cz
www.amatfilm.cz/zahrada

Dětská Filmová Zahrada 2004
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Jaro bylo tak teplé a slunné, že jsem jednoho ne-
dělního odpoledne zatoužil pohovět si v měkké,

svěží, mladé trávě. Pro toho, kdo bydlí na Jižním
Městě, žádný problém. Vydal jsem se k malé pře-
hradě na rozhraní ulic Výstavní a Mírového hnutí.
Chvilku hledím do korun stromů a zvolna se hrou-
žím do zamyšlení, když tu pojednou slyším jakési
podivné zvuky, klepání a cinkání. Kdopak to rámu-
sí? Takový tady byl klid!

Znechuceně se zvedám. Jenomže okolí nyní vy-
padá úplně jinak. Místo vodní nádrže je v údolíčku
pouze větší studánka coby pramen potůčku, všude
kolem stromy a husté, neprostupné křoviny. Po ne-
dalekých domech a panelácích Jižního Města ani
potuchy.

Co je to za vtipy?!
Zdola přichází za doprovodu primitivních hu-

debních nástrojů zástup nezvykle oblečených lidí.
Co se to tu proboha děje? Že by nějaká reklamní

akce?
Několik dívek obklopilo studánku. Poté začaly

zpívat:
»Perune, božičku, smiluj se trošičku.
My věnečky uvily, tvoje duby polily,
bělbože, Perune!“
Trochu mě to zaskočilo. To je nějaká divná rekla-

ma! Vtom ti zvláštní lidé zapálili hranici dřeva, kte-
ré jsem si předtím nevšiml, jakýsi vznešený stařec
zvedl ruce k nebi a zvolal do výšin starých dubů
a lip:

»Perunský Perune, šetři své větrné!
Všemocný Perune, ušetři nás!«

Potom házel do ohně chléb a maso. Ostatní hla-
sitě vzývali dým obětiny. Jenže ten kouř mě začal
tak dusit, že jsem omdlel. Když jsem se probral, le-
žel jsem opět u přehrady. Kouř mě však dusil dál:
nedaleko kdosi nastartoval trabanta.

Prchám do lesoparku směrem k Hostivaři. Dým
v posvátném háji byl přece jenom lepší.

Josef Burian
Kresba: Jiří Bartoň

Háje v neděli odpoledne

Mimo jiné i tímto fejetonem
se pan Josef Burian hodlal

v loňském roce zúčastnit literár-
ní soutěže na téma tajemství,
kouzlo a sny Jižního Města, vy-
hlášené odborem školství a kul-
tury úřadu naší městské části
a Kulturním centrem Zahrada.
Rukopis ale ještě předtím před-
ložil k odborné lektoraci
i k hodnotící diskusi svým kole-
gům, s nimiž právě v Zahradě
navštěvoval kurz tvůrčího psaní
Dar slova. Proto vím, že do

zmíněné literární soutěže při-
pravoval ještě další příspěvky.
Nicméně fejeton Háje v neděli
odpoledne byl pro Josefa Buria-
na, autora knihy regionálních
bájí a pověstí, nejcharakteristič-
tější. Nikdo v našem kurzu tvůr-
čího psaní nepochyboval, že
tento talentovaný autor bude
v jihoměstské literární soutěži
patřit k jejím vítězům. (To se
nakonec podařilo jinému účast-
níkovi Daru slova – Petru Lam-
bertovi.) Nestalo se tak. Josef

Burian nestihl své příspěvky do
literární soutěže ani poslat.
V červnu loňského roku náhle,
neočekávaně zemřel. Členem
KAJMANA, Klubu autorů Již-
ního Města, který po absolvová-
ní prvního ročníku Daru slova
založili jeho kolegové a na nějž
se tolik těšil, však Josef Burian
in memoriam zůstane navždy.

