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SYMBOL moderní doby ve znaku
Před devíti lety se objevila na strán-

kách Klíče první zmínka o horko-
vzdušných balonech, o balonářích,
kteří je obklopovali a vzlétli poprvé
nad Jižní Město. Balony se od té na
Jižním Městě zabydlely, jako tažní
ptáci se vracejí i piloti balonů různých
tvarů a značek, Centrální park upro-
střed Jižního Města je totiž ideálním
místem pro start k dobrodružnému
letu i pro příjemné setkávání. Letošní
balonový svátek připadne na sobotu
19. června 2004 a je pro vás připrave-
na pestrá podívaná.

Již několik let Balonstory připravuje
spolu s naší městskou částí firma
axis m a pan Martin Hlušička přiblíží
čtenářům program letošního ročníku.
Skladbu kulturních a sportovních po-
řadů jsme trochu pozměnili: začínat
budou v půl třetí odpoledne kaskadéři,
jejich vystoupení mělo na loňské Ba-
lonstory premiéru a zároveň ob-
rovský úspěch. V druhém
bloku vystoupí tradičně
dětské soubory a kape-
ly, uvidíte opět AT
Domino, zadupou
vám Ježci z MŠ

Mírového hnutí, potěšíme jistě i příz-
nivce rock’n’rollu a zahraje kapela Zá-
kladní umělecké školy JM.

A co hasiči a záchranáři, na ty se
také dostane? Ukázka záchranářské
práce a hasičské techniky k T Mobile
Balonstory neodmyslitelně patří, navíc
Sbor dobrovolných hasičů Chodov
letos oslavuje stodesáté výročí od
svého založení a bez organizátorské
pomoci mladých hasičů by se balonová
pouť obešla jen ztěží.

Jakou hudební lahůdku jste letos
připravili návštěvníkům? Koncerty
kapel budou hned tři – před pátou
hodinou odpolední vystoupí Václav
Neckář se skupinou Bacily. Na podiu
uvidíte a uslyšíte i jeho bratra Jana
Neckáře a Otu Petřinu, zakládající
členy skupiny. Balony na jejich
vzdušnou cestu vyprovodí báječná
muzika a písničky, které snad znají

všichni. A od
sedmi hodin

večer pak
b u d e

h r á t

kapela SM LOMOZ a nakonec im-
provizovat kapela B4.

Pro čtenáře Klíče a návštěvníky le-
tošní T Mobile Balonstory jsme připra-
vili i Velkou soutěž o padesát cen,
které věnoval partner letošní T-Mobile
Balonstory. Anketní lístek se třemi
otázkami najdete uvnitř Klíče a stačí
jen zaškrtnout ty správné odpovědi
a budete zařazeni do slosování o tři
mobilní telefony a další hodnotné
ceny.

Na ploše Centrálního parku nebu-
dou chybět ani stánky s občerstvením,
pro děti budou zdarma dva skákací
hrady, přítomna bude Městská policie
a její obětaví strážníci s motorkami,
které také patří k svátku balonů.

A balony? Ty jsou přece tím hlav-
ním magnetem.

Ke startu je zatím připraveno osm
balonů, i když nám v posledních letech
počasí moc nepřálo, buď byl vítr silněj-
ší, než umožňovaly letecké předpisy
nebo měl špatný směr, balony nevzlétly.
Všichni společně doufáme, že letos,
v sobotu 19. června 2004 při deváté,
tentokrát T-Mobile Balonstory 2004 se
všichni dočkáme a balony se objeví
před zraky návštěvníků v celé své kráse.
Tak nezapomeňte v sobotu 19. června
2004 ve 14.30 hodin se všichni sejde-
me v Centrálním parku na T-Mobile
Balonstory 2004!

Martin Hlušička, axis m
Daniela Jungmannová, Klíč

Foto: Ronal Hilmar
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Rada MČ Praha 11 
dne 8. dubna 2004 na své 8. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ rozpočtové opatření č. 9/04 – přesun

finančních prostředků z oddílu 64 –
ostatní činnosti do oddílu 31+32 –
vzdělávání v celkové výši 272 000 Kč
na dostavbu varny s jídelnou ZŠ
Chodov

▼ pořadí zájemců k uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. 3, o velikosti 3+1
v 1. patře domu v Láskově 1810 –
výběrové řízení za smluvní nájemné
po neplatiči

▼ investiční záměr výstavby nového
chodníku ke kontejnernovému stání
v Klapálkově ulici

▼ investiční záměr úpravy chodníku
v Kloknerově ulici na příjezd k DPS
Blatenská

▼ »Chodníkový program – sdružené in-
vestice na území Prahy 11 rok 2004«

SOUHLASILA:
▼ s konceptem využití pozemků vlast-

něných společností Skanska CZ, a.
s., přilehlých ke komunikaci Klíčova
(parc. č. 2332/4, části parc. č.
2332/36 a 2332/37, dle studie zpra-
cované ateliérem A 32 s. r. o. v břez-
nu 2004 za podmínky dořešení pěší-
ho propojení ulic Čenětické a Míro-
vého hnutí

▼ s předloženou dokumentací k územ-
nímu řízení na výstavbu bytového
domu na pozemku par. č. 251/5
Chodov ve Starochodovské ulici za
podmínky provedení sadových úprav
na pozemku

▼ se záměrem výstavby skladového
a administrativního celku společnosti
KSB na pozemku B přilehlém ke ko-
munikaci Klíčova za podmínky dodr-
žení podílu zeleně stanovené územ-
ním plánem, vybudování komunika-
ce vedoucí rovnoběžně s Blažimskou
ulicí včetně jejího napojení kruho-
vým objezdem na Čenětickou ulici
a pěšího propojení ulic Čenětické
a Mírového hnutí

NESOUHLASILA:
▼ se záměrem výstavby čerpací stanice

AVANTI na stávajícím parkovišti
OBI – Horní Roztyly dle dokumenta-
ce pro územní řízení

▼ s nástavbou objektu blokové kotelny
v Gregorově ul. 2117/2 v Praze 4 –
Horních Roztylech na polyfunkční
dům z důvodu nadměrné zátěže
území

Rada MČ Praha 11
dne 22. 4. 2004 na své 9. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
▼ s uzavřením smlouvy o nájmu neby-

tových prostor mezi ZŠ Campanus,
Jírovcovo nám. 1782 a Zahradickou
školou, s. r. o., Schulhoffova 844 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou pro provoz střední školy

SCHVÁLILA:
▼ záměr pronájmu bytu č. 8, 3+1, ve 3.

patře Majerského 2039 formou výbě-
rového řízení za smluvní, tj. 1. a 2.
nájemné (přihlášky se odevzdávali
do 25. 5. 2004)

▼ změnu seznamu jmenovitých akcí
nad 50 000 Kč roku 2004;
1. vyřadila objekt Hekrova 814–817,

výměna plastových oken, objekt
Šalounova 1934–1939, oprava vý-
tahů

2. zařadila nové jmenovité akce:
objekt Valentova 1741 (výměna
oken za plastová), objekt Petýrko-
va 1949, 1953 (výměna oken za
plastová), objekt Bachova 1566,
(oprava výtahů), objekt Bachova
1567 (oprava výtahů)

NESCHVÁLILA:
▼ úpravu (valorizaci) nájemného z po-

zemků na území MČ Praha 11 od 
1. 7. 2004 do 30. 6. 2005 o 0,1 %

Rada MČ Praha 11 dne 29. 4. 2004 
na své 10. mimořádné schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ přijetí finančního daru od spol.

AIG/Lincoln CZ, s. r. o., ve výši 
400 000 Kč na kulturní akci »Tóny
Chodovské tvrze«

Rada MČ Praha 11
dne 6. 5. 2004 na své 11. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ záměr pronájmu bytu č. 16, 1+kk v 5.

patře, Láskova 1814 za smluvní nájem-
né a odkoupení pohledávky; přihlášky
lze podat do 8. 6. 2004 do 14.30 hod.
do podatelny ÚMČ v Ocelíkově 672
a informace a tiskopisy získáte buď
v bytovém oddělení OSM ÚMČ Praha
11 nebo na www.praha11.cz

▼ záměr pronájmu bytu č. 29, 0+1 v 5.
patře v Bajkonurské 736 formou vý-
běrového řízení pro mladé do 35 let,
za nájemné dle platného usnesení
RMČ Praha 11 a odkoupení pohle-
dávky; přihlášky lze podat do 8. 6.
2004 do 14.30 hod. do podatelny
ÚMČ v Ocelíkově 672 a informace
a tiskopisy získáte buď v bytovém
oddělení OSM ÚMČ Praha 11 nebo
na www.praha11.cz – radnice – úřad
– odbory úřadu MČ Praha 11 – ti-
skopisy odborů – správy majetku

▼ nové náplně činností komisí Rady
MČ Praha 11

NESOUHLASILA:
▼ se záměrem výstavby bytových domů

a služeb na pozemku svěřeném MČ
Praha 11, parc. č. 2117/342 v k. ú.
Chodov při Ryšavého ulici, neboť
tyto pozemky hodlá využít pro potře-
by MČ Praha 11

Individuální setkání obãanÛ se starostkou 
a jejími zástupci se koná 2. ãervna 2004 
od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkovû ulici

Vefiejné setkání starostky a jejích zástupcÛ s obãany 
se koná 9. ãervna 2004 v KD Opatov.

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

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

Starostka Marta ·orfová 
267 902 204, 272 941 360

ZÁSTUPCI STAROSTKY:
Jan ·imÛnek

267 902 206, 272 916 060
Ivan ·koda

267 902 206, 272 922 114
Jan Va‰íãek

267 902 275, 272 940 804

O čem jednala 
rada MČ

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

Modrá linka
Informační linka k červnovým volbám do Evropského

parlamentu byla zřízena na tel. 810 800 000.
Operátoři na lince jsou připraveni poskytovat obča-

nům České republiky základní informace o volbách
každý den včetně víkendu od 8.00 do 20.00 hodin. Volá-
ní mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník
a dotazy zodpovězeny operátory během následujícího
dne. V případě nutnosti jsme připraveni provozní hodiny
prodloužit. Linka bude v provozu ještě několik dní po
ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání. 

Volejte modrou linku 810 800 000
Dr. Bernd Kunzmann,

vedoucí Informační kanceláře 
Evropského parlamentu, Rytířská 31, 110 00 Praha 1
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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

V prvním patře jedné vilky na starém
Chodově bylo okno otevřené doko-

řán, paní Žofie Janotová, nejstarší občanka
nejen Chodova, ale celého Jižního Města,
už očekávala návštěvu. Paní Žofie Janotová
totiž slavila 14. května 2004 sto třetí naro-
zeniny, a ač se to zdá neuvěřitelné, vyšla
starostce městské části vstříc, aby ji osobně
přivítala. Pamatovala si i to, o čem si vloni
povídaly. A stejně jako každý rok se i letos
těší z pohledu na rozkvetlé kaštany, kvetou-
cí šeříky a první jarní květiny. Ať Vám jejich
vůně ještě dlouho přináší radost a potěšení,
paní Žofie, ať se Vám dobře daří a můžete
se těšit z blízkosti svých nejbližších.

V květnu se představitelé radnice
scházejí i se členy Svazu bojovníků

za svobodu, aby společně oslavili kulatá
výročí jejich narození. Mezi hosty sta-
rostky městské části a jejího zástupce
Ing. Ivany Škody byli letos i syn herce
Jindřicha Plachty – historik pan doktor
Šolle, primářka kliniky Monada MUDr.
Hana Marková, ale i další, vedle sebe
seděla budoucí šedesátnice s nejstarší
účastnicí setkání, které bylo právě pěta-
devadesát. Ve tvářích měly vryté vzpo-
mínky, ale oči jim jen hrály a rádi si
s představiteli radnice popovídali nejen
o minulosti, ale hlavně o současnosti,
zaj ímali  se i o budoucnost Jižního
Města. Takových milých setkání, jako
bylo to 11. 5., si všichni moc vážíme.

Ve čtvrtek 6. května 2004 se na cho-
dovském hřbitově opět sešli před-

stavitelé městské části, pamětníci bojů
za druhé světové války, vojenské dele-
gace Ruské federativní republiky, Ukra-
jiny, Běloruska a Bulharska, zástupci
Svazu bojovníků za svobodu, ale i pro-
stí občané s květinou v ruce, aby spo-
lečně uctili památku obětí nejstrašnější
války v dějinách lidstva a poklonili se
jejich památce. Jak zdůraznila ve svém
slavnostním projevu starostka městské
části paní Marta Šorfová, nesmíme za-
pomínat na hrůzy a nesmírné oběti,
a především mladé generaci připomínat,

že svoboda, klid a mír našeho dnešního
života byly vykoupeny krví a životy, na
chodovském hřbitově leží ti, kteří se ví-
tězného konce druhé světové války ne-
dočkali. Nezapomínejme, umírali i pro
štastný život našich dětí a vnuků.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

Regionální klub SPHV obãanÛ Prahy 11 pfiivítá léto v sobotu 19. ãervna

procházkou Milíãovsk˘m lesem. Zaãátek v 9 hodin v Katefiinkách na novém

Katefiinském námûstí, dostupném autobusem MHD. Vede dr. Jifií BartoÀ
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MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11

vyhlašuje dne 20. 5. 2004
výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

TISKOVÝ MLUVČÍ 
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11

Sjednaný druh práce: tiskový mluvčí

Platové zařazení: 10. platová třída

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou. 
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

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

c) způsobilost k právním úkonům,

d) bezúhonnost,

Další požadavky:
požadované vzdělání 

– vysokoškolské – fakulta žurnalistiky výhodou 

požadované znalosti 
– znalost problematiky tiskového mluvčího 
– znalost koordinace a tvorby obsahu webových stránek 
– komunikační a organizační schopnosti, flexibilita
– dobrá znalost PC
– znalost cizího jazyka výhodou 
– zkušenosti z oblasti výkonu státní správy a samosprá-

vy výhodou
– reference o dosavadní činnosti

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjme-
ní, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde–li o cizího státního ob-
čana), datum a podpis.

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

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 18. 6. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11
personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

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

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11

vyhlašuje dne 21. 5. 2004
výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

EKONOM – METODIK DPH
v ekonomickém směru 
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: ekonom– metodik DPH
Platové zařazení: 9. platová třída
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou. 
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

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

Další požadavky:
požadované vzdělání 

– vysokoškolské nebo vyššín odborné (ekonomické za-
měření výhodou) 
požadované znalosti 
– dobrá teoretická znalost problematiky DPH (i v kon-

textu EU), případně i praktická znalost režimu DPH
a souvisejících činností 

– dobrá znalost práce s PC (WORD, EXCEL, Internet)
– dobrá orientace v zákonech a dalších předpisech, je-

jich praktická aplikace v rámci příslušné problematiky
– dobré komunikační schopnosti 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjme-
ní, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde–li o cizího státního ob-
čana), datum a podpis.

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

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 18. 6. 2004 na adresu:
Úřad městské části Praha 11
personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: »Výběrové řízení – ekonom –
metodik DPH v ekonomickém odboru«
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11
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VOLBY 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starostka městské části Praha 11
podle § 32 zákona č. 62/2003

Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých
zákonů,

OZNAMUJE :

1. Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční dne 11. června od
14.00 hodin do 22.00 hodin a dne
12. června od 8.00 hodin do 14.00
hodin.

2. Místem konání voleb do Evrop-
ského parlamentu je: viz seznam
okrsků

3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České repub-
liky), nebo totožnost a státní ob-
čanství jiného členského státu Ev-
ropské unie a zápis v evidenci oby-
vatel.

4. Každému voliči budou dodány 3
dny přede dnem voleb do Evrop-
ského parlamentu hlasovací lístky.
Ve dnech voleb do Evropského
parlamentu volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.

V Praze 
dne 5. května 2004

Marta Šorfová, 
Starostka městské části Praha 11

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Včervnu 2004 se uskuteční historicky první volby do
Evropského parlamentu na území České republiky.

O době a místě konání voleb jste informováni oznámením
starostky naší městské části. Hlasování probíhá ve stálých
volebních okrscích zřízených podle zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, čísla jednotlivých
okrsků, adresy volebních místností, a vymezení jednotli-
vých volebních okrsků je uvedeno v příloze Oznámení.