Mgr. Jiří Polák,
lektor kurzu

tvůrčího psaní Dar slova
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO

Práce ãlenÛ 
V˘tvarného klubu Univerzity 3. vûku

Od 28. 6. do 30. 7. 2004

Posluchaãi Univerzity 3. vûku o sobû.

Na poãátku celého projektu byla my‰-
lenka pomoci lidem dÛchodového vû-

ku, aby nepfiestávali b˘t i ve stáfií aktivní.
Po dohodû s fakultami praÏsk˘ch vyso-
k˘ch ‰kol vznikl v na‰í republice v záfií
1988 »Nabídkov˘ kurz oborÛ Univerzity 3.
vûku« a zájmov˘ch aktivit.

Postupem ãasu se nabídkov˘ kurz pfie-
transformoval ve v˘znamné a hojnû nav-
‰tûvované sociální centrum seniorÛ. Pfii-
cházejí sem star‰í stfiedo‰koláci a vysoko-
‰koláci, ktefií mají zájem si dále roz‰ifiovat
své obzory, stále je‰tû od Ïivota nûco oãe-
kávají a setkávají se zde se stejnû motivo-
van˘mi vrstevníky.

Senior‰tí studenti mají rovnûÏ moÏnost
si vybrat z bohaté nabídky dodateãn˘ch
zájmov˘ch aktivit. Jednou z nich je i kurz
malby pod vedení akademické malífiky B.
Zlámalové.

Jsme skupina nad‰encÛ (prÛmûrn˘ vûk
70 let), která se pravidelnû schází v Kultur-
ním stfiedisku Zahrada. Malujeme v atelié-
ru i plenéru a spoleãnû si organizujeme v˘-
stavy. V posledních ãtyfi letech vystavuje-
me pravidelnû v Toulcovû dvofie v Hostiva-
fii a v Domovû DÛchodcÛ Sue Ryders.

V leto‰ním ãervenci srdeãnû zveme
i náv‰tûvníky knihovny Opatov ke shléd-
nutí na‰í tvorby. Bude nás tû‰it, kdyÏ nám
zachováte pfiízeÀ a tak podpofiíte ná‰ elán
do dal‰ích let.

Pobočka
O pa t o v

Městské knihovny v Praze

LETNÍ 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 9.00–15.00 hod.

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

KNIHOVNA BUDE 
ZCELA UZAVŘENA v týdnech:

20. 7. až 23. 7. 
a 27. 7. až 30. 7. 2004.

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

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka
jírovcovo nám

Městské knihovny v Praze

BOHUMÍR ČECH: 
ITALSKÉ VTEŘINY – Fotografie

Od 2. 8. do 28. 8. 2004

Bohumír âech, sochafi a fotograf a také
pfiíleÏitostn˘ cestovatel vystavuje,

vzpomíná, zve a radí.

»Italské vtefiiny«, takto pojmenovan˘
soubor fotografií, které jsem pofiídil na své
první zahraniãní cestû do nesocialistické
ciziny roku 1984, bych mûl správnûji na-
zvat »Italsk˘m traumatem«, trval˘m,
ov‰em v tom nejlep‰ím slova smyslu. Po
jedenáctiletém úsilí získat tzv. devizov˘
pfiíslib (dnes, po vstupu do Evropské unie,
je to nûco jako zl˘ sen), jsem nakonec zís-
kal pfiíleÏitost a první zku‰enost vidût zcela
jin˘ svût a Ïít alespoÀ chvíli zcela jin˘ Ïi-
vot, neÏ jak˘ mû byl vnucován.

Maje na sobû zelenou americkou par-
ku, v odfien˘ch man‰estrákách a s kros-
nou na zádech, dostávalo se mû laska-
vosti a velkorysosti, na jakou jsem do té
doby nebyl zvykl˘. Rozdíl mezi soukromou
a zprostfiedkovanou turistikou (skrze ce-
stovní agentury) pokládám za nebetyãn˘.
Nejenom proto, Ïe si svobodnû plánujete
co chcete a nechcete, ale jste odkázáni na
pfiím˘ styk s pfiíslu‰n˘m etnikem, coÏ má
i nemá svoje v˘hody, ale patfií to ke kouzlu
poznávání a jako vítan˘ pfiedpoklad k po-
kojné sounáleÏitosti v Evropské Unii.

Moje fotografie z této cesty nejsou ani
deníkov˘m záznamem, ani reportáÏí v pra-
vém slova smyslu, jsou podmínûny onûm
vtefiinám, které jsem pokládal za neodvo-
lateln˘ pfiíkaz osudu a kter˘ mû byl v té
pfiíznivé chvíli naklonûn. Jinak se to má
s m˘mi fotografiemi v jin˘ch souborech:
dáno tématem, atmosférou, klidem nebo
naopak dynamikou prostfiedí, to v‰e mû
nutí k jinému zpÛsobu práce, vÏdy v‰ak
s nejvy‰‰ím zájmem pochopit v˘znam
a smysl probíhajícího dûje. Tam nûkam
ukládá Ïivot sotva postfiehnutelné okamÏi-
ky pravdy. Má-li fotograf ‰tûstí, mÛÏe tûch-
to okamÏikÛ nasbírat více, ale jen tak jak
je snadné zmáãknout spou‰È; o to ménû
snadné je udûlat dobrou fotku. Tohle vám
nezaruãí Ïádná superdrahá technika. Pro
zarputilé hledaãe nejdokonalej‰í techniky,
ve‰keré snímky byly snímány miniaturním
Rolleiem 35 (vyh˘bám se velk˘m kame-
rám), na Fomapan 21, exponovan˘ jako
27 DIN.

Dovoluji si pozvat nejen v‰echny spolu-
uÏivatele JiÏního Mûsta, ale kaÏdého kdo
má rád fotky a Itálii: hudbu, obrazy, sochy,
architekturu, film, TV seriály, literaturu, mó-
du, jídlo, pití, Ïeny, prostû cokoli, aby si
vy‰etfiil chvilku a pfii‰el se podívat na moji
v˘stavu do pfiedsálí knihovny na Opatovû.
Vstup je zdarma.

Chci tímto zároveÀ podûkovat opatov-
ské knihovnû, kam si chodím uÏ nûjak˘
rok pÛjãovat krásné kníÏky a radím kaÏdé-
mu, kdo se nechce dát pfieválcovat sou-
ãasnou televizní pakulturou, nechÈ vstoupí
do opatovské ãtenáfiské obce. Nebude li-
tovat.

Dobrou radu závûrem: Jan Werich fiíká,
myslím právû ve sv˘ch »Italsk˘ch prázdni-
nách«, Ïe »cestování by mûlo b˘t zejména
pro mladé lidi pfiedmûtem povinn˘m a také
náleÏitû známkovan˘m«.

Olga Kuãerová

Tû‰íme se na vás.

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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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

PRÁZDNINOVÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI

Stfieda 18.00
Pátek 18.00
Nedûle 8.30, 20.00

KfiesÈanské centrum 
je bûhem prázdnin uzavfieno.

BohosluÏby jsou pouze 
v kostele sv. Franti‰ka

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

www.KCJM.duch.cz

Pfies prázdniny 
je KfiesÈanské centrum – JiÏní Mûsto

pro bûÏné pravidelné aktivity uzavfieno
– v˘jimky a dal‰í nabídky – viz rubriky

organizací: KAMÍNEK, spoleãenství
pracující s dûtmi a mládeÏí (Klub Na

dnû, Dixie klub), YMCA Praha (Ymkári-
um, MC Domeãek), ALTERA PARS

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

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

www.kaminek.org

www.kamínek.org/nadne

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
– jiÏ na dal‰í ‰kolní rok!!!

BliÏ‰í informace na tel. 603 180 180 
Karolína Sehnoutková

Otevfien˘ klub ve stylu ãajovny 
s doprovodn˘m programem 

JE P¤ES PRÁZDNINY UZAV¤EN.