Adresy volebních místností jsou totožné s adresami vo-
lebních místností v minulých volbách. Došlo ke změně
v číslování volebních okrsků, protože na území hl. města
Prahy vznikly tři nové okrsky a bylo nutné čísla okrsků
posunout.

Informaci o datu a době konání voleb s konkrétní adre-
sou volební místnosti a číslo svého volebního okrsku volič
obdrží zároveň s hlasovacími lístky, které budou doručeny
všem voličům do listovní schránky nejpozději 3 dny před
dnem voleb.

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

totožnost a státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem České republiky anebo ce-
stovním průkazem.

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským
průkazem, je poté povinen tento průkaz odevzdat okrsko-
vé volební komisi.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství,
nebude mu hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okr-
sková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo
jinak označené hlasovací lístky nové.

Jak volič hlasuje?
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích líst-

ků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky
jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandi-
dátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kte-
rému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího
lístku nemají na jeho posuzování vliv.

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

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků,
nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen
okrskové volební komise. S voličem, kterému brání
v úpravě hlasovacího lístku tělesná vada nebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrsko-
vé volební komise, a hlasovací lístek za něj v souladu
s jeho pokyny upravit, vložit do úřední obálky a úřední
obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky.

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

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

Odbor vnitřních věcí
Úřadu městské části Praha 11

Chystáme se HLASOVAT
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V OKRSKU Č. 946 JE MÍSTNOST V: 
SOŠ A SOU SCHULHOFFOVA 844

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

943
Wagnerova celá ulice
Za Rybáfistvím celá ulice

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

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

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

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

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

V Hájích celá ulice

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

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

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

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

533;
Hviezdoslavova 666
Kosmická 537; 746; 747

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

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

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

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

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

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

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

V˘stavní 845; ã.e.2

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

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

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

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

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

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

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

598; 599; 600

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

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

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

Hlavatého 618; 619; 620
K Milíãovu 674
Kfitinská 615; 616; 617; 673
Mejstfiíkova 609; 610; 611; 612; 613; 614;
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Ocelíkova 672
Steinerova 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 667
Stfiíbrského 675; 676; 677; 678

V OKRSKU Č. 961 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ K MILÍČOVU 674

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

688; 689

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

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

733

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

Bajkonurská 736
Steinerova 735
Tatarkova 723; 724; 725

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

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

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

Novomeského 2139

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

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

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

1333; 1334; 1335; 2119
Vidimova 1324; 1325

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chomutovická 1443; 1444

Zdimûfiická 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1430; 1431;
1432; 1433; 1434; 1435; 1436; 1437; 1438;
1439; 1440; 1441; 1442; 1445; 1446; 1447;
1448; 1449; 1450

V OKRSKU Č. 971 JE MÍSTNOST V: 
OBCHODNÍ AKADEMIE KŘEJPSKÉHO 1501

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

V OKRSKU Č. 972 JE MÍSTNOST V: 
OBCHODNÍ AKADEMIE KŘEJPSKÉHO 1501

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

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

V OKRSKU Č. 973 JE MÍSTNOST V: 
OBCHODNÍ AKADEMIE KŘEJPSKÉHO 1501

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

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

V OKRSKU Č. 974 JE MÍSTNOST V: 
OBCHODNÍ AKADEMIE KŘEJPSKÉHO 1501

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

1545; 1546; 1547; 1548; 1549

V OKRSKU Č. 975 JE MÍSTNOST V: 
OBCHODNÍ AKADEMIE KŘEJPSKÉHO 1501

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

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

V OKRSKU Č. 976 JE MÍSTNOST V: 
OBCHODNÍ AKADEMIE KŘEJPSKÉHO 1501

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

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

Michnova 1624; 1625

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

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

1608; 1609

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

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

1617 1618; 1619

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

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

1578; 1579; 1580; 1581 1582; 2118; 2209;
2210
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¨V OKRSKU Č. 980 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ MIKULOVA 1594

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

Mikulova 1583; 1594
V PrÛãelí 1653; 1655

V OKRSKU Č. 981 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ MIKULOVA 1594

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

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

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

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

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

Chalupkova 1364; 1365; 1366; 1367
Kvûtnového vítûzství 1554

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1137; 1138
Zimákova celá ulice

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

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

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

Hejplíkova celá ulice
K Horkám 2284
Ke Skále celá ulice

Ke Stáãírnû ã.e.7; 150; 421; 444; 504; 512; 523; 591; 602;
607; 687; 795; 954; 1082; 1111; 1143; 2268;
2270; 2272

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1360; 1750
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·vabinského 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225;
231; 232; 233; 240; 241; 243; 244; 248; 252;
259; 269

U Kolonie 274
V Benátkách celá ulice
Verdiho celá ulice
Zakoufiilova celá ulice

V OKRSKU Č. 992 JE MÍSTNOST V: 
ZŠ DONOVALSKÁ 1684

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

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

1714; 1715; 1716; 1717

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hráského celá ulice
Jarníkova 1904
Klírova celá ulice
Roztylská ã.e.8; 2232;
·ustova 1930
V Parku celá ulice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krejnická 2021
Po‰epného nám. 2022

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

Augustinova celá ulice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komárkova celá ulice
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Kdo se stará o úklid na území městské
části Praha 11?

Naše městská část se prostřednic-
tvím odboru životního prostředí ÚMČ
stará o úklid pouze asi dvaceti pro-
cent ploch veřejné zeleně. Lidé si
často neuvědomují, že za neuklizený
chodník nebo předzahrádku zdaleka
ne vždy může radnice. O celé čtyři pě-
tiny území Jižního Města pečují, nebo
by spíš pečovat měli, různí vlastníci.
Tak například o úklid silnic, chodní-
ků, podchodů, lávek i zeleně, která je
lemuje, by se měla starat Technická
správa komunikací hl. m. Prahy.
Úklid autobusových zastávek a točen
má zase na starosti Dopravní podnik
hl. m. Prahy. O předzahrádky a kon-
tejnerová stání kolem některých sou-
kromých bytových domů by měli dbát
jejich vlastníci. U nezanedbatelné
části pozemků situaci navíc kompli-
kují nedořešené majetkoprávní vzta-
hy.

Kolik peněz radnice na úklid vynakládá?
Městská část Praha 11 zaplatí za

úklid obecních pozemků ročně více
než čtyři miliony korun, přičemž tato
částka mimo jiné zahrnuje vyprazdňo-
vání odpadkových košů, úklid odpad-
ků z ploch veřejné zeleně města nebo
například likvidaci černých skládek.
Pořádek na pozemcích naší městské

části udržují čtyři úklidové firmy, na
které dohlížejí pracovníci odboru ži-
votního prostředí ÚMČ. Ti například
spolu se svozovou firmou pravidelně
objíždějí separační hnízda a snaží se
dodavatelskou firmu hl. m. Prahy při-
mět k větší aktivitě v úklidu těchto
míst. Během letošní zimy odbor mimo
jiné celkem sedmadvacetkrát upozor-
nil svozovou firmu na nepořádek
v okolí kontejnerů na tříděný odpad
a nechal odstranit sedmnáct malých
černých skládek.

Která místa jsou z hlediska úklidu
nejproblematičtější?

Nepořádek bývá především
na předzahrádkách u bytových domů.
Nejproblematičtější jsou hlavně domy
na pozemcích, u nichž nejsou dořeše-
ny majetkoprávní vztahy. Nepořádek
je i u kontejnerových stání a jejich nej-
bližšího okolí. Podle platných předpi-
sů totiž povinnost uklidit kontejnerové
stání leží na vlastníkovi objektu,
k němuž stání patří. Majitelé domů
sice po výzvě odboru životního pro-
středí stání uklidí, ale náprava obvykle
přijde za sedm až čtrnáct dní. Nepořá-
dek leckdy mají na svědomí i lajdáčtí
občané, například ke kontejnerům na
tříděný odpad odkládají i smetí, které
sem nepatří, odpadky místo do popel-
nic odhazují vedle nich a pod.

Lze úklid naší městské části nějak
zlepšit?

V prvním čtvrtletí letošního roku
bylo do ulic Jižního Města přistaveno
117 velkoobjemových kontejnerů, ve
čtvrtletí druhém jich bude už 129. Se-
znam míst, kam budou kontejnery
umístěny, pravidelně zveřejňujeme na
všech úředních deskách městské části
Praha 11, na jejích internetových
stránkách a rovněž jej přináší zpravo-
daj Klíč. Občané Jižního Města
mohou využívat i mobilní sběrné
dvory. V rámci tohoto projektu je na
vybraném parkovišti umístěno něko-
lik velkoobjemových kontejnerů, kam
mohou obyvatelé zdarma odkládat
veškerý odpad z domácnosti. V prů-
běhu března a dubna tohoto roku
jsme tu měli celkem šest mobilních
sběrných dvorů, v květnu další dva,
a to na parkovišti v ulicích Hněvkov-
ského a Vojtíškově. V červnu pak
budou kontejnery přistaveny do ulic
Plickovy a Mírového hnutí.

Jan Vašíček

ÚKLID NA JIŽNÍM MĚSTĚ
komplikují nedořešené
majetkoprávní vztahy
Na otázky týkající se úklidu odpovídá zástupce starostky MČ Praha 11 Bc. Jan Vašíček

V kompetencích Bc. Jana 
Vašíčka, zástupce starostky, 

je financování a rozpočet městské
části, doprava a životní prostředí

včetně kapitálových výdajů.

Vážení spoluobčané,
ve dnech 11. a 12. června 2004 budeme mít poprvé pří-
ležitost  spolurozhodovat o osudech Evropské unie, jíž
jsme se stali 1. května členem. V těchto dnech se u nás
budou konat první volby našich zástupců do Evropské-
ho parlamentu.

V Evropském parlamentu bude Českou republiku
a její zájmy zastupovat příštích pět let 24 poslanců.
Spektrum kandidátů do Evropského parlamentu je širo-
ké a různorodé, volme proto pečlivě a uvážlivě, komu
dáme svůj hlas. Přistupme k volebnímu aktu zodpověd-

ně s myšlenkou na budoucnost především mladé generace, která bude žít ve
sjednocené Evropě. .

Chceme přece být aktivními spolutvůrci budoucí podoby evropské integrace,
nikoli pasivními příjemci toho, co za nás vymyslí a rozhodnou jiní.

Přeji vám šťastnou volbu

Marta Šorfová, starostka
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Program T–Mobile Balonstory:
14.30 – 15.00 hod.
■ Kaskadéři na motocyklech

15.00 – 16.30 hod.
■ AT Domino – Pražské taneční studio
■ Ježci – taneční kroužek při MŠ Mírového hnutí
■ Srdíčko – dětský pěvecký sbor 

při MŠ A. Drabíkové
■ Taneční studio Niké
■ Kolb dance – Acrobatic rock’n’roll
■ BJ Band – kapela ZUŠ JM

16.45 – 17.30 hod.
■ Ukázky práce hasičů a záchranářů

17.30 – 18.30 hod.
■ Václav Neckář a Bacily – Před 30 lety založil

Václav Neckář se svým bratrem Janem a Otou
Petřinou skupinu Bacily. Za 30 let existence
nakazily Bacily své posluchače nesčíslněkrát
– báječnou muzikou.

19.00 – 20.00 hod. – VZLETY BALÓNŮ

19.00 – 21.00 hod.
■ Kapela »SM LOMOZ« –  originální směs

dubu, psychedelie, popu a foklóru
■ kapela »B4« – skupina improvizované hudby

Doprovodný program na ploše Centrálního parku:
■ Sbor dobrovolných hasičů – ukázky techniky
■ Jízdní policie
■ T Mobile EURO 2004 TOUR
■ Možné přistání vrtulníku Armády ČR
■ Zdarma dětské atrakce (skákací hrady)
■ Městská policie – značení kol a autorádií,

prezentace techniky

VELKÁ SOUTĚŽ 
o 50 hodnotných cen 
1. Které městské části tvoří správní obvod Prahy 11?
■■ Praha 11, Praha-Kunratice, Praha-Spořilov
■■ Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd
■■ Praha 11, Praha-Šebrov, Praha-Kateřinky

2. V dubnu letošního roku přivítal T-Mobil 
svého jubilejního zákazníka. Byl to v pořadí již:
■■ 3 500 000         ■■ 4 000 000           ■■ 4 500 000

3. Jako náplň balonu se používá:
■■ sirovodík          ■■ zemní plyn         ■■ horký vzduch

T-Mobile Balonstory
Sobota 19. 6. 2004 – Centrální park u stanice metra Opatov
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Anketa bude slosována přímo v průběhu letošní T-Mobile Balonstory a 50 hodnotných cen věnovala firma T-Mobile.
První tři ceny jsou samozřejmě mobilní telefony Siemens MC60 EURO, Nokia 3100 EURO a Siemens A60 EURO.

(Ceny nejsou právně vymahatelné)

✁

✁

✁
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V květnu 2004 se v Chodovské tvrzi konala výstava Jana
Kanyzy, malíře, který působí také jako divadelní a fil-

mový herec, jak sám charakterizuje svou uměleckou činnost.
O oprávněnosti této charakteristiky svědčí řada samostat-
ných výstav ve významných českých i zahraničních galeri-
ích, kde jeho díla zaujala mnoho návštěvníků a byla příznivě
hodnocena odbornou kritikou.

Jan Kanyza je spoluzakladatelem výtvarné skupiny Tole-
rance 95. Žije a pracuje v Praze, v Podkrkonoší a také v Pa-
říži. Širší veřejnosti je znám spíše jako dramatický umělec,
neboť lidé všeobecně znají více herce než malíře.

Výstava v Chodovské tvrzi se konala pod záštitou sta-
rostky MČ Praha 11 a městská část rovněž přispěla na pro-
pagaci této výstavy. Jihoměšstští představitelé v čele se sta-
rostkou Martou Šorfovou a místostarostou Ing. Ivanem
Škodou se v úterý 4. května také zúčastnili jejího slavnost-
ního zahájení. Při něm Chodovská tvrz přivítala řadu vzác-
ných hostů. Ministr kultury Pavel Dostál tvrz již znal ze
svých předchozích návštěv, exprezident Václav Havel tu
však byl poprvé, spolu s manželkou. Mezi návštěvníky byli
také zpěvák Ivan Mládek, právník Tomáš Sokol a mnoho
dalších známých osobností ze světa umění, podnikání i po-
litiky. Přítomné zaujalo stručné, odborně fundované prů-
vodní slovo kunsthistorika prof. Františka Dvořáka a vy-
stoupení hudebního vědce specializujícího se na historii
klavírů a klávesových nástrojů Petra Šefla. Hrál na věrnou
repliku cembala ze 17. století. Poděkování patří firmám Pi-
nito a Vestra, které se na své náklady postaraly o pohoštění
návštěvníků.

Výstava Jana Kanyzy se stala významnou událostí jiho-
městského kulturního života. Na červen je připravena výsta-
va dalších tvůrců. kteří podobně jako Jan Kanyza jsou veřej-
nosti známi spíše z jiných uměleckých oborů než výtvarného
umění.

Výstava děl bubeníka, kapelníka a textaře Františka Ringo
Čecha a klarinetisty Ivo Pešáka potrvá od 2. do 27. června
2004.

Ing. Vladimír Levický, 
ředitel KD Chodovská tvrz

JAN KANYZA – malíř

Pod tímto názvem se letos v létě
uskuteční festival koncertů hou-

slového virtuosa Jaroslava Svěceného
a jeho skvělých hudebních přátel.
Chtěli jsme vědět od Mistra víc. Jaro-
slav Svěcený právě ukončil svoje vy-
stoupení. Sotva dozněl potlesk a on si
bílým kapesníkem otřel pot z čela.
Opatrně ukládal křehký a přitom tak
zvučný nástroj, kterému zasvětil svůj
život, do bezpečného obalu, byl ale
vstřícný.

Dovolte otázku: Co od festivalu
Tóny Chodovské tvrze očekáváte?