DIXIE klub
PRÁZDNINOVÝ KEMP 
– JIŽNÍ MĚSTO
pro dûti od 7 do 12 let
kter˘ se uskuteãní od 16. 8. do 20. 8. 2004
pondûlí – pátek od 10.00 do 17.00 hod.

Volnoãasové aktivity a záÏitková peda-
gogika: ãinnosti uplatÀující a podporující
rÛzné druhy tvofiivosti, zábavné uãení hrou,
odreagování a relaxace formou spontán-
ních, radostn˘ch ãinností (hry, soutûÏe,
sport, práce s hlínou a keramick˘mi dlaÏdi-
cemi, v˘let do ZOO, koupání, malování,
batikování, ping–pong a dal‰í)

Místo konání: Program mimo v˘letÛ bude
probíhat v prostorách dûtského klubu o. s.
Kamínek, Modletická 1401, vchod A – 1.
patro a pfiilehlé zahradû

Cena: 400 Kã zahnruje jídlo, pití, vstupné,
jízdné, programové vybavení

Pfiihlá‰ky: písemnû Kamínek, Modleická
1401, 149 00 Praha 4,
e–mail: kaminek@kaminek.org

s uvedením: jména úãastníka, bydli‰tû, te-
lefonu, rodného ãísla, zdravotní poji‰Èovny

Termín podání pfiihlá‰ek: do 30. 6. 2004

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

Informace: vedoucí kempu: Petra Mílková,
723 461 877

Akci grantem 
podpofiila Mâ Praha 11

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
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Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROGRAM:

âtvrtek ❑ 10.00–12.30
Volná herna + moÏn˘ program podle
schopností maminky, která bude mít
dan˘ ãtvrtek sluÏbu.

VŠEM, 
KTEŘÍ BUDOU TRÁVIT 
PRÁZDNINOVÝ ČAS 
MIMO PRAHU, 
PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO!

PO PRÁZDNINÁCH 
ZAČÍNÁ PROGRAM 7. ZÁŘÍ 2004!

PORADNA PŘIROZENÉHO 
PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Nabízí pomoc pfii orientaci v rÛzn˘ch for-
mách antikoncepce, nabízí pfiirozenou
a bezpeãnou metodu vyhnutí se tûho-
tenství, hledání pfiíãin neplodnosti apod.
Poradnu mohou nav‰tívit Ïeny, dívky,
manÏelské ãi snoubenecké páry, pfiijít
mÛÏete i s dûtmi, které si mohou pohrát
v hernû. Poradenství je zdarma. Za pro-
fesní kvalitu poradcÛ ruãí CENAP, Trnitá
8, Brno (cenap@volny.cz). Webové
stránky praÏské poradny jsou na adre-
se: sweb.cz/PoradnaPPR.Praha, mailo-
vé dotazy mÛÏete posílat na adresu Do-
meãku. 

O prázdninách je poradna zavfiená, 
nutné konzultace lze individuálnû 
domluvit na tel. 777 200 431.

Informace: 
Erika Oberfalcerová – 

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

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

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 15. ãervence 2004
od 9.30 do 11.30 hod.

nedûle 5., 12., 19. a 26. srpna2004
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

•  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

V ČERVENCI MÁME ZAVŘENO.

V srpnu bude otevfien pouze voln˘
prostor od 16.00 do 21.00.

Pfiejeme krásné pohodové 
prázdniny, hodnû sluníãka.

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

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. 

Fotosoutěž »Kontrasty v životě Jižního Města«

KC Zahrada společně se svými partnery připravuje na pod-
zim roku 2004 již 2. ročník fotografické soutěže pro Jižní

Město. Amatérští i profesionální fotografové bez rozdílu věku se
mohou účastnit letošního ročníku s názvem »Kontrasty v životě
Jižního Města«. Do soutěže bude možné přihlásit jednotlivé foto-
grafie či fotografické seriály. Na akci se podobně jako minulý rok
podílí společnost Fotolab. Pro oceněné soutěžící budou připraveny
hodnotné ceny. Nejzajímavější snímky se představí na lednové vý-
stavě roku 2005 v reprezentativním prostoru galerie Zahrady. »Po-
ezie skrytá v betonu«, »Černá – bílá, noc i den v životě JM« či
»Jižní Město – Centrum periferie«. Tvůrčí autory jistě napadne řa-
da dalších témat – již teď můžete přemýšlet o svém soutěžním
příspěvku. Plánovaná uzávěrka je 24. 11. 2004.

Pro bližší informace sledujte průběžně zpravodaj Klíč a interne-
tové stránky Zahrady.

Mgr. Tomáš Rulf
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Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

BĚHEM LETNÍCH ŠKOLNÍCH
PRÁZDNIN JE RODINNÝ KLUB
BENJAMIN UZAVŘEN.

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.

PŘEJEME VŠEM MAMINKÁM 
I DĚTEM HEZKÉ PRÁZDNINY
A TĚŠÍME SE NA VÁS 
ZASE V ZÁŘÍ.

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

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

1730–1930 hod.

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

Rubriku připravila: 
Daniela Jungmannová

Můj život se zvířetem
výtvarná a literární soutěž pro děti a mládež

Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím vypisuje první ročník
výtvarné a literární soutěže na téma »Můj život se zvířetem«. Zúčastnit

se jí mohou děti a mládež do 18 let.
Své práce můžete posílat do 10. září 2004, kdy je uzávěrka celé soutěže.

Nejlepší díla budou vystavena v rámci akce »Světový den zvířat« pořádané
v Toulcově dvoře 2. října 2004. Tento den budou rovněž předány ceny vítě-
zům jednotlivých kategorií. K uměleckým dílům proto nezapomeňte připo-
jit své jméno, datum narození a bydliště.

Na vaše práce se již teď těší hodnotící komise i všechna zvířátka z Toul-
cova dvora.

Sdružení SRAZ, Toulcův dvůr, Kubátova 1, 102 00 PRAHA 10
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PŘEHLED AKCÍ: LÉTO 2004

2. – 6. 7. ❑ Letní dovolená pro mládeÏ

11. – 17. 7. ❑ Family English Camp
v Jansk˘ch Lázních

8. – 15. 8. ❑ Dovolená pro dûti v Orlic-
k˘ch horách

11. – 15. 8. ❑ Rodinná dovolená v Orlic-
k˘ch horách

23. – 27. 8. ❑ Anglick˘ klub pro dûti ve
Stanici JiÏní Mûsto

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

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

tábor, kter˘ nás pfienese do doby králÛ
a rytífiÛ. Tábor se bude konat v rekreaãním
stfiedisku v ¤íãkách v Orlick˘ch horách.

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

LETNÍ ANGLICKÝ KLUB
pondûlí – pátek 23. – 27. 8., 9.00–16.00
pro dûti od 8 do 14 let
ProÏij cel˘ t˘den jako úchvatn˘ v˘let za
dobrodruÏstvím. âeká tû nepfieberné
mnoÏství her, písniãek, hlavolamÛ, ruãních
prací, sportovních aktivit a hlavnû v‰e je
v angliãtinû. Jde totiÏ o anglick˘ dûtsk˘
klub s kanadsk˘mi a ãesk˘mi vedoucími.
Nejlep‰í moÏnost, jak zaÏít spoustu legra-
ce, nûco se dozvûdût a nauãit se cizí ja-
zyk. Cena: 350 Kã za cel˘ t˘den nebo 90
Kã za den (v cenû: obûd, dvû svaãiny
a v‰echny materiály). Pipravujeme také
odpolední v˘lety a jiné aktivity.

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

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

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

Církev bratrská – 56 sborÛ, 
102 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«.