Festival vnímám jako vyústění
mých několikaletých koncertů v Cho-
dovské tvrzi, kterým říkám domovské.
Moc rád se totiž do tvrze vracím, má
při koncertech zcela neopakovatelnou
atmosféru. Kolikrát mne však mrzí, že
se na všechny zájemce o koncerty
v sále nedostane. Tak jsme se rozhodli
uspořádat pro Pražany i návštěvníky
odjinud letní festival, který se bude

konat na nádvoří. Pro koncert v let-
ních měsících je ideální, když se může
konat venku, má to zcela jiný dopad.
A zvýší se tím také kapacita pro ná-
vštěvníky. Vedle zajímavé dramatur-
gie u klasických koncertů dáme pro-
stor vynikajícím umělcům jiných
žánrů - Martě Kubišové a v zahraničí
velmi populární skupině Jablkoň.

Z hlediska umělce jste svůj vztah
k Chodovské tvrzi již svým způsobem
vyjádřil. Co pro vás tvrz znamená cel-
kově?

Pro mě představuje jakési až pout-
ní místo. Když pozdě večer vidím její
kruhovité nádvoří osvětleno těmi
lampičkami a okny, v duchu ji nazý-

vám UFO. Jako kdyby tu znenadání
přistála odněkud zdaleka z Vesmíru.

Tenhle dojem už tvrz vyvolala
i v jiných vnímavých lidech.

Vidíte. Musím říct, že tvrz má pro
mě jakýsi skrytý magnet. A doufám,
že bude stejně působit i na všechny
posluchače, kteří přijdou na letošní
letní festival. Její prostředí náleží mezi
ideální místa pro takové koncerty.
Předností je i to, že se nachází mimo
centrum Prahy, takže láká skutečné
hudbymilovné zájemce.

Děkuji.

Rozmlouval J. Bartoň. 
Osm koncertů festivalu Tóny Cho-

dovské tvrze se uskuteční mezi 20. čer-
vencem a 26. srpnem 2004.

TÓNY Chodovské tvrze

Ing. Ivan Škoda, Marta Šorfová, Jaroslv Svěcený, dr. Jiří Bartoň (zleva)
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

SCHVALUJE
▼ po přípravě všech podkladů

delimitaci výstavby I. a II.
etapy zemního ochranného
valu na odbor městského in-
vestora Magistrátu hl. m. Prahy

▼ prodej humusu ze Sukovského
rybníka za cenu 50 Kč/m3

▼ návrh změny Územního plánu
na pozemcích parc. č. 214/119,
42, 46, 47, 49, 50, 70, 71,

▼ návrh výstavby inženýrských
sítí pro rodinné domy a přečer-
pávací stanici na parc. č. 608/2
»V Potocích«,

▼ složení povodňové komise
a povodňový plán,

▼ plnění rozpočtu za období v I.
čtvrtletí 2004 v celkové výši
příjmů 3 086 770 Kč a v celko-
vé výši výdajů 3 086 441 Kč

BERE NA VĚDOMÍ

▼ informaci o výstavbě ZOV
s tím, že v současné době pro-
bíhá v úřadu městské části
kontrola hospodaření odborem
stížností a mimořádných kon-
trol MHMP se zaměřením na
akci »Zemní ochranný val«

VOLBA 
STAROSTY
Na pravidelném zasedání

zastupitelstva dne 11.
5. 2004 byl veřejným hlaso-
váním zvolen do funkce sta-
rosty Ing. Jiří Hrubý.

Ing. Jiří Hrubý byl zvolen
pěti hlasy z přítomných de-
víti zastupitelů. Čtyři se zdr-
želi.

Zástupcem starosty zů-
stává pan Václav Drahorád.

KONTEJNERY
Kontejnery na nadměrný komunál-

ní odpad budou přistaveny v ter-
mínu od pátku 11. června 2004 do ne-
děle 13. června 2004 na tato místa:

Kateřinky – křižovatka ulic Vod-
nické - Na Křtině, Formanská ulice
223, ulice Ke Smrčině (naproti čp.
296), Krajanská ulice, křižovatka ulic
Remízkové - Pastevců.

Újezd – Formanská ulice čp. 63,
ulice K Motelu 7.

Kontejnery jsou určeny pouze pro
velkoobjemový odpad z domácností,
nikoli pro odpad vznikající při podni-
katelské činnosti.

Jak jsme vám sdělili v minulém čísle
Klíče, budou v naší městské části

dva volební okrsky.
Pro voliče bydlící v ulicích K Mote-

lu, Nad Náhonem, K Mostu, Ke
Mlýnu, Nad Statkem, K Sukovu, Nad
Výpustí, Ve Vilkách, J. Bíbrdlíka, For-
manská v Újezdu bude zřízen volební
okrsek v budově fotbalového klubu SK
Újezd v ulici Nad Statkem 118.

Pro voliče bydlící v ulicích Proutě-
ná, Vodnická, Krajanská, U Prame-
ne, Studánková, Remízková, Pastev-
ců, Kateřinské nám., Milíčovská, Na
Křtině, Štítová, U Močálu, Ke Smrči-
ně, Na Cípu, Pod Napětím, Forman-
ská v sídelní části Kateřinky bude
volební okrsek v prostorách Úřadu

MČ Praha – Újezd, Kateřinské nám.
465/1.

Hlasovací lístky budou dodány vo-
ličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. Volič, který hlasuje na voličský
průkaz, obdrží hlasovací lístky ve vo-
lební místnosti.

Volič je povinen prokázat před
hlasováním svoji totožnost a státní
občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem ČR. Volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.

Volič, který není zapsán ve výpisu
ze seznamu pro volby do EP, okrsko-
vá volební komise hlasování neumož-
ní.

V případě závažných, zejména
zdravotních důvodů, může volič po-
žádat obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to , aby
mohl hlasovat mimo volební místnost.

Volič, který se neodebere do pro-
storu určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků, nebude moci hlasovat.

Termín voleb: 
pátek 11. 6. 2004 
od 14.00 hod. do 22.00 hod.

sobota 12. 6. 2004 
od 8.00 hod. do 14.00 hod.

JUDr. Martina Maříková
odbor občansko-správní 

ÚMČ Praha–Újezd

Vážení spoluobčané,
od 30. dubna 2004 probíhá hloubková kontrola
zaměřená na stavbu I. a II. etapy ZOV (zemní
ochranný val), která by měla prověřit hospoda-
ření městské části s veřejnými financemi. Po
skončení této důkladné kontroly požádáme
odbor městského investora MHMP, aby převzal
investorství a dokončil tuto veřejně prospěšnou
stavbu. Financování takto nákladné stavby není
v možnostech rozpočtu naší městské části.

Další prioritou je vybudování splaškové a de-
šťové kanalizace v ul. Pod Napětím. Velkým
problémem je, že ulice Pod Napětím je na k.ú.
Chodov. Zahájili jsme jednání se starostkou
Prahy 11 Martou Šorfovou, abychom dokončili
směnu pozemků, která byla Zastupitelstvem
MČ Praha – Újezd odsouhlasena v poměru 1:1.

Dále bych vás chtěl informovat o investiční
akci, na kterou městská část získala finanční
prostředky od odboru životního prostředí
MHMP. Jedná se o opravu lávky a brodu přes
Botič. Akce se bude realizovat do konce letošní-
ho roku.

Výstavba dětského hřiště v sídelní části Ka-
teřinky byla, a je v našem volebním programu.
Neustále hledáme vhodný pozemek. V letošním
roce naše městská část podala opakovaně žá-
dost na MHMP o svěření pozemku parc. 
č. 265/145, který je ve vlastnictví Inženýrské
a realitní organizace Praha (IROP). V současné
době je žádost ve stadiu zápisu na Katastrálním
úřadě do majetku hl. m. Prahy. V případě, že by
městské části byl tento pozemek svěřen, vybu-
dovala by zde dětské hřiště.

Veškeré vaše náměty a připomínky k těmto
akcím adresujte Úřadu městské části.

Václav Drahorád, zástupce starosty

VOLBY do Evropského parlamentu

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 11. 5. 2004
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V květnovém vydání Klíče kolega
Ing. Petr Baubín, zastupitel za Ev-

ropské demokraty, publikoval článek
pod názvem Kultura na Jižním Městě
nebude popelkou! Pustil jsem se do
jeho četby v naději, že si pod optimis-
tickým titulkem alespoň mezi řádky
přečtu něco, co byť i jen částečně odů-
vodní kroky současného vedení radni-
ce k financování kultury na Jižním
Městě. Bohužel, nic takového jsem ne-
našel. Dvě třetiny článku autor věnuje
problému Sdruženého zdravotnického
zařízení na JM I, fungování Centra ak-
tivního porodu a naznačuje existenci
dalších možných »pomníčků« minulé-
ho vedení radnice (sám nemám důvod
toto vedení příliš obhajovat), aby v po-
sledním odstavečku, zdánlivě věnova-
ném kultuře, snesl tolik nepřesností
a upravených polopravd a demagogie,
s nimiž jsem se za deset let své práce
v kulturní komisi, kde vždy převládala
a převládá diskuse a síla argumentů
před falešnou politickou mluvou či
osobními zájmy, nesetkal. Ale budiž.
Měl-li tento článek obhajovat současný
postoj vedení obce ke kultuře, pak mu
udělal medvědí službu. To je však jiná
kapitola, která mně, jako opozičnímu
zastupiteli, může dělat radost. Ale ne-

dělá. Jsem si totiž až moc dobře vědom
toho, »že o peníze jde až v první řadě«
a že celou tuto oblast, která si na sebe
asi nikdy nevydělá, tlačíme jen do účet-
ní položky »má dáti - dal«.

Co tedy, podle mého názoru, kultura
na Jižním Městě potřebuje?

Především stručnou, ale jasnou kon-
cepci nebo skromněji představu, o jaké
tvůrčí aktivity svých obyvatel má obec
zájem, které bude podporovat.

Za druhé je třeba jasně deklarovat
rozlišení vlastních tvůrčích aktivit člo-
věka jako tvůrce a člověka jako diváka
či posluchače. A z tohoto rozlišení vy-
plývá i finanční podpora jednotlivých
aktivit, která nemůže být rovnostářská.

Za třetí je nutné hledat hranice pod-
pory, především finanční (nepodceňuj-
me ale ani podporu morální), mezi tzv.
dovezenou kulturou či uměním a vlast-
ní tvůrčí činností obyvatel Jižního
Města, především mládeže.

Za čtvrté je jednoznačně nezbytné
finančně posílit grantové programy
nejen v oblasti kultury, ale i tělovýcho-
vy a sportu, na úkor exkluzivní, tzv.
účelové položky. Ta je zárodkem toho,
co je tak často kritizováno, tedy neprů-
hlednosti ve finančních tocích. Obec je
silná svými granty!

Za páté je potřeba neustále hledat
nové možnosti v organizování kultur-
ních aktivit především kulturními
domy tak, aby některé akce byly nákla-
dově přijatelnější, aniž by utrpěla jejich
kvalita. 

To nejcennější, kvalifikované a na-
dšené odborníky s mnohaletou zkuše-
ností, tady máme. Neotravujme je
slovy, která už zazněla veřejně, že
»nebyl loajální k Radě MČ Praha 11«.
Neměla by naopak Rada MČ nebo
alespoň někteří její radní být »loajální«
k nim?

Za šesté není dobré stavět kulturní
komisi do role příjemce informací bez
zaujmutí stanoviska.

Chápe-li redakční rada Klíče článek
Ing. Petra Baubína jako otevření disku-
se k tomuto tématu, diskuse bez ideolo-
gické a stranické předpojatosti, pak tu
snahu vítám a vůbec si nečiním nárok
na univerzální platnost svého názoru.
Kultura a umění zvlášť jsou tak speci-
fickým produktem lidské činnosti, že
nekvalifikovaná rozhodnutí jsou na po-
váženou.

PhDr. Luděk Vařbuchta, CSc
člen zastupitelstva za KSČM

a člen kulturní komise

BUDE KULTURA 
na Jižním Městě popelkou?

PRO ARTE VIVA
ZUŠ LYRA 

vás zvou k zápisu pro školní rok 2004/2005

do oborů hudebních:
klavír, flétna, kytara, zpěv, klávesové a dechové nástroje
výtvarného, dramatického
tanečního: 
klasický, moderní tanec, taneční techniky a styly
a přípravných studií
od 7. do 17. června 2004, 15–17 hod. v ZUŠ Praha 4

Informace na tel. 241 713 925, 
mobil: 603 861 307, 15–17 hodin

www.zusproateviva.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
vás srdečně zve na výstavu

VIKTOR PROCHÁZKA – POZNÁMKY Z CEST
Výstava akvarelů z Evropy a Severní Ameriky

Vernisáž dne 8. června 2004 ve 14.00 hod.
Budova radnice ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: 
po a st 8.00–17.30 hod.; út, čt 8.00–15.30, pá 8.00–14.00

Tel. 267 902 323 – odbor školství a kultury

KDU-ČSL
zve všechny občany na přednášku 
filosofa Jiřího Fuchse na téma

PŘIROZENÝ ZÁKON A PRÁVNÍ POZITIVIZMUS
Koná se pod záštitou obvodní organizace KDU-ČSL Praha 11

ve středu 23. června 2004 ve 20.00 hodin

v kapli sv. Ludmily Křesťanského centra (vchod A)
v Modletické ul. č. 1401 v Praze 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNOMĚCHOLUPSKÁ
Praha 10-Hostivař přijme od 1. 9. 2004
KVALIFIKOVANOU VYCHOVATELKU DO ŠKOLNÍ
DRUŽINY A UČITELKU 1. STUPNĚ
Nabízíme možnost ubytování.

Informace: tel. 274 862 488, 274 870 265

Základní umělecká škola, s. r. o.
Vzdušná 564, Praha 4 - Lhotka

Praha 10 - Uhříněves
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Výstava dětských prací s názvem Chodovská tvrz dětem –
děti Chodovské tvrzi byla zahájena dne 4. 5. 2004 ve fo-

yeru Úřadu městské části Praha 11 v Ocelíkově ulici. Nově
zrekonstruované výstavní prostory umocnily estetické vy-
znění celé výstavy, která představuje jak dvojrozměrné
práce, tak i díla plastická. Cílem výstavy, kterou pořádal
odbor školství a kultury ve spolupráci s KD Chodovská tvrz,
bylo prezentovat veřejnosti méně známou stránku činnosti
Galerie Chodovská tvrz - speciální výukové programy pro
školy. Tyto programy probíhají v součinnosti s katedrou vý-
tvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Vzniká tak velmi cenná spolupráce mezi fakultou,
fakultními školami a kulturním domem. Práce dětí ze ZŠ
Donovalská a ZŠ Na Chodovci jsou důkazem toho, že
i mladý divák je schopen komunikovat s výtvarným dílem,
objevovat skryté souvislosti a významy a pod vedením učite-
lů objevovat hodnotu toho, co lze v nejširším slova smyslu
nazvat »kulturním prostorem«.

Výstava, která je příspěvkem k letošním oslavám Chodov-
ské tvrze, potvrzuje, že naše tvrz má nejen sedmisetletou mi-
nulost, patnáctiletou současnost, ale i nadějnou budoucnost.

Výstavu mohou návštěvníci zhlédnout do 3. 6. 2004.
Michaela Vencová, 

odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11

CHODOVSKÁ TVRZ DĚTEM 
– DĚTI CHODOVSKÉ TVRZI

7.ročníku výtvarné soutěže BA-
LONSTORY 2004 na téma

»Nebeské divadlo - proměny oblo-
hy« proběhlo již v letošním mrazi-
vém únoru a na vernisáži v galerii
Chodovské tvrze se předávaly diplo-
my společně s cenami. Ty přišla 24.
února v podvečer osobně předat sta-
rostka MČ paní Marta Šorfová,
která má již tradičně nad soutěží zá-
štitu. U předávání nechyběl ani zá-
stupce starostky pro oblast kultury,
Ing. Ivan Škoda.

Tuto sváteční chvilku si společně
s oceňovaným dětmi přišli »vychut-
nat« i jejich rodiče, učitelé, přátelé
a kamarádi. Hudebním sálem se
rozléhala i hudba malých umělců
z hudebních kurzů. Svou trochou
„umění“ přispěly i děti z divadelního
kroužku při KD Klubka. Když jsme
se rozcházeli, už se nám hlavou ho-
nila témata na ročník další.