Církev bratrská
Šeberov

V Ladech 10, ·eberov 
Kazatel Marek Fajfr, 

tel. 244 911 796
724 146 226

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

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

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

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

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!

PROGRAM V LÉTĚ 2004
Nedûlní shromáÏdûní
KaÏdou nedûli 17.00–18.15
Zveme vás na kfiesÈanské setkání Stani-
ce JiÏní Mûsto. Zaãínáme spoleãn˘m
zpíváním s kapelou, potom usly‰íme ak-
tuální zamy‰lení z Bible – nûco pro kaÏ-
dého. Po skonãení setkání se scházíme
na pfiátelské rozhovory s obãerstevním.
Kavárna otevfiena od 16.30 a po setkání.

nedûle ❑ 4. 7. ❑ 17.00
Robert Filip – Odkaz Jana Husa

nedûle ❑ 11. 7. ❑ 18.30
Tomá‰ Lúãan

nedûle ❑ 18. 7. ❑ 17.00
Host Ernie Andrews z USA 
(pfieklad do ãe‰tiny je zaji‰tûn)

nedûle ❑ 25. 7. ❑ 17.00
Robert Filip, Veãefie Pánû

nedûle ❑ 1. 8. ❑ 17.00
Mark Potma

nedûle ❑ 8. 8. ❑ 17.00
Daniel ·rámek

nedûle ❑ 15. 8. ❑ 17.00
Petr KoÈátko

nedûle ❑ 22. 8. ❑ 17.00
Mark Potma

nedûle*29. 8.*17.00
Robert Filip, Veãefie Pánû

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

STŘEDEČNÍ SKUPINKA
KaÏdou stfiedu v létû od 19.00
V létû se scházíme kaÏdou stfiedu veãer
v kavárnû S. J. M., abychom spolu sdíleli
kaÏdodenní starosti i radosti, abychom se
za druhé modlili, abychom si pfiedávali po-
vzbuzení z BoÏího slova a z vlastních zku-
‰eností a abychom si prakticky pomohli.
Stavte se u nás ... jste srdeãnû zváni!

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

MLÁDEŽNICKÁ DOVOLENÁ
Termín: 2. – 6. 7.

Info: Robert a Lenka Kubíãkovi, 
605 250 926

robert.kubicek@seznam.cz

DOVOLENÁ PRO DĚTI
Termín: 8. – 15. srpna
Cena: 1200 Kã + sponzorsk˘ dar
Klub Velryba zve dûti ve vûku 9–13 let na

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.

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

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

tematicky zamûfiené KURZY RELAXACE:

❑ PARTNERSKÉ VZTAHY 
a RELAXACE ãtvrtky 18.00–19.45

❑ ZDRAV¯ ROZVOD a RELAXACE
úterky 18.00–19.45

❑ TVO¤IVÉ POVOLÁNÍ a RELAXACE
úterky 15.00–16.45

❑ RELAXACE pro TùHOTNÉ
stfiedy 14.00–15.45

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 doplÀující-
mi 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 130 Kã) 650 Kã
– dal‰í setkávání – platba za jednotlivé

setkání 130 Kã
– pfiedplatné na 6 setkání 600 Kã

Letní ‰kola v Pagodû
Máte o prázdninách více ãasu pro sebe?
Va‰e dûti jsou u babiãky, na tábofie nebo

uÏ jsou samostatné? Dovolená vás teprve
ãeká a nebo uÏ je za vámi a je‰tû se vám
nechce zab˘vat se jenom prací a nebo do-
mácností? Máte moÏnost dopfiát si to, na
co cel˘ rok nemáte ãas: pojìte s námi

Malovat 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? 20.– 22. 7. 2004 

vÏdy od 18.00 do 21.15 hod.
KDO? lektorky Svûtla Francová 

a Lucie Hájková
ZA KOLIK? 1 200 Kã (za 12 vyuã. hodin),

v cenû materiál na malování

Letní ‰kola v Pagodû
Pfiáli byste si zmírnit své pádící Ïivotní
tempo? Dny, t˘dny a mûsíce vám ubíhají,
aniÏ byste mûli pocit, Ïe si je v klidu vy-
chutnáváte? A nebo máte naopak pocit, Ïe
jsou va‰e dny ‰edivû monotónní? Vleãete
se bez zájmu od jedné povinnosti ke dru-
hé? A nebo máte prostû chuÈ zpestfiit si le-
to‰ní léto? Za pfiíjemn˘mi záÏitky nemusíte
jezdit aÏ k mofii! Zkuste kurz

Partnerská kontaktní relaxace
Jedná se o preventivní metodu (pÛvodem
z Japonska) – pomûrnû snadno nauãitel-
nou, ale s hlubok˘m relaxaãním úãinkem.
Kromû harmonizaãních úãinkÛ na tûlo i du‰i
posiluje partnersk˘ vztah. Pfii relaxaci (pro-
vádí se v pohodlném bavlnûném obleãení
vleÏe na zemi) se uplatÀuje tlak na trup
a konãetiny, jejich protahování a dal‰í jed-
noduché techniky. Pfiiná‰í velmi pfiíjemné
tûlesné a du‰evní uvolnûní, prohlubuje me-
zi partnery empatii, sounáleÏitost a naplÀu-
je pfiirozenou lidskou potfiebu po doteku.
KDY? 13.–15. 7. 2004 

vÏdy od 19.30 do 21.00 hod.
KDO? kurz vede Svûtla Francová, 

shiatsu–praktik
ZA KOLIK? 800 Kã za 1 pár 

(6 vyuãovacích hodin)

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.

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
účastníky jsou však i čtenáři,
kteří milují literaturu natolik,
že chtějí znát sám tvůrčí pro-
ces, zákonitosti a nástroje je-
jího vzniku, a také ovšem
proniknout k bohatství jazyka
a stylu. Náplň dvousemestrál-
ního kurzu je široká – od zá-
kladů estetiky a nároků na
osobnost autora přes znaky,
povahu a funkce jednotlivých
literárních žánrů až k poetice,
ke kompozici a stylistice.
Zvláštní důraz je kladen na
jazyk ve všech jeho útvarech
(čeština spisovná, obecná, di-
alekt, slang, argot...), zejména
z hlediska využití v literární
tvorbě. Po zkušenostech
z předchozích ročníků Daru
slova letos přibudou lekce na-
př. o redigování, o jazyku
a stylu humoristické prózy
a další. Chcete–li svého pega-
sa kvalifikovaně sedlat v Za-
hradě a je vám více než šest-
náct let, zavolejte mi prosím
do 15. září, abych vás mohl
pozvat na informativní schůz-
ku zájemců o Dar slova. Rád
také odpovím na všechny va-
še dotazy.

Mgr. Jiří Polák, 
lektor kurzu

Kontaktní telefonní čísla:
272 912 514, 
565 493 474, 
602 560 093
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CESTA ZA POKLADEM
1. 7. – 4. 9. 2004

Etapová soutěž s dobro-
družstvím na celé prázdni-

ny. Putovat budeme za pokla-
dem jihoamerických indiánů.
Na vylosované čeká kousek
pokladu a všichni se mohou
těšit na cestovatelské ocenění
s pozváním na komentovanou
prohlídku sbírek o Indiánech
Jižní Ameriky Náprstkova
muzea ().

PANENKA Z JAPONSKA
14. 7. 2004 od 15:00 
v dětském oddělení

Tvořivé odpoledne proti ji-
homěstské prázdninové

nudě. Vyrábět budeme panen-
ky z kelímků od jogurtů po
vzoru tradičních japonských
panenek.