Sváteční chvilky v Chodovské
tvrzi máme sice za sebou, ale výher-
ce 1. místa v nejstarší kategorii bude
teprve užívat své ceny při samotné
akci Balonstory, která bude probíhat
v Centrálním parku 19. 6. 2004.
Oceněním byla totiž letenka na let
balónem. Přejeme šťastnou cestu!

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ 
výtvarné soutěže BALONSTORY 2004

Na oceňovaných místech 
se umístili tito soutěžící:
1. kategorie 5 – 7 let
I. místo ZU· Velké Popovice

Adéla Procházková, 
6 let – PO LETNÍ BOU¤I

II. místo M· Blatenská
Anna Paãesová, 5 let
M· Marku‰ova
Aneta Kudrnová, 6 let

III. místo M· Madolinka – Modletická 1402
Valérka Vokounová, 6 let

2. kategorie 8 – 11 let
I. místo ZU· Kfitinská, pob. Jana RÛÏiãky

Laura Procházková, 10 let – PEGAS 2060
ZU· Kfitinská 673
Alexandr Kuta, 9 let

II. místo ZU· Velké Popovice
Tomá‰ Celar, 9 let – ZAPADAJÍCÍ SLUNCE
VE ZNAMENÍ ZVùROKRUHU

III. místo Z· K Milíãovu 674
Jana Pfiibylová, 11 let

3. kategorie 12 – 15 let
I. místo Z· Donovalská 1684 – 9.A

·tûpánka âapková, 15 let, 
Lenka Pastyfiíková, 15 let, 
Daniel Albrecht, 15 let

II. místo Z· Mikulova
Iva Soukupová, 15 let

III. místo ZU· Velké Popovice
Eli‰ka Löblová, 13 let 
– SOUHVùZDÍ NA NEBI
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Na území městské části Praha 11 je
do správy odboru životního pro-

středí ÚMČ v současné době svěřeno
na 227 veřejně přístupných herních
plochách celkem 252 pískovišť pro ne-
jmenší děti. Vzhledem k trvalému
úbytku těch nejmenších v populaci Již-
ního Města a s ohledem na náročnost
údržby povrchů většiny hřišť, a také
na nutnost výměny či doplnění tam-
ních herních prvků, bude zřejmě
nutné počet pískovišť redukovat. Z to-
hoto důvodu odbor životního prostře-
dí navrhl k rekonstrukci a oplocení
proti nežádoucímu vstupu psů 105 pís-
kovišť a zatím 146 pískovišť vytipoval
k přeměně na odpočívadla či začleně-
ní jejich ploch do systému veřejné ze-
leně (trávníky, keřové skupiny atd.).

Návrh hřišť k zachování vznikl na
základě shrnutí poznatků zaměstnan-
ců odboru životního prostředí a zkuše-
ností, jež mají s provozem hřišť firmy,
starající se o údržbu veřejné zeleně.
Prvotní seznam byl uveden do souladu
se závěrečnou podobou Studie regene-
race Jižního Města, která byla veřejně
konzultována s občany daných lokalit
a schválena Radou městské části
Praha 11. Návrh předpokládá, že
v každém vnitrobloku budou vždy
jedno až dvě kvalitně vybavená, dosta-
tečně veliká a bezpečná pískoviště, na-
místo současných pěti nevyhovujících.

K tomuto nelehkému úkolu přistu-
puje vedení naší městské části Praha
11 s plnou odpovědností, a proto chce
znát i vaše názory, podněty, nápady,
ale i zkušenosti s užíváním pískovišť
a jejich vybavením ve vašem okolí.

Své návrhy a podněty k danému té-
matu můžete do 30. června 2004 tele-
fonicky sdělit přímo zaměstnancům
odboru životního prostředí, a to panu
Petrovi Havlovi na tel. číslo: 267 902
356 nebo paní Monice Hájkové na tel.
číslo: 267 902 332. Písemně pak na
adresu Odbor životního prostředí
ÚMČ Ocelíkova 672, 149 41 či e-mai-
lem na havelp@P11.mepnet.cz nebo
hajkovam@P11.mepnet.cz. Podrob-
nější mapa se zakreslením pískovišť je
k nahlédnutí na internetových strán-
kách městské části www.praha11.cz
v rubrice Informace/Úřední deska/Ži-
votní prostředí/Ochrana přírody nebo
v kanceláři odboru životního prostře-
dí ÚMČ, dveře č. 205, ve Vidimově ul.
1324-1325.

Děkujeme vám za spolupráci.

Petr Havel, 
odbor životního prostředí 

ÚMČ Praha 11

OPTIMALIZACE SÍTĚ 
dětských hřišť a pískovišť

Pískoviště ke zrušení
Lokalita pískovi‰tû ã.p. poãet Lokalita pískovi‰tû ã.p. poãet
AneÏky Malé 531 1 Kupeckého 765 1
Augustinova 2071 1 Kupeckého 770 1
Augustinova 2074 1 Kvûtnového vítûzství 491 1
Augustinova 2075 1 Kvûtnového vítûzství 492 1
Augustinova - vnitroblok 2080 1 Kvûtnového vítûzství 1629 1
Bachova 1567 0 Kvûtnového vítûzství 1739 2
Bachova 1568 0 Láskova 1793 1
Bachova 1590 1 Láskova 1797 1
Bachova 1593 1 Láskova 1811 1
Benkova 1690 1 Leãkova (u hfibitova) 1516 1
Boháãova 859 2 Ledvinova 1707 1
BohúÀova 1339 1 Ledvinova 1709 1
Brandlova 1557 1 Ledvinova 1712 1
Brechtova - Matú‰kova 779 1 Ledvinova 1713 1
Brechtova - Matú‰kova 780 2 Leopoldova - pfied Opávia 1667 1
Brechtova - Matú‰kova 785 1 Machkova 1644 1
Brodského 1676 2 Machkova 1646 1
Brodského 1679 1 Malenická 1786 1
Cyprichova 705 1 Marku‰ova - Brandlova 1632 1
âernockého 1487 1 Marku‰ova - Brandlova 1637 1
Dûdinova 1982 1 Matú‰kova - Blankyt 829 3
Donovalská 1659 1 Michnova 1622 2
Donovalská 1663 1 Mikulova 1570 1
Filipova 2018 1 Mikulova u CP 1578 1
Gregorova 2087 1 Modletická 1388 1
Gregorova 2090 1 Modletická 1389 1
Hekrova 812 1 Modletická 1390 1
Hekrova 816 1 Nad Opatovem 2026 1
Hekrova 818 1 Nad Opatovem 2028 1
Hekrova 823 1 Nad Opatovem 2030 1
Hnûvkovského 1361 1 Nechvílova 1821 1
Hnûvkovského 1375 1 Nechvílova 1825 1
Hnûvkovského 1376 1 Nechvílova 1831 1
Hrabákova 1969 1 Nechvílova 1838 1
Hrabákova 1973 1 Nechvílova 1840 1
Hráského 1925 1 Nechvílova 1853 1
Hráského 1928 1 Novomeského 692 1
Hroncova 1885 1 Pet˘rkova 1947 1
Hroncova 1888 1 Pet˘rkova 1950 1
Hrudiãkova 2100 1 Pet˘rkova 1960 1
Hrudiãkova 2108 1 Pet˘rkova 1961 1
Hrudiãkova 2096 1 Pet˘rkova 1967 2
Chalupkova 1368 1 Pet˘rkova 1993 1
Jarníkova 1869 1 Pet˘rkova 1997 1
Jarníkova 1873 1 Podjavorinské 1596 1
Ja‰íkova 1533 2 Podjavorinské 1597 1
Ja‰íkova 1537 1 Ra‰ova 633 1
JaÏlovická 1348 1 Radimovická 1414 1
K Milíãovu 854 1 Radimovická 1416 1
Kahovská 1702 1 Radimovická 1419 1
Kahovská 1703 1 Radimovická 1780 1
Kahovská 1705 1 Schulhoffova 790 1
Ke Katefiinkám 1393 2 Starobylá 1011 1
Ke stáãírnû 1654 1 ·alounova - vnitroblok 1933 2
Klírova 1910 1 Tererova 1358 2
Klírova 1919 1 V jezírkách 1543 1
Klírova 1922 1 Valentova 1726 1
Klírova vnitroblok 1 Valentova 1732 1
Konstantinova 1474 1 Valentova 1735 1
Konstantinova 1481 1 Vidimova 1307 2
Konstantinova 1498 1 Zdimûfiická 1430 1
Kropáãkova 558 2 Zdimûfiická 1437 1
Kropáãkova 560 1 Zdimûfiická 1449 1
Kfiejpského 1510 1 Zle‰ická 1804 1
Kunínova 1694 1 Zle‰ická 1808 1
Kupeckého 760 1 Zle‰ická 1847 1
Kupeckého 762 1 Zle‰ická 1851 1
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Pískoviště navržena k rekonstrukci
Lokalita pískovi‰tû ã.p. poãet povrch Lokalita pískovi‰tû ã.p. poãet povrch
AneÏky Malé 531 1 travnato-pískov˘ Kfiejpského 1524 1 asfalt
AneÏky Malé 877 1 asfalt Kunínova 1719 1 asfalt
Augustinova 2085 1 beton Kvûtnového vítûzství 1742 1 asfalt
Babákova 2154 1 beton Kvûtnového vítûzství 1865 1 asfalt
Babákova 2159 2 beton Láskova 1801 1 beton
Bachova 1587 1 asfalt Láskova 1818 1 beton
Benkova 1686 1 asfalt Ledvinova - Chodovská tvrz 9 1 pískov˘
Blatenská u DSS 2148 1 beton Leopoldova - Opávia - velké 1666 2 travnato-pískov˘
Boro‰ova 634 1 travnat˘ Leopoldova - Opávia - malé 1682 1 pískov˘
Brandlova 1381 1 asfalt Majerského 2034 1 beton
Brandlova 1384 1 asfalt Majerského 2037 1 pískov˘
Brechtova 827 1 travnato-pískov˘ Malenická 1790 1 beton
Cyprichova 702 1 travnat˘ Marku‰ova 1631 2 travnato-pískov˘
âenûtická 2218 1 travnato-pískov˘ Matú‰kova 803 1 beton
Dûdinova 1988 1 beton Matú‰kova 804 1 beton
Donovalská 1660 1 travnato-pískov˘ Mejstfiíkova 612 1 betonov˘
Filipova 2014 1 beton Mendelova - pfied Z· 550 1 travnato-pískov˘
Hlavatého 670 1 travnato-pískov˘ Mikulova 1573 2 travnato-pískov˘
Hnûvkovského 1372 1 asfalt Nad úpadem 198 1 pískov˘
Hrdliãkova - Babákova 2187 2 beton Nechvílova 1834 1 beton
Hrdliãkova - Blatenská 2175 2 beton Nechvílova 1858 1 beton
Hroncova 1889 1 beton Nechvílova vnitroblok 1 beton
Hrudiãkova - vnitroblok 2093 1 beton Novomeského 690 1 beton+travnat˘
Hviezdoslavova - V˘stavní 550 1 travnato-pískov˘ Ocelíkova - pfied úfiadem 713 1 travnato-pískov˘
Chalupkova - vnitroblok 1367 2 travnato-pískov˘ Pet˘rkova 1943 1 beton
Jarníkova 1876 1 beton Pet˘rkova 1955 1 beton
Jarníkova 1892 1 beton Ra‰ova 632 1 travnato-pískov˘
Jarníkova 1898 1 beton Starochodovská 1745 2 asfalt
JaÏlovická 1330 1 asfalt ·alounova 2024 1 travnato-pískov˘
JaÏlovická 1769 2 travnato-pískov˘ ·tichova 589 1 asfalt
Jefiábkova 1465 1 asfalt ·tichova 643 1 travnat˘
Ke Katefiinkám 1396 1 asfalt ·tichova 645 1 travnat˘
Ke Katefiinkám 1409 1 asfalt Tererova 1349 1 asfalt
Klapálkova 3121 1 travnato-pískov˘ Tererova - vnitroblok 1355 2 pískov˘
Klapálkova 3136 1 travnato-pískov˘ Tererova 1355 1 asfalt+písek
Kloboukova - Babákova 2163 2 travnato-pískov˘ V prÛãelí 1650 1 asfalt
Kloboukova 2202 2 beton V prÛãelí 1652 1 asfalt
Kloboukova 2223 1 beton V prÛãelí 1655 1 asfalt
Kloboukova 2230 1 travnato-pískov˘ Valentova 1737 1 beton
K Milíãovu 836 1 travnato-pískov˘ Vejvanovského 1612 1 asfalt
Konstantinova 1475 1 asfalt Vidimova - pfied úfiadem 1310 1 pryÏové desky
Konstantinova - M‰ 1480 1 asfalt Zdimûfiická 1424 1 asfalt
Kosmická - vnitroblok 537 1 travnat˘ Zdimûfiická 1433 1 asfalt
Kosmická - vnitroblok 544 1 travnato-pískov˘ Zdimûfiická 1438 1 asfalt
Kropáãkova 563 1 travnato-pískov˘ Zle‰ická 1844 1 beton
Kfiejpského 1509 2 asfalt Îení‰kova 2123 1 asfalt

Příklady pískovišť navržených ke zrušení. Nové hřiště (vpravo) u ZŠ Mendelova.
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Červené body
pískoviště navržená k rekonstrukci

Černé škrtlé body
pískoviště navržená ke zrušení

Mapu najdete na www.praha11.cz
nebo v odboru životního prostředí
Vidímova 1324–1325, dveře č. 205
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Zaklínadlo, naděje pro budoucnost, někdy také, bohužel,
pouhá fráze. To poslední rozhodně neplatí pro to, co pe-

dagogika označuje jako projektové vyučování. Ve stručnosti
- vymyslet vhodné téma a zaktivizovat děti, aby se jej samy
(přirozeně za promyšlené asistence dospělých) zmocnily.
Pokud možno, co nejkomplexněji a způsobem, který vychází
z reálného života. Vymyslet, připravit a zrealizovat něco ta-
kového je přirozeně obtížnější než jít pohodlnou cestou
frontálního výkladu, při němž učitel komentuje dětem učeb-
nici.

Dost úvodu - pojďme za jedním konkrétním a ve finále
mimořádně zdařilým příkladem. Místo dění: ZŠ Mikulova
na konci dubna 2004. Téma: V Evropě jsme jako doma. Ini-
ciátor, autor a hlavní hybatel projektu: Václava Fabianková,
učitelka 2. A - ve spolupráci se svými kolegyněmi, ve výčtu
jejichž jmen bych nerad na někoho zapomněl.

Celá věc se odehrála tak, že vždy dvojice tříd, jedna ze
druhého a druhá z prvního stupně si vybrala jednu ze zemí
Evropské unie, kterou měla za úkol představit ostatním
žákům školy. Formou vystoupení a výstavní expozice v pro-
storách své třídy. Po měsíci příprav přišel očekávaný den.
Suchá slova těžko mohou popsat, v jak úžasné prostředí se
obyčejné školní místnosti proměnily. Za dveřmi označenými
vlajkami a znaky jednotlivých zemí EU se ocitáme postupně
ve 12 státech. Mapy, fotografie, hudební ukázky, vzorky ku-
chyní, národní kroje, ba dokonce i modely typických staveb.
Početné množství originálních suvenýrů z cest dokládá, že
mnoho z dětí má již nepochybně řadu osobních zkušeností
a zážitků z návštěv všech koutů našeho kontinentu a rozma-
nitost představovaného zase svědčí o pestrém množství
osobních poznávacích zájmů. »Mne samotného překvapilo,
jaké informace děti zajímají - je vidět, že pohled řady z nich
na svět je odlišný od toho našeho. Je to již jiná generace,«
říká ředitel školy Pavel Klubrt. Sdílím týž pocit. Z práce dětí,
na něž tu více, tu méně žehráme, vyzařuje optimismus a dů-
věra v přátele v jiných koutech světa. Je to zřejmé i z připra-
vených scénických vystoupeních - znějí písně, tančí se, až
má člověk při troše fantazie najednou pocit, že k nám oprav-
du zavítali hosté z Francie, Anglie, Španělska, Řecka nebo
Itálie. Ano, tyto děti budou jednou žít v domově, který se
jmenuje Evropa. Nám, generaci oddělené větší či menší část
života od světa ostnatým drátem to může být chvíli líto. Ale
potom si člověk uvědomí kontinuitu života a společenského
vývoje a ze srdce přeje všem těm mláďatům, aby si všeho
toho kulturního, přírodního i dalšího bohatství, ve zdraví
a radosti užila. Správný vztah k němu pomáhají podobné
projekty vytvářet nepochybně. Což je kromě množství zku-
šeností ze samotné práce na projektu asi to nejdůležitější, co
akce dětem, ale tak trochu i učitelům přinesla. Jistě, za oběť
padla i nějaká ta hodina fyziky či chemie, ale celkový přínos
projektu to plně nahradil.