LEPORELO Z PRÁZDNIN
26. 8. 2004 od 15:00 v dět-
ském oddělení

Tvořivé odpoledne proti ji-
homěstské prázdninové

nudě. Na této dílně si můžete
vyrobit originální leporelo
s prázdninovým obsahem.

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA 
KNIHOVNY OPATOV
(od 28. 6. do 28. 8. 2004)

PONDĚLÍ 9:00 – 19:00
(otevřena pouze studovna)

ÚTERÝ 9:00 – 19:00

STŘEDA 9:00 – 19:00

ČTVRTEK 9:00 – 19:00

PÁTEK 9:00 – 15:00

SOBOTA ZAVŘENO

Městská knihovna
v Praze

CHCEŠ SE STÁT 
KRÁLEM ČTENÁŘŮ?

Knihovna Jírovcovo náměstí
vyhlašuje II. ročník velké

prázdninové soutěže!

KRÁL ČTENÁŘŮ
Soutěž bude probíhat 

celé prázdniny 
od 22. června do 3. září 2004

Co pro získání královského titu-
lu musíš učinit?

1. Vyzvednout si soutěžní kní-
žečku, do které si budeš zapiso-
vat autora a název knihy a dosta-
neš do ní razítko

2. V době od 22. června do 3.
září 2004 si vypůjčit v naší kni-
hovně Jírovcovo nám. co nejvíce
knih - a samozřejmě je i přečíst
(budou kontrolní otázky!)

Nejpilnější čtenář bude po zá-
sluze korunován na Krále Jírov-
ce II. nebo Královnu Jírovco-
vnu II. a odměněn knižními
dárky a kupou sladkostí...

Slavnostní korunovace pro-
běhne v říjnu během »Týdne
knihoven« v naší knihovně.

Výpůjční doba knih o prázdni-
nách je osm týdnů, a tak čtěte,
čtěte, čtěte...

Knihovna Jírovcovo náměstí
Jírovcovo nám. 1782,
148 00 Praha 11
Tel. 271 913 593
e-mail: jirovcovo@mlp.cz
www.mlp.cz

Letní provozní doba knihovny
(od 28. 6. do 28. 8. 2004)
Knihovna bude zcela uzavřena
v týdnech: 20. 7. – 23. 7. 
a 27. 7. – 30. 7. 2004
PONDĚLÍ ZAVŘENO
ÚTERÝ 9.00 – 19.00
STŘEDA 12.00 – 19.00
ČTVRTEK 12.00 – 19.00
PÁTEK 9.00 – 15.00

Léto v knihovně Opatov

Moje kniha
Od 1. března probíhá celo-

státní anketa s názvem Mo-
je kniha – hledáme nejoblíbe-
nější knihu obyvatel České re-
publiky. Kritéria té neoblíbeněj-
ší jsou jasná. Je to taková kniha,
která vás nejvíce ovlivnila, ke
které se často vracíte, doporučili
byste ji svým přátelům, nebo na
ni nemůžete zapomenout. K hla-
sování stačí znát pouze název
a autora, otevřít Internet, vyťukat
do řádku Adresa , vyplnit tři
okénka a odeslat. Hlasovat mů-
žete samozřejmě i z obou kniho-
ven Prahy 11, které mají připo-
jení na Internet, a ve kterých
vám knihovníci a knihovnice rá-
di pomohou, pokud si nebudete
vědět rady. Nejoblíbenější knihu
v České republice se dozvíme
v říjnovém Týdnu knihoven.

Výstavy ve foyeru
radnice v Ocelíkově
ulici o prázdninách

Výstava fotografií 
Štefana Kiše

Z Hamburku do Prahy
Od 5. do 29. července 2004

Výstava fotografií

Černobílé vzpomínky
Jaroslava Maťáka

Od 3. srpna 
do 3. září 2004

Výstavní prostory jsou nově
zrekonstruované, zajímavé
osvětlení násobí umělecký
dojem, přijďte se přesvědčit!

Srdečně zve odbor školství
a kultury ÚMČ Praha 11