Podobné zkušenosti z projektového vyučování mají i jiné
školy. Jinde před časem brouzdali pro změnu časem, další
škola se zase proměnila na den v zoologickou zahradu. Je to
sice náročné, ale stojí to za to. Zkrátka moderní škola. Jak
celou věc vidí autorka? Dodala bych jen milé překvapení
z toho, jaké hezké vztahy při realizaci projektu vznikaly
mezi některými staršími a mladšími žáky. Zhodnocení bych
nechala na dětech.

A tak jsem si nakonec ještě prolistoval hromádku výpově-
dí žáků. Alespoň jedna za všechny. Připravovali jsme se asi
celý měsíc. Já jsem se připravoval s radostí. Bavilo mě cho-
dit do knihovny a shánět knížky, katalogy atd. A mého spo-
lužáka Honzu jak by smet. Připravování výstavky mě bavi-
lo hodně. O Evropě jsme se něco naučili. Např. že v Anglii
se pije čaj s mlékem. A hodně dalšího. Příprava +. Výstavka
+. Země či státy +. S deváťákáma to byla zábava. (Balda,
Růža ze 3.A)

Petr Kopal

MODERNÍ škola

Modelářský klub Dum Dum po-
řádá v sobotu 19. 6. 2004 mezi-

národní figurkářskou soutěž Czech
DD Masters Open 2004.

Program bude probíhat od 8.00 do
16.00 hodin. Mohou jej navštívit
nejen soutěžící, ale i veřejnost.
V jeho průběhu bude možné shléd-
nou i doplňkové programy jako např.
praktické malování modelů, modelo-
vání máster figur, ukázku základů

perspektivy v diorámech i přehlídku
vojáků v historických uniformách.

Vstupné: 20 Kč dospělí, 10 Kč mlá-
dež 15 - 18 let a důchodci
Soutěžící platí jednotné startovné 
ve výši 20 Kč.

Kontakt: Tel: 603 260 494
Fax: 272 910 868
E-mail: sipka@mbox.vol.cz

POZVÁNKA do Klubky PĚVECKÉ SDRUŽENÍ
PRAŽSKÝCH UČITELEK
přijímá nové členky
Hledáme nadané zpěvačky do všech
hlasových skupin. Požadujeme
pouze pravidelnou docházku a ra-
dost ze zpěvu. Podrobnější informa-
ce vám rádi podají Magdalena Serví-
tová, tel. 604 331 392 nebo Ivan Ze-
lenka, tel. 605 763 266.
Těšíme se na vás!

Pěvecké sdružení pražských učitelek
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Policie České republiky
Místní oddûlení JiÏní Mûsto I.

informuje ainformuje a pátrápátrá
Místní oddělení Jižní Město I Policie ČR nám poskytlo

informace o trestné činnosti na území Jižního Města I,
které nám přiblíží velitel Bc. Petr Němec.

Kriminalita na Jižním Městě I: mírné snížení
Vyhodnocení trestné činnosti za I. čtvrtletí roku 2004

Místní oddělení Jižní Město I Policie ČR sídlí v Kaplano-
vě ulici 2056. Celý služební obvod se nachází na území
městské části Praha 11 a je ohraničen ulicemi Chilskou, Ke
Stáčírně, Výstavní, Exnárovou a dálnicí D - 1. Do služební-
ho obvodu patří také městská část Praha - Újezd.

Na kriminalitu má vliv mnoho činitelů, především demo-
grafický, veřejnopořádkový, politickohospodářský a krimi-
nogenní. Právě dokonalé poznání kriminogenního činitele je
jednou z podmínek úspěšného předcházení trestné činnosti.
Toto poznání ale znesnadňuje značná koncentrace a migra-
ce osob, z toho plynoucí anonymita, a v mnoha případech
i lhostejnost obyvatel. Toto jsou negativní faktory, které pů-
sobí prakticky ve všech velkých sídlištních zástavbách, jakou
je i Jižní Město. I přesto se v I. čtvrtletí roku 2004 podařilo
trestnou činnost mírně snížit - v porovnání se stejným obdo-
bím roku 2003, kdy bylo v našem obvodu spácháno 38 násil-
ných, 6 mravnostních trestných činů a 550 činů majetkové-
ho charakteru. Celkem bylo za uvedené období evidováno
659 trestných činů. Naproti tomu v I. čtvrtletí letošního
roku bylo spácháno 28 násilných činů, žádný mravnostní
a 504 trestné činy majetkového charakteru a policisty míst-
ního oddělení JM I bylo prověřováno celkem 623 trestných
činů (trestních oznámení). Tak jako v minulých letech má

na celkové kriminalitě největší podíl tzv. »pouliční« krimi-
nalita, páchaná převážně na motorových vozidlech, v I.
čtvrtletí 2004 činila 56 % z celkového počtu trestných činů.
Bylo odcizeno nebo neoprávněně užíváno celkem 114 moto-
rových vozidel, ve 210 případech šlo o vloupání do motoro-
vého vozidla a 20 vozidel bylo úmyslně poškozeno. Z dal-
ších druhů trestné činnosti uvádím 15 loupeží, ve čtyřech
případech pachatel použil zbraň, došlo ke 47 případům
vloupání do bytů, je evidováno 34 kapesních krádeží, 90
trestných činů ostatního majetkového charakteru atd.

Pokud porovnáme některá zmíněná čísla, zjistíme, že v I.
čtvrtletí letošního roku se podařilo v územní části obvodu
MOP JM I mírně snížit počet spáchaných trestných činů.
K tomu, aby se jednalo o trvalý trend, je zapotřebí neustálé
zlepšovat práci policie samé. Aby bylo policisty více »vidět«,
byla učiněna organizační změna a na Obvodním ředitelství
Policie ČR IV vznikl nový útvar - oddělení hlídkové služby,
to znamená, že hlídková služby byla posílena a občané by
měli uniformované policisty potkávat na Jižním Městě častě-
ji. Je však nutné, aby se v některých směrech změnil i postoj
občanů, a to jak k ochraně svého majetku, tak i majetku ci-
zího a také k ochraně veřejného pořádku. Aby osoby pácha-
jící protiprávní činnost měli stále menší šanci, musí mezi po-
licií a občany fungovat vzájemná spolupráce. Za tu dosavad-
ní spolupráci policisté našeho útvaru občanům Jižního
Města děkují.

Bc. Petr Němec,
velitel Místního oddělení Jižní Město I

Jak se v úvodu zmínil velitel Bc. Petr Němec, místní oddě-
lení PČR JM I bohužel sídlí na území JM II. Vedení radni-

ce se však ve spolupráci s ředitelstvím PČR Praha IV snaží
nalézt vhodné prostory tak, aby policisté byli dislokováni
tam, kde působí.

Martin Klimakovský, 
vedoucí oddělení krizového řízení OKS

BALONSTORY 
opět na Jižním Městě
V polovině června letošního roku, konkrétně v sobo-

tu 19. června, se opět jako každý rok uskuteční
v Centrálním parku pod hotelem Twin známá Balon-
story. 

I letos celou akci bude provázet bohatý program,
a to za účasti rádia Blaník a moderátora pana Slezáka,
hasičů a jejich techniky a ukázky umění našich před-
ních kaskadérů. Uvidíte a uslyšíte i Václava Neckáře se
skupinou Bacily.

Svou troškou do mlýna přispěje i Obvodní ředitelství
Městské policie Praha 11. Městská policie bude nejen
na Balonstory zabezpečovat veřejný pořádek, nabídne
návštěvníkům i prezentaci motocyklové techniky naše-
ho obvodního ředitelství s možností oblíbených projíž-
děk pro děti. 

Dále bude přistaven mobiliář - Renault Master, při
jeho návštěvě strážníci seznámí občany pomocí propa-
gačních materiálů s prací a nabídkami městské policie
a poskytnou i řadu zajímavých či užitečných informací
o prevenci, o povinné výbavě jízdních kol a odpoví na
zvídavé otázky.

Jménem pořadatele a OŘ MP Prahy 11 se těšíme na
Vaši účast a přejeme pěkné počasí a veselou zábavu.

Bc. Miroslav Růžička,
ředitel OŘ Městské Policie Praha 11

HASIČSKÝ SBOR hl. města Prahy
4. hasičská stanice
zve malé i velké do hasičské zbrojnice

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V RÁMCI DĚTSKÉHO DNE
1. června 2004 od 13.00 do 18.00 hod.
Přijďte si prohlédnout nejmodernější hasičskou techniku
a výzbroj, oslavte Den dětí s profesionálními hasiči v ha-
sičské zbrojnici Květnového vítězství čp. 2023
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V pražském muzeu lze navští-
vit výstavu o historii praž-

ského metra. Až podivně to zní
těm, kdo dobře pamatují počát-
ky této dopravy. Čas však běží
neúprosně. Metro se mezitím
stalo neodmyslitelnou součástí
našeho života. Tím spíš pro
Prahu 11. V nedávných dnech
navštívilo překvapivé množství
Pražanů mimořádně zpřístupně-
né depo Kačerov s kapacitou
málem dvou set vozů. Dalo mu
přednost třeba před setkáním se
skutečnou vzducholodí a stovky
z nich »překousli« i poněkud
zmatené informace slabého ná-
stupištního rozhlásku na Kače-
rově, jen aby blíž poznali záku-
lisí dopravy, na kterou denně
spoléhají jako na jednu z mála
běžných jistot.

Společně s výstavbou Jižního
Města se zvažovaly různé způso-
by zajištění přepravy oněch desí-
tek tisíc lidí, které měly pojmout hromadně stavěné byty.
Definitivní, jistě nejšťastnější řešení, dopravu metrem, do
značné míry umožnily dvě skutečnosti. Zahájení výstavby
první trasy pražského metra, která dnes, bůhsuď vlastně
proč, nese označení »C«, a s tím spojenou, tolik desetiletí
předtím odkládanou stavbu Nuselského mostu. Dnes už si
málokdo uvědomí, jak výraznou hranici Prahy v její histo-
rii představovalo Nuselské údolí. Stavba trasy metra se
však původně zastavila ve stanici Kačerov. Za ní, na úcty-
hodné ploše třinácti hektarů, se nachází depo s rozlehlým
halovým komplexem, kolejištěm, železniční vlečkou a zku-
šební tratí.

Když 9. května 1974, před třiceti roky, zahájilo metro
pravidelný provoz, vyjíždělo z depa Kačerov každý den
až dvanáct vlaků, tehdy třívozových. Mimochodem, zpo-
čátku všech třicet šest vozů byly vozy „čelní“, tedy se sta-

novištěm strojvedoucího. Od
srpna 1975 depo vypravovalo
čtyřvozové vlaky a teprve od 26.
února 1979 začaly po trase
C jezdit pětivozové soupravy.
Mezitím se již od roku 1976 stě-
hovali první obyvatelé do domů,
které vyrostly na nedávných po-
lích v okolí Hájů. Při cestě „do
Prahy“, pro většinu každodenní,
vyvolávalo metro pocit stability
a bezpečnosti. Poskytoval jej
bezkolizní průjezd pražským
podzemím a také spolehlivost,
vyplývající z krátkosti intervalu
mezi příjezdy vlaků. Cesta ze
stanice Budějovická do centra,
která předtím trvala téměř půl
hodiny, se nyní stala záležitostí
několika minut. O to víc trápily
nejednou tristní dojmy ze „zbyt-
ku cesty“. Mnozí „jihoměšťané“
si občas ze stanice Budějovická,
na kterou navazovala autobuso-
vá doprava z rozrůstajícího se

Jižního Města, doslova zajeli na konečnou v Kačerově
a doufali, že brzy budou moci soupravou metra pokračo-
vat plynule dál.

V kačerovském depu stoupal počet vozů, protože v dal-
ších letech vypravovalo také vlaky trasy A i některé sou-
pravy trasy B. Prodloužená trasa C z Kačerova do Hájů
byla ale zpřístupněna veřejnosti až 7. listopadu 1980. Dnes
si jen ulehčeně oddychneme, když nás pokyn »Ukončete
nástup!« zastihne teprve uvnitř vozu. Další cesta je jistá.
Zřejmě málokoho, kdo dojíždí do Kačerova, pak napadne,
že chvíli jede po mostě, který patřil k překážkám prodlou-
žení trasy. Stanice se totiž nachází až za hlubokým záře-
zem, kterým vede železniční trať z Vršovic do Krče. Most
trať překračuje ve výši téměř osm metrů a má délku třicet
čtyři metrů. Vedou přes něj čtyři koleje, dvě pro vlaky
linky C z Hájů a dvě do depa. (Pokračování)

V původní soupravě metra. Foto autor

Jiří Bartoň

Ukončete nástup!

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (2 1 )

PRVNÍ MÁJ v poklusu
Úspěšný 29. ročník Skálova lesního běhu

VHostivařském lesoparku proběhl letos jež podruhé kon-
diční běh pro širokou veřejnost. Organizace se ujali stu-

denti Pražské vysoké školy psychosociálních studií, závod
odstartoval samotný Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc., před-
ní odborník na léčení závislosti na alkoholu, zakladatel této
dlouholeté tradice.

Cílem lesního běhu je nabídnout lidem možnost udělat
něco pro své zdraví, pobavit se a společně se svou rodinou či
přáteli prožít netradiční zážitek.

První máj přišlo aktivně oslavit více než 50 závodníků,
kteří se sešli spolu s dalšími příznivci sobotního slunného
rána na zahradě vysoké školy k registraci. Nejstaršímu
běžci bylo více než 60 let, nejmladšímu méně než jeden
rok. Všichni byli rozděleni do kategorií muži, ženy, děti
a celá rodina, získali základní informace, občerstvili se
a vyrazili na start. Prosluněný lesopark voněl jarem, což si
mohli vychutnat zejména závodníci z kategorie »celá rodi-
na«, na trati byly k vidění kočárky i koloběžky s nejmladší-
mi účastníky. V cíli pak na všechny čekaly diplomy, guláš
a rocková kapela, pro vítěze byly připraveny drobné dárky

a dort a jako tečku na závěr si mohl každý vítěz zasadit
růži.

Skálův lesní běh se nesl opět v přátelském duchu, zazna-
menali jsme oproti loňskému roku větší zájem veřejnosti.
Zdá se, že tato sportovně společenská událost přináší Jižní-
mu Městu novou tradici.
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Amáme to za sebou, mohli si spoko-
jeně říci všichni zúčastnění. Na

zápis do 1. třídy přicházeli možná tak
trošku v obavách. Děti se těšily, ale ne-
věděli, co je čeká a rodiče se obávali,
zda pro velký zájem bude jejich dítě do
školy přijato. Nejistotu rozptýlila paní
ředitelka Mgr. Jitka Kašová rozhodnu-
tím, že se pro školní rok 2004/2005
otevřou dvě třídy.

Jak prožili zápis budoucí prvňáčci?
Při příchodu si každý vybral pastelku,

která se mu líbila. Podle ní si, po spo-
lečném přivítání, hledal paní učitelku,
která byla v barvě pastelky oblečena.
Takto vzniklá skupinka 5 - 6 dětí pra-
covala společně na úkolech, které byly
důležité pro získání řádu »Prvňák Klí-
ček«. Děti zachraňovaly princeznu
z dračí sluje, nebo jí podle určitých
znaků pomáhaly najít správné králov-
ství. Počítaly, zda princové zbudou na
všechny tancechtivé princezny, kreslily
rytíře a také zpívaly, povídaly a recito-

valy. Nápomocna jim byla pážata
přímo z království Země Klíčků. Děti
byly moc šikovné, a tak všechny získaly
řád »Prvňák Klíček« v podobě perní-
kového klíče.

Snad všichni odcházeli spokojeni.
Budoucím prvňáčkům a jejich rodičům
přejeme, aby se jim v naší škole líbilo
a byli spokojeni

Zuzana Rauberstrauchová, 
členka dozorčí rady

a Mgr. Jana Ciznerová

ZÁPIS v Klíčku do Země Klíčků

Žáci 5. třídy ZŠ Klíček se učí aktivnímu občanství. Jak
to dělají? Na počátku všeho bývá problém. Tentokrát

zněl takto: škola Klíček se nachází v hezkém prostředí
okraje sídliště Chodov, v blízkosti Chodovské tvrze a roz-
lehlého travnatého prostranství. A právě blízkost téhle
»psí loučky« občas přináší potíže. Volně pobíhající psi se
totiž často ocitají i v prostoru před loučkou, tj. na přícho-
dových cestách ke škole. Některé děti mají z volně pobí-
hajících psů strach a naprosto všem vadí psí výkaly nachá-
zející se na chodnících. Děti se začaly zajímat o to, jak by
mohly pomoci tento problém řešit. To byla příležitost se-
známit děti s osvědčenou metodikou mezinárodního pro-
jektu Občan. U nás v České republice tento projekt už
znají desítky škol stejně jako v dalších čtyřiceti státech ce-
lého světa. Cílem tohoto projektu je naučit žáky všímat si
svého okolí, porozumět vybranému problému (zjistit
o něm co nejvíce informací i názorů ostatních), seznámit
se s příslušnými zákony a vyhláškami, poznat svá osobní
práva dětská i občanská, a pak se obrátit na kompetentní
veřejné činitele s požadavkem a návrhem řešení.

Žáci z Klíčku se v rámci »mapování« problému setkali
např. s pracovníky nadace, která učí děti rozumět psům
a jejich chování, vypracovali anketu a jejím, prostřednic-
tvím zjišťovali názory lidí ve svém okolí, další informace si
zjišťovali na internetu, ve vyhláškách, diskusí s majiteli
psů. Informace zjišťovali páťáci i na úřadu městské části
Praha 11 a pozvali na setkání k tomuto tématu vedoucí

odboru životního prostředí Ing. Yvonu Hájkovou a Ing.
Petra Popova, předsedu finanční komise a člena Zastupi-
telstva MČ Praha 11. Oba hosté fundovaně a ochotně od-
povídali na připravené dotazy a slíbili některé konkrétní
kroky k odstranění zmiňovaného problému, např. instalaci
většího počtu odpadkových košů na psí exkrementy. S ná-
vrhem na pečlivější a pravidelné kontroly dodržování pra-
videl, týkajících se volného pobíhání psů a znečišťování
ulic doporučili dětem obrátit se na Městskou policii nebo
poukázat na tento problém při některém veřejném disku-
sním setkání se starostkou městské části.

Setkání se konalo 14. dubna a účastnili se ho i členové
americké delegace senátorů a vedoucích pracovníků z ob-
lasti vzdělávání, občanských aktivit a výchovy k občanství
z Mississipi, Michiganu a Washingtonu D. C. V prostorách
školy je přivítala ředitelka školy Mgr. Jitka Kašová a jmé-
nem zastupitelstva MČ Praha 11 Ing. Petr Popov. Cílem
této významné návštěvy bylo zjišťování úrovně výchovy
k občanství prostřednictvím nabízených mezinárodních
projektů. Proto také bedlivě sledovali prezentaci žáků i ná-
slednou diskusi, do které sami přispěli svými zkušenostmi
a názory.

Hosté ocenili snahu školy vychovávat aktivní, spolupra-
cující a vzdělané občany. Žákům ZŠ Klíček se dostalo vy-
sokého uznání a poděkování za práci na tomto projektu
i za jeho veřejnou prezentaci.

Zapsala: Jitka Kašová

VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA v Klíčku
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PRAŽSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE
v projektu Spolu pro Prahu
V Praze, podobně jako v Plzni a Českých Budějovicích,

se daly dohromady utilitní společnosti a vytvořily
projekt Spolu pro Prahu. Cílem spolupráce Pražských vo-
dovodů a kanalizací s Pražskou energetikou, Pražskou ply-
nárenskou a Pražskou teplárenskou je zvýšit obslužnost
Pražanů, zjednodušit přístup ke službám a šetřit čas zá-
kazníků.

Na internetových stránkách metropole www.praha-mesto
získají Pražané vedle informací o elektřině, plynu a dodáv-
kách tepla také rozsáhlý informační servis týkající se pitné
a odpadní vody.

Najdou zde například aktuální informace o kvalitě pitné
vody v metropoli, plánovaných výlukách a haváriích na vo-
dovodní síti. Dozvědí se například co dělat, když se chtějí
připojit na veřejnou kanalizační síť či potřebují uzavřít pří-
vod vody do domu. Jsou zde rovněž informace o cenách
i nejrůznější rady - například jak správně odebrat vodu ze
studně pro analýzu v laboratoři, jak si objednat cisternu
s vodou apod.

K dispozici je servis telefonních kontaktů, adres a rovněž
přehled zákonů a vyhlášek o pitné a odpadní vodě včetně
reklamačního řádu.

Servis služeb nepřetržitě
Informace o vodě mohou obyvatelé metropole získat po

celých 24 hodin rovněž na informační telefonní lince Praž-
ských vodáren a kanbalizací 840 111 112. V pracovní dny
od 7 do 19 hodiny poskytuje call centrum PVK kompletní
službu a servis informací, po 19 hodině a o víkendu infor-
muje linka o haváriích na vodovodní a kanalizační síti.
Linka začala veřejnosti sloužit loni v lednu, v roce 2003 po-
skytla informace 50 tisícům Pražanů, jen v letošním dubnu
využilo tuto službu 8300 zákazníků. Od loňského listopadu
slouží pražské veřejnosti také nové moderní zákaznické
centrum PVK, Dykova 3 v Praze 10, poblíž Vinohradské
vodárny. Zákazníci tak mohou vyřizovat veškeré záležitosti
v jediném místě.

PVK jsou členem skupiny Veolia Water, která je největší
společností na českém vodohospodářském trhu na munici-
pální i průmyslové úrovni. Zásobuje 3 400 000 obyvatel, její
roční obrat dosáhl v roce 2003 9,6 mld. Kč a zaměstnává
5500 osob.

Voda nejlevnější potravina
Pitná voda patří k nejlevnějším potravinám, přitom podlé-

há nejpřísnějším kontrolám. Voda z pražského vodovodu
tyto přísné limity splňuje, její složení zveřejňují PVK pravi-
delně na internetových stránkách. Pitná voda z pražského
vodovodu je prakticky 160 krát levnější než stolní voda
v plastových lahvích. Jeden litr vody z vodovodu přijde na 4
haléře.

Jak přijít na chuť vodě z vodovodu
■ Než si natočíte sklenici vody, nechte vodu chvíli odtéci.
■ Čistěte pravidelně sítko vodovodní baterie (tzv. perlátor),

na kterém se zachycují mechanické nečistoty z trubek.
■ Nepříjemného zápachu po chloru se zbavíte tak, že vodu

krátce převaříte.
■ Chlor vyprchá, když necháte natočenou vodu z kohoutku

asi 10–15 minut odstát.
■ Chuť vody vylepší kousek ledu, pár kapek či kolečko citro-

nu nebo sirup.
Eva Sovová,

tisková mluvčí PVK

OBEC JESENICE, okres Praha-západ
vyhlašuje dne 19. 5. 2004 výběrové řízení na funkci

Tajemník/tajemnice obecního úřadu
Předpoklady:
•  státní občanství ČR
•  bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
•  ovládání jednacího jazyka
•  středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
•  řidičský průkaz skupiny B
•  Znalost práce s PC
•  minimálně 3 roky praxe ve veřejné správě
•  odborná způsobilost na danou funkci

Lhůta pro podání přihlášky je do 15. 6. 2004
Další náležitosti případným zájemcům 
o účast ve výběrovém řízení sdělí
Obecní úřad v Jesenici, okres Praha - Západ,
Budějovická 303, 252 42 Jesenice
Tel. 241 931 869

ZŠ KLÍČEK, o. p. s.
Donovalská 1863, 149 00 Praha 4 - Chodov
Ředitelka: Mgr. Jitka Kašová
tel./fax: 272 922 133, 272 932 631
e-mail: www.klicek.cz

Základní škola Klíček, o. p. s., je nestátní ZŠ, pro-
vozovaná od 1. 7. 1998 neziskovou organizací - obecně
prospěšnou společností, jejímž statutárním orgánem je
Správní rada, kontrolním orgánem Dozorčí rada.

Do sítě škol byla škola zařazena k 1. 9. 1993 a je fa-
kultní školou Univerzity Karlovy

Zaměření:
Ucelené základní vzdělání v programu Obecná škola
s posílením výchovných předmětů a s důrazem na prak-
tické využití získaných vědomostí.
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Moje kniha
Od 1. března probíhá celostátní anke-
ta s názvem Moje kniha - hledáme
nejoblíbenější knihu obyvatel České
republiky. Kritéria té neoblíbenější
jsou jasná. Je to taková kniha, která
vás nejvíce ovlivnila, ke které se často
vracíte, doporučili byste ji svým přáte-
lům, nebo na ni nemůžete zapome-
nout. K hlasování stačí znát pouze
název a autora, otevřít Internet, vyťu-
kat do řádku Adresa , vyplnit tři
okénka a odeslat. Hlasovat můžete
samozřejmě i z obou knihoven Prahy
11, které mají připojení na Internet,
a ve kterých vám knihovníci a kni-
hovnice rádi pomohou, pokud si ne-
budete vědět rady. Nejoblíbenější
knihu v České republice se dozvíme
v říjnovém Týdnu knihoven.

Dětský červen 
s knihovnou Opatov
1. –30. 6. Dětský svět. Soutěž o dě-
tech celého světa v dětském oddělení
knihovny Opatov. S vymýšlením otá-
zek pomohlo a část cen věnovalo
Multikulturní centrum Praha ().

Sáček na prázdniny
Ještě nevíte do čeho budete ukládat
své prázdninové zážitky a různé před-
měty, které vám je budou připomínat?
V tom případě si přijďte v úterý 1. 6.
2004 (na Den dětí) vymalovat vlastní
sáček, který je vhodný právě pro účely

uschování všeho, co je o prázdninách
nezbytné (např. ešusu, lžíce, suvenýrů
z cest.). Začínáme v 15.00, končíme
v 18.30 a na sáček si připravte 24 Kč
nebo si nějaký jednobarevný (spíše
světlejší) přineste sami.

Huráá prázdniny!
Malování po kamenech
Knihovna Opatov (pobočka Městské
knihovny v Praze) a Kamínek o. p. s.
vás zvou na již 3. ročník rozlučkové
akce se školou »Huráá prázdniny!«.
Letos bude ve znamení malování po
kamenech a kamíncích. Vše se usku-
teční za dobrého počasí na zahradě
Křesťanského centra JM (Modletická
1401 = bývalá školka, kde je Klub na
dně), nebo, v případě deště a bouřky,
přes ulici v dětském oddělení knihov-
ny Opatov (Opatovská 1754).

Ve čtvrtek 24. 6. 2004 od 15.00 do
18.00. Vstupné žádné.

Anketa Šikana – nemoc,
která bolí – nemoc, kterou
je možno léčit
Již od května, a až do konce prázd-
nin, můžete v prostorách knihovny
potkat anketní lístky, na kterých jsou
otázky týkající se šikanování. Výsled-
ky této ankety nám napoví, zda se
tímto tématem máme v knihovně za-
bývat více, a případně připravit s od-
borníky přednášky pro širokou veřej-
nost.

Literární dárek dětem 
ke Dni dětí a za vysvědčení
od knihovny Opatov
a Lukáše „Luka“ Pavláska

DÉŠŤ
Prší prší to je štěstí
zas můžeme běhat v dešti
dělat různé pokusy
chytat kapky do pusy
Cákat vodu na kámošky
namáčet si v louži nožky
cákat vodu z kaluže
být promočen do kůže
To jsme skvěle promočení
já i moje vysvědčení
špatné známky mizí v dešti
prší prší to je štěstí

Knihovna OPATOV

Noc s Andersenem, událost, která
má svou letitou tradici, se letos po-

prvé odehrála i v naší knihovně na Jí-
rovcově náměstí.

Tolik jsem se té své první Noci obá-
vala - a zbytečně. Skutečnost předčila
mé očekávání. Všech šestnáct dětí ve
věku od sedmi do dvanácti let se skvěle
bavilo při soutěžích a hrách, které se
samozřejmě vztahovaly ke knížkám
a knižním hrdinům. Hlavní soutěž při-
pravil sám pan Andersen, který ve
svých knihách schoval různé hádanky
a indicie, které děti nakonec dovedly
k jejich oblíbencům - Machovi a Šebe-
stové. Dále přebíraly hrášek s Popelkou
a zjistily, kolik her si mohl zahrát
s hráškem Budulínek. Na pohádkové
postavy si pantomimicky i zahrály -

nejlépe jim šla Šípková Růženka a le-
graci si užily při krmení Otesánků jo-
gurtem, protože ten, kdo krmil, měl za-
vázané oči. Ještě že jsem Otesánky pře-
dem obalila ručníky... Zkouškou odva-
hy byla noční hra venku před kniho-
vnou. Žádné dítě, vybavené pouze ba-
terkou a vlastní odvahou, netušilo,
že na něj čeká další knižní hrdina - ta-
jemný Široko.

Bylo toho ještě hodně, soutěžení,
her, výskotu, ani ve dvě hodiny ráno se
mým nocležníkům nechtělo ze záplavy
dojmů spát. Proto jsem si k jejich spa-
cákům musela sednout a hlídat je, jinak
by si vydržely povídat asi až do svítání.
Po společné snídani napečených dob-
rot od maminek, byly všechny děti od-
měněny malovanými diplomy, slad-

kostmi Starburst od našeho sponzora
a drobnými cenami. Přidala jsem i milá
poselství patronů letošní Noci s Ander-
senem - Táni Fischerové a prof. Zdeň-
ka Matějíčka.

Děti odcházely zvesela a já věřím, že
nejenom ony budou vědět, že u nás
v knihovně najdou knížky, soutěže
i hry, ale hlavně - nové kamarády.

Iva Vohrnová, knihovna Jírovcovo

NOC S ANDERSENEM
v knihovně Jírovcovo náměstí
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Benešovi
Téměř každé seznámení s lidmi, o nichž píšeme v tomto

nekonečném seriálu, začíná telefonátem. Když jsem za-
volal na telefonní číslo manželů Olgy a Vladimíra BENEŠO-
VÝCH, z telefonu zazněl mladistvý ženský hlas. Domníval
jsem se, že mluvím s jejich snachou. Vždyť manželé Benešo-
vi už před dvěma lety oslavili v Chodovské tvrzi zlatou svat-
bu. Ale paní profesorka Benešová mne rychle vyvedla
z omylu. Ten mladistvý, energický hlas patřil jí. Z jejího vy-
právění vyplynulo, že celý navýsost tvůrčí život prožili man-
želé Benešovi v Praze. Seznámili se na společném pracovišti
- ve Fyziologickém ústavu Lékařské fakulty UK na Alberto-
vě, kde oba brzy po válce ještě jako vysokoškoláci pracovali
v laboratoři SPOFA na vývoji nových léků. V experimentál-
ním výzkumu v oblasti ovlivnění mozku léky nebo průmy-
slovými škodlivinami oba pokračovali i po promoci. Che-
mik RNDr. Vladimír Beneš (tehdy ještě pod svým rodným
jménem Vaicenbacher) v Ústavu hygieny práce a chorob
z povolání, farmakoložka MUDr. Olga Benešová ve Far-
makologickém ústavu Lékařské fakulty hygienické UK
a ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. A tak se nejed-
nou stalo, že se jejich práce prolínala.

Studovat na vysoké škole jsme mohli až po válce,
vrací se paní profesorka do minulosti. Po maturitě, kterou
jsme skládali v roce 1941 - manžel na klasickém gymnáziu
na Žižkově, já na reálném na Vinohradech - byly pro nás
dostupné pouze různé abiturientské kursy nebo některé po-
lovysoké školy, jako byla dvaapůlletá škola zdravotní a so-
ciální péče, kterou jsem navštěvovala. Tuto kvalifikaci jsem
pak uplatnila v květnu 1945, kdy jsem za Pražského po-
vstání pomáhala jako ošetřovatelka a hned potom při zá-
chranné akci Čs. červeného kříže v osvobozeném koncent-
račním táboře v Terezíně, kde řádila epidemie břišního
i skvrnitého tyfu a další nemoci.

Základ vzdělání dostali manželé Benešovi na střední
škole.

Ty měly u nás za první republiky velmi dobrou úroveň,
pokračuje paní profesorka. Zvláště naše jazykové znalosti,
založené na klasických jazycích, především latině, byly veli-
ce solidní. Už ze školy jsem slušně ovládala němčinu
a francouzštinu, za války jsem studovala soukromě angličti-
nu a ruštinu. Otec jako ruský legionář mě v tom podporo-
val. To mi přišlo vhod při mé pozdější vědecké činnosti.

Paní profesorka publikovala výsledky svých prací v domá-
cích i zahraničních odborných časopisech a byla zvána na
světové vědecké kongresy. Za minulého režimu to však měla
složité. Patřila totiž mezi »poznamenané«. Někomu se hodilo,
že se po sovětské okupaci zapojila do některých protestních
iniciativ a tak jí byla zakázána veškerá pedagogická činnost,
aby studenty »nekazila«. Navíc z funkce vedoucí Farmakolo-
gického ústavu byla převedena na místo řadové pracovnice do
Fyziologického ústavu na Karlově, kde se pak věnovala expe-
rimentálnímu výzkumu pozdních následků perinatálního po-
škození mozku. My, kteří jsme v oné době žili svůj dospělý
život, víme, že lidé takto ocejchovaní nesměli překročit hrani-
ce státu. Paní profesorce však jako odborníkovi, ač nestraní-
kovi, k přednášce pozvanému renomovanými zahraničními
vědeckými institucemi, bylo těžké odmítnout. Občas se jí po-
dařilo získat tzv. devizový příslib pro manžela, vyjížděli spolu
svou škodovkou, pokud se vědecký kongres konal v Evropě.
Pobyt si vždy o nějaký den prodloužili, a tak poznali snad
všechny státy od Skandinávie po středomoří včetně Velké Bri-
tánie. Paní profesorka ale přednášela i v USA a Kanadě,
v Brazílii, v Indii a Japonsku, v australské Sidney. Nezapome-
nutelným zážitkem pro oba bylo léto 1994, kdy cestovali půl-
druhého měsíce v USA a Kanadě. Podařilo se to spojením
účasti na dvou kongresech (Washington, Montreal).

Ani dnes nežijí manželé Benešovi poklidným životem dů-
chodců. Paní profesorka (po listopadu 1989 byla rehabilito-

vána) je zakládající členkou nedávno konstituované České
lékařské akademie a je stále činná jako vědecký konzultant
v Psychiatrickém centru Praha, v němž byla donedávna ve-
doucí Laboratoře patofyziologie mozku.

Ale to jsem se vám ještě nesvěřila s naší velkou zálibou:
kromě cestování a poznávání jiných kultur - zahrádkaření.
Máme chalupu u Husince na Šumavě, kterou místní nazý-
vají „Halšovna“, neboť kdysi patřila předkům Mikuláše
Alše. Když jsme se tam v roce 1977 nastěhovali, říkali v ob-
chodě mému muži: Vy jste ten nový Haleš? Je tam velká za-
hrada, kterou obhospodařujeme s rodinami našich dvou
synů. V kolně je uskladněna celá lodní flotila - dvě kánoe,
tři kajaky, plachetnice, prkna na surfing, atd., neboť všichni
členové rodiny zdědili po mně vášnivou zálibu ve vodních
sportech. Předtím jsme jezdili do Maxiček, do překrásného
lesnatého prostředí Děčínského Sněžníku. Tam jsme
s mými dvěma sestrami koupily v roce 1951 chalupu pro
své rodiče, když otce, generála a ruského legionáře, za Če-
pičkova ministrování degradovali a vykázali z Prahy. Když
se však rodiny nás tří sester postupně rozrostly na víc jak
pětadvacet členů, chalupa nestačila...

Ještě než jsme se rozloučili, přináší paní profesorka velkou
publikaci Kdo je kdo - osobnosti české současnosti (2002)
a ukazuje mi heslo se svým jménem a fotografií. Čtu pak, že
kromě toho, co mi řekla, je autorkou asi čtyř set publikací
v domácím a zahraničním odborném tisku, několika vědec-
kých knih, členkou mnoha světových vědeckých společností
a nositelkou četných ocenění i pamětních medailí..

Nade všechno však hodnotím dobrý rodinný život. Pro
naše manželství bylo určující blízké sociální prostředí, ve
kterém jsme vyrostli (školy a parky na Vinohradech a při-
lehlém Žižkově); společné zájmy jak pracovní, což byla vý-
zkumná práce v biomedicinské oblasti, tak i koníčky - ce-
stování, příroda, zahrádkářství, sport, hudba, fotografování
a film. A snad nejvíc výchova dvou synů, z nichž starší pře-
jal technické zájmy po svém otci (elektrotechnik), mladší
jde v mých šlépějích (MUDr). V rodině máme i další povo-
lání: jedna snacha je učitelka, druhá právnička; všichni tři
vnuci absolvovali elektrotechnickou průmyslovku, jedna
vnučka pedagogickou střední školu, druhá dokončuje Vyso-
kou školu tělesné výchovy a sportu. Společná setkání orga-
nizujeme pouze na chalupě, do našeho družstevního bytu
1+1 bychom se absolutně nevešli. Manžel říká, že je to tu
jako v maringotce, ale oběma se nám tu líbí. Jak bydlení,
tak příjemné okolí.

Ladislav Tunys
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Letos na jaře proběhl 1. ročník celo-
republikového klání ve florbale

ORION FLORBAL CUP 2004 pořáda-
ný pro žáky a žákyně čtvrtých a pátých
tříd. ZŠ Campanus přihlásila mužstva
obou kategorií. Pražské krajské kolo
dívek se uskutečnilo začátkem dubna
v Radlicích. Děvčata hrála skvěle a za-
slouženě a s přehledem zvítězila. Staly
se přebornicemi kraje Praha!

Spolu s velkou radostí přišla i chuť
a pocit povinnosti pořádně trénovat
a dále se zlepšovat. Za pomoci chlapců
z 5. B v hodinách tělesné výchovy
a pana učitele Tůmy při dobrovolných
trénincích hráčky pilovaly střelbu, při-
hrávky, obranu a hlavně taktiku hry.

Na republikové finále, které se ko-
nalo od 30. 4. do 2. 5. v Praze Letňa-
nech, přijelo čtrnáct mužstev chlapců
a patnáct mužstev dívek. Nastaly líté
boje, naše děvčata odehrála několik vy-
rovnaných zápasů. Hned měla vylože-
ně navrch, hned zas urputně bránila.
Svou roli hrály i trocha štěstí a trocha
smůly. Postup do osmifinále zastavilo
horší skóre o jeden gól. Inu, to je sport.

Blahopřeji děvčatům k prvenství
v krajském kole a k účasti v republiko-
vém finále. Děkuji jim za profesionální
přístup, sportovní nadšení a dobrou ná-
ladu. Děkuji i rodičům za podporu
a pomoc a panu učiteli Tůmovi za od-
bornou spolupráci a morální povzbuze-
ní. Největší radost mám z toho, že děv-
čata teď nechtějí pověsit florbalku na
hřebík.

Olga Sejkotová, ZŠ Campanus

FLORBAL A DĚVČATA? 
Na ZŠ Campanus ANO!

Brankářka Tereza Kneiflová, sedící zleva: Marie-Luisa Ecksteinová, Irena Dahero-
vá, Michaela Miková, Dominika Švábová, Lucie Kotnová, stojící zleva: Adéla Spur-
ná, Alžběta Vargová, Zuzana Špíchalová, Nikola Pelikánová, Petra Chlupová, Te-
reza Andresová

JARNÍ CYKLOKROS Cykloturistického oddílu UFO

Nejmladší žáci (98-96)
1. Adam ·afránek
2. Antonín Ryzner
3. Tomá‰ Jirsa

Nejmladší žákyně (98-96)
1. Lucie ·enková
2. Eli‰ka Císafiová

Mladší žáci (95-94)
1. Miroslav Vot˘pka
2. Jan Novák
3. Vojta Hlaváãek

Starší žáci (93-92)
1. Petr Vakoã
2. Tomá‰ Slavík
3. David Nûmeãek

Starší žákyně (93-92)
1. Dá‰a Labáková
2. Michaela Sochorová

Nejstarší žáci (91-89)
1. Zdenûk Na‰inec
2. Michal Krautwurm
3. Cyril Mladeno

Dorostenci (88-86)
1. Jifií ·lemr
2. Petr Fidler
3. Alan Bali‰

Junioři (85-84)
1. Daniel Nedvídek
2. Ale‰ Bûlina
3. Ale‰ VáÀa

Jako každé jaro a podzim
se v Centrálním parku JM

sešli milovníci závodění na
horských kolech k tradiční-
mu Cyklokrosu. Bohužel
nám nepřálo počasí, bylo
zamračeno, ale naštěstí se
vše obešlo bez deště. Na
startu se nakonec sešlo 34
závodníků. Nejvíce závod-
níků startovalo v kategorii
Starších žáků, nejméně pak
ve starších a mladších žá-
kyních. Jak to všechno do-
padlo vidíte v následujících
tabulkách.

Cykloturistický oddíl
UFO děkuje za sponzor-
skou spolupráci Cyklospor-
tu Kern a za materiální
a technickou podporu zá-
kladním školám ZŠ Miku-
lova 1594 a ZŠ Květnového
vítězství 1554.

Těšíme se příště, 
už na podzim

Petr Severyn
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Již 8. ročník soutěže pro děti, mládež a handicapované
uspořádalo tradičně občanské sdružení Luhara ve spolu-

práci s firmou CONCEPT – TRB, s.r.o.
V letošním roce se soutěže zúčastnilo 1732 soutěžících

ze ZŠ, ZvŠ a handicapovaných soutěžících. Celá soutěž tr-
vala tři a půl měsíce shromažďováním výsledků jízdy na
trenažéru na trati dlouhé 500m. Ti kdo nevlastní trenažér
Concept 2 měli možnost si trenažér průběžně zapůjčit
k tréninku a na závod. Celá akce FIT 2000 SPECIÁL vyvr-
cholila 21. 4. 2004 v hale KC Zahrada v Praze 11, kam
přijelo poměřit své síly 164 finalistů.

Každý z účastníků absolvoval nejprve 100 metrů na
rozcvičení a pak vlastní závod – trať dlouhou 500 metrů,
kterou podle svých fyzických možností ujeli závodníci za
1:35,0 – 10:45,2. Soutěžilo se na 10 trenažérech Concept 2
najednou a celý závod byl pomocí závodního systému zo-
brazován na promítacím plátně, což umocnilo sportovní
zážitky nejen pro závodníky, ale i pro ostatní diváky.
Tento systém dodal akci opravdový náboj a přispěl k sou-
těžní atmosféře, která byla ve vzduchu přímo cítit. Přesto,
nebo právě proto vládla kamarádská nálada a děti i handi-
capovaní společně vytvořili společnost hodnou obdivu.

Nejlepší ze všech kategorií byli oceněni diplomy a drob-
nými cenami, které převzali z rukou herce Tomáše Haná-
ka a ultramaratonce Miloše Škorpila, obou aktivních
»jezdců« na trenažéru Concept 2. Vyhrál ovšem každý
kdo se zúčastnil, protože se opravdu jednalo o neopakova-
telný zážitek. Na tvářích bylo k vidění opravdové nadšení
a zapálení dětí pro sportovní výkon, ale i projevená radost,
která u zdravých dětí nebývá vždy samozřejmostí. Mnozí
ze závodníků překonaly nejen svůj osobní rekord, ale do-
konce i představu o svých možnostech. Kromě toho měli
soutěžící možnost porovnat svou výkonnost se soupeři i se
svými loňskými výsledky. Pro mnohé to je jediná možnost
si opravdu zasoutěžit a zúročit tak dlouhodobé tréninkové
snažení.

Organizátorka a zároveň ředitelka závodu Radana
Kinclová prozradila: Letošní atmosféra byla opravdu fan-
tastická. Určitě velkou zásluhu na atmosféře měla mode-
rátorka Renata Mošnová, která dostala zaplněnou halu
takřka do varu. Při jízdách zvláště nejstarších vozíčkářů
každý, kdo v této chvíli neseděl za »vesly« usilovně křičel
a dupal, což na normálních závodech mezi zdravými spor-
tovci moc nevidíme.

V doprovodném programu bylo zahrnuto promítání vi-
deozáznamů z mistrovství světa v jízdě na kondičních tre-
nažérech Concept 2.

Na zajištění a uskutečnění celé akce se podílely: občan-
ské sdružení LUHARA, CONCEPT – TRB, s.r.o., ROKI-
TEL, KC ZAHRADA, Chiquita, Propagace Tomáš Kropá-
ček, Nextra – Telenor, Carl Ackva CS, Astrid Cosmetics,
Silver Servis, Douwe Egberts, Autokomplex Menčík,
Rádio Olympic, Rádio Beat. Všem patří velký dík!

Radana Kinclová, o. s. Luhara

FIT 2000 SPECIÁL
Soutěž na kondičních trenažérech Concept 2 pro děti, mládež a handicapované

POJEĎTE na tábor s námi!
Kdy: od 14. do 28. srpna 2004
Kam: do nádherné šumavské přírody, do zařízení Čes-
kého červeného kříže Prahy 7 a 1 s názvem Svatý
Kámen
Kdo: pořádají členové »Klubu 25« - z Prahy 4 - Opato-
va, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR
Nabízíme: pobyt pro rodiče s dětmi formou letního tá-
bora. S bohatým programem her, soutěží a sportovních
akcí mají pořadatelé bohaté zkušenosti a připravují ho
i pro letošní léto
Proč: pro členy »Klubu 25« je odměnou dětský smích,
veselý zpěv i zdravá chuť k jídlu, o kterou se už tradič-
ně s velkou péčí starají pracovníci Červeného kříže na
Svatém Kameni
Zač: za dopravu, pobyt a stravu v termínu od 14. do 28.
srpna dospělá osoba 3 500 Kč, pro postižené dítě 600
Kč sleva.

Kontakt: Jarmila Dinčevová,
tel. 271 910 592

mobil: 776 704 190

DĚTSKÝ TÁBOR
v Itálii
Dětská organizace T. org Czech
Republic zve děti ve věku 7 -15 let 
na mezinárodní dětský tábor do Itálie.
V ceně 5 890,-Kč je ubytování, celodenní stravování,
pitný režim, doprava klimatizovaným autobusem, tábo-
rový program ve spolupráci s italským partnerem, spor-
tovní a rekreační služby.

Dvanácti denní turnusy se zaměřením plaveckým, di-
vadelním a tanečním se konají od 23. 6. - 31. 7.2004.

Další informace poskytneme na internetových
stránkách http://www.t-org.cz a tel.: 604 276 000

Luboš Blüml
T. org Czech Republic

Do Dubče 430
Praha 9, 190 11

Tel.: 604 276 000



38 SPORT Klíč 6/2004www.praha11.cz

Cesta pohádkovým lesem
– Hutě pod Třemšínem
Termín: 
7. srpna – 17. srpna 2004 (10 dní)
• Přespávat budeme ve zděné budově

ve dvou – čtyřlůžkových pokojích.
• Trpaslíky a jiné pohádkové bytosti

budou střežit Jarka, Mirek, Míša
a spol.

• O zdraví všech se bude starat zdra-
votník.

• K táborovému areálu máme k dispo-
zici bazén, hřiště na kopanou a há-
zenou.

• K vnitřnímu vybavení patří klubov-
na.

• S naší pohádkovou výpravou sou-
běžně probíhá pobyt maminek
s dětmi.

• Děti jsou zařazeny do dopoledního
i odpoledního programu.

• Stravování je 5 x denně, pitný režim.
• Cena: dítě 3 490 Kč, 

dospělý: 3 790 Kč
• V ceně je plná penze, pitný režim,

ubytování, program, ceny, vedoucí,
doprava

Veselá školička na Lipně
Termín: 21. srpna – 28. srpna (7 dní)
• Novinka: K Veselé školičce přibu-

dou i Mikrojesličky na celý týden.
• Prostředí je ideální i pro pobyt ma-

lých Hop klubáčků.
• U penzionu je velká travnatá část,

velká venkovní terasa, tenisový kurt.
• Stravujeme se ve velké jídelně, pose-

dět můžeme na terase.
• K dispozici máme klubovnu, bar,

saunu.
• Ubytování ve dvou lůžkových poko-

jích s možností přistýlky.
• Stravování je formou polopenze

s možností si obědy dokoupit.
• Na chodbě je k dispozici lednička.
• Dětský program připravuje Jaruška,

Mirek.
• Dopolední a odpolední hry, soutěže,

večerní zpívánky při kytaře. Cesta za
pokladem, táborák, výlet do Vyššího
Brodu...

• Plavecká školička ve vlastním vnitř-
ním bazénu bude probíhat podle
rozvrhu, který si určí naše další
mladá kolegyně Renata ze stálé Pla-
vecké školičky z Havlíčkova Brodu
s přihlédnutím k individualitě dítěte.

• O nejmenší se bude starat Jana Sví-
tivá a spol.

• Všichni lektoři jsou kvalifikovaní ve
svém oboru.

• Cena: dospělý: 3 500 Kč
dítě do 12 let: 2 500 Kč

• Přistýlka: 1 800 Kč
• V ceně: ubytování, polopenze, bazén

v provozních hodinách
• Dětský program: 800 Kč, Plavecká

školička: 800 Kč, Mikrojesličky:
800 Kč

• V ceně dětského programu: dopo-
lední, odpolední, večerní program.
ceny, ubytování, odměny lektorů,
pomůcky

• V ceně Plavecké školičky: bazén,
pomůcky, lektor, ceny

• V ceně Mikrojesliček: dopolední,
odpolední, večerní hlídání, lektoři

• Místa jsou rezervována po zaplacení
50 % zálohy z celkové částky pobytu
včetně vámi zvoleného programu.

POZVÁNKA Hop klubu

Hop klub, V Benátkách 1751, Praha 11
www.hopklub.cz • E-mail: hopklub@volny.cz

Tel.: 603 842 312, kancelář 267 912 691

Naše tábořiště se nachází na krásné
louce v šumavských lesích, Vltava je

vzdálena asi 700 m. Zkušení vedoucí při-
pravují po celý rok táborový program tak,
aby se dětem čas strávený s námi co nejví-
ce líbil a rády na něj vzpomínaly.

Mohou se těšit na pestrou celotáboro-
vou hru, soutěže, bojovku, koupání
v řece, sport, táborovou Olympiádu, kar-
neval, pouť, diskotéku, táboráky se zpě-
vem a kytarami, scénky, táborničení, po-
znávání přírody, lovení bobříků, puťák,
nocování pod širým nebem, výlety za po-
znáním, ale také na pomoc se zajištěním
chodu tábora (hlídky, služební oddíl).

Spíme na nafukovacích matracích ve sta-
nech typu Ještěd s předsíňkou, umývání
probíhá v hygienickém srubu s ohřátou
vodou. Jíme 5x denně (2x denně teplé jídlo),
vaříme v nové kuchyni – srubu (polní ku-
chyně a pec). Záchody jsou suché – »latrí-
ny« (hygienické celodřevěné buňky).

Pojetím jde o klasický stanový tábor
pro asi 60 dětí ve věku 6 – 15 let, které
jsou rozděleny do jednotlivých oddílů. Tá-
bora se účastní 15 dospělých osob, vaří
kvalifikovaný kuchař a v každém běhu je
také kvalifikovaná zdravotnice. Hlavní
vedoucí mají atestaci ČTU, oddíloví ve-
doucí absolvovali základní normu zdra-
votnických dovedností.

Tři běhy našich táborů pokrývají celé letní
prázdniny, a to v následujících termínech:

I. běh 3. – 24. 7. 2004

II. běh 24. 7. – 14. 8. 2004

III. běh 14. – 29. 8. 2004

Cena I. a II. běhu je 3 240 Kč, cena III.
běhu pak 2 490 Kč.

Více informací naleznete na našich interne-
tových stránkách www.kolt.cz nebo přímo
u Lukáše Bezděka
Zelenečská 128/32194 00
Praha 9 – Hloubětín
Tel. + zázn.: 281 863 203
Fax: 281 866 207,
mobil: 604 604 604

Hledáte pro své děti na léto dobro-
družný pobyt v přírodě, který je naučí sa-
mostatnosti, ale i spolupráci s druhými?

Chcete, aby zažily napětí a vzrušení při
hraní her, plnění zkoušek či sportovních
kláních?

Nebo si chcete na chvíli prostě jen od-
počinout?

Pak vám o.s. KOLT nabízí své letní tá-
bory, které s úspěchem pořádáme již od
roku 1993!!

TÁBOR KOLT na Šumavě

Letní dětské tábory 
OS JAKA
Místo konání:
Ferdinandov, Hejnice
1. turnus od 4. 7. do 18. 7. 2004
2. turnus od 18. 7. do 1. 8. 2004
3. turnus od 1. 8. do 15. 8. 2004
4. turnus od 15. 8. do 29. 8. 2004

Vodácký tábor – řeka Ohře
od 31. 7. do 14. 8. 2004

Bližší informace 
na tel. 241 931 665

FC HÁJE
pořádá nábor nových členů

Ve dnech 2. a 16. června
2004 od 16.30 hod. pořá-

dáme nábor nových hráčů do
fotbalového klubu Háje Jižní
Město. Nábor se uskuteční na
hřisti v Schullhofově ulici a je
určen chlapcům ročník 1999
a 1998.

Těšíme se na vás.

Kontakt: 
Renata Klíčová, 603 154 352,
Michal Horník 777 634 394
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Vyznavači ohňů, Pozor tunel!,
Honolulu či píseň Zachraňte

koně to je pouze malá ukázka
z rozsáhlého souboru hitů brněnské
nejen folkové skupiny Kamelot. Po
déle trvající přestávce se hudebníci
opět vracejí na koncertní pódia a ve
čtvrtek 24. června se poprvé před-
staví i v Kulturním centru Zahrada.
U příležitosti vystoupení jsme po-
ložili lídru Kamelotu, kytaristovi,
výhradnímu skladateli a textaři Ro-
manu Horkému pár otázek.

■ Romane, co odlišuje Kamelot
dnešní od Kamelotu v roce
1984? Co je spojuje?

Odlišují nás vrásky v našich tvá-
řích, které jsou překlenuty mosty
našich melodií a textů. Naši fa-
noušci mohou po těch mostech
přecházet rychleji než my v oněch
zmíněných 20 letech.

■ Hmm, jinak – nejoblíbenější
kytara kapelníka je...?

Je to jako s ženami. Někdy máš
den, kdy se ti líbí blondýna, někdy
máš rád brunetu a někdy dokážeš
milovat i zrzku.

■ Kdyby měl Kamelot všechny
základní motivy svých písní
vměstnat do jednoho textu, co by
tam nesmělo chybět?

Příroda, ženský, krajina, kama-
rádi, alkohol, cesty... Mám názor
už mnoho let, že to co žiju, tak to
taky zpívám.

■ Řadu měsíců jste v minulém
roce strávil na cestách v Kanadě,
překvapilo vás zde něco také ne-
gativně?

To, že Kanaďané neznají o Čes-
ké republice vůbec nic. Dokonce
ani neví, jestli žijem v Evropě,
v Asii nebo na Antarktidě.Jak
vlastně probíhalo vystupování
v Americe? Podle plánovaného
harmonogramu.

■ Budete vydávat knihu –
Zvláštní svět aneb na čundru
v Kanadě – probudil se ve vás
spisovatel?

Kniha není dopsaná, musím se
k dopsání ještě dokopat. Spisova-
telem se cítím celý život, ale
okolnosti mě nutí psát příběhy
zhuštěné do tří minut.Natáčíte
nové CD? Nová deska je natoče-
na, připravena k vydání. Těšte
se...Těšíme.

■ Na co se před létem těší Ro-
man Horký?

Po dlouhé zimě se těším na prv-
ní opečený špekáček pod širým ne-
bem a krásné dlouhé večery
s dlouhonohými kamarádkami
a věrnými kamarády.

■ A na co se mohou připravit po-
sluchači v Kulturním centru Za-
hrada?

Na to nejlepší, co v nás dýchá,
čemu věříme a čemu jsme oběto-
vali náš dosavadní život.

Kamelot v Zahradě – před-
prázdninová bomba pro vás!
Včas si zajistěte vstupenky, dlou-
ho nebudou! Je se na co těšit.

Tomáš Rulf

ROMAN HORKÝ: 
Je to jako s ženami



KULTURNÍ P¤EHLED âERVEN 20042

Chodovská 
vodní tvrz

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

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

PROGRAMY V ČERVNU 2004

Koncerty a klubové pofiady:

stfieda ❑ 2. ❑ 19.00
Marina Primachenko – jedna z v˘razn˘ch
postav ruské klavírní ‰koly. Kromû inter-
pretaãní ãinnosti pÛsobí jako profesorka
na vysoké hudební ‰kole v PafiíÏi. Zasedá
v porotách v˘znamn˘ch mezinárodních
klavírních soutûÏí. V Chodovské tvrzi pfied-
nese skladby D. ·ostakoviãe a M. Wein-
berga – v ãeské premiéfie zazní mj. Wein-
bergova Sonata ã. 4 op. 61, h–moll, vûno-
vaná Emilu Gillesovi. 

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 19.00
Shireen El Kassemová – klarinet, Tony
Yousseff – arabská loutna, Maxim Aver-
kiev – klavír. Vystoupení klarinetistky
mlad‰í generace, pÛsobící v PafiíÏi. Na
programu skladby R. Schumanna, A. Pi-
azzolly, E. Satieho a dal‰ích autorÛ. 

pátek ❑ 11. ❑ 19.00
âtvrt˘ z kontaktních pofiadÛ Co Ïivot dal
a vzal. Tentokrát se v nûm pfiedstaví osob-
nost cenûná zejména v zahraniãí – houslo-
v˘ virtuos Franti‰ek Novotn˘. Klavírní
spolupráce Petra Novotná. Jako hosté po-
fiadu vystoupí violista Bohumil Smejkal
a ãlen ãinohry ND v Praze Jan Hartl.

stfieda ❑ 23. ❑ 19.00
·ansonové rozlouãení se sezónou –
sdruÏení ·anson – vûc vefiejná v témûfi
kompletním obsazení: zpûváci a herci Te-
reza Duchková, Marta Balejová, Rudolf
Pellar a Filip Sychra, publicista Jan Pet-
ránek a skladatel a klavírista Milan Jíra.

stfieda ❑ 30. ❑ 19.00
Provence – moje láska. Písnû z Proven-
ce a o Provence, francouzské ‰ansony.
Úãinkují: Eva Kriz – Lifková – zpûv, Mi-
lan Dvofiák – klavír a Hana Kofránková
– umûleck˘ pfiednes. Pfii pfiedstavení bu-
de vystaven v˘bûr fotografií Marty Tenoro-
vé – Jelínkové.

Historick˘ ‰erm

úter˘ ❑ 22. ❑ 18.00
·ermífisk˘ podveãer na Chodovské tvr-
zi. Vystoupení skupiny historického ‰ermu

Inferno. Uvidíte ukázky historick˘ch soubo-
jÛ a bojov˘ch situací z dob pozdní gotiky,
pû‰í turnaj tûÏkoodûncÛ a jejich páÏat a vy-
stoupení »Inferno«. V pfiestávkách mezi
jednotliv˘mi vystoupeními usly‰íte historic-
ké písnû z období gotiky a renesance.

Dal‰í pofiady 
(studentské koncerty a pod.):

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 19.00
Jitka Pokorná a Alena Hartmannová –
housle, Jitka Shabuová – klavír. Vystou-
pení posluchaãek Konzervatofie Jaroslava
JeÏka. Zaãátek v 19.00 hod.

pátek ❑ 4. ❑ 19.00
Jan Divok˘ – klavírní recitál. Na progra-
mu: J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Chopin,
R. Schumann a dal‰í. Koncert posluchaãe
HAMU.

úter˘ ❑ 8. ❑ 15.00
Vystoupení hudebního souboru Hop
Klub. Zadáno pro Centrum sociálních slu-
Ïeb Praha JM.

úter˘ ❑ 8. ❑ 19.00
Vystoupení ÏákÛ ZU· Kfitinská – vítûzÛ
a laureátÛ republikov˘ch soutûÏí v rÛzn˘ch
oborech.

stfieda ❑ 9. ❑ 18.00
Hudební vystoupení ÏákÛ Z· Kvûtnové-
ho vítûzství 1554.

úter˘ ❑ 15. ❑ 19.00
Koncert polsuchaãÛ klavírní tfiídy prof. La-
risy Klinderové a jejich hosta Seana
Barryho z Velké Británie – celtic irish
harp. Na programu: J. S. Bach, W. A. Mo-
zart, F. Chopin, M. P. Musorgskij, P. I. âaj-
kovskij a B. Smetana.

sobota ❑ 19. ❑ 9.00
Regionální klub SPHV obãanÛ Prahy 11 pfii-
vítá léto v sobotu 19. ãervna procházkou Mi-
líãovsk˘m lesem. Zaãátek v 9 hodin v Kate-
fiinkách na novém Katefiinském námûstí, do-
stupném MHD. Vede dr. Jifií BartoÀ. 

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: Franti‰ek Ringo âech a Ivo Pe‰ák – obrazy a grafika
Slavní hudebníci pfiedstaví trochu neváÏnû váÏnû svoji malífiskou a grafickou tvorbu.

Od. 2. ãervna do 27. ãervna 2004

MALÁ GALERIE: SnjûÏana MoÏe – Pigeon – PraÏská okna
Malífika chorvatského pÛvodu Ïijící stfiídavû v Praze, Kanadû a Chorvatsku 

pfiedstaví svou souãasnou kolekci obrazÛ vûnovan˘ch Praze.

Od. 2. ãervna do 27. ãervna 2004 Malá galerie

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

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

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

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

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

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

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

Informace: paní Eva Buzková
tel. 272 937 431



âERVEN 2004 KULTURNÍ P¤EHLED 3

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

PROGRAM NA ČERVEN:

Koncerty:

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 20.00
Asonance. Skotské a irské balady
a písnû.

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 20.00
Pepa Nos. „Zpovûì bezdomovce z Perní-
kové vûÏe“ – recitál

pátek ❑ 11. ❑ 20.00
Diskotéka. 60.–80. léta

úter˘ ❑ 15. ❑ 20.00
Vlasta Redl se skupinou, která se jme-
nuje „KAÎD¯ DEN JINAK“

pátek ❑ 18. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles revival party

stfieda ❑ 23. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert

ãtvrtek ❑ 24. ❑ 20.00
Morava. Rock koncert.

pátek ❑ 25. ❑ 20.00
Diskotéka. 60.–80. léta

nedûle ❑ 6., 13. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne
s Velk˘m dechov˘m orchstrem BlaÏeje
Zemana

Ostatní pofiady:

stfieda ❑ 2. ❑ 16.00
Slavnostní akademie 
M· Vejvanovského

stfieda ❑ 9. ❑ 18.00
Setkání starostky 
s obãany JiÏního Mûsta

úter˘ ❑ 15. ❑ 9.00

Od lidov˘ch písní ke klasické hudbû.
Pofiad pro ‰koly.

pondûlí ❑ 28. ❑ 14.00
Akademie Z· Klíãek

Pfiijímáme pfiihlá‰ky do taneãních kurzÛ
na sezónu 2004/2005. 
V˘uka standardních a latinsko–americk˘ch
tancÛ pro mládeÏ i dospûlé pro vedením

taneãní mistrové Heleny BroÏovské s part-
nerem. 

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

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

POZVÁNKA
Po roce pfiivítáme opût 
v sále KD Opatov folkovu ‰piãku 
VLASTU REDLA se skupinou, 
která se jmenuje »KaÏd˘ den jinak«.

Zveme v‰echny pfiíznivce této skvûlé mu-
ziky k nám do Kulturního domu 
v úter˘ 15. ãervna 2004 od 20.00 hod.,
urãitû nebudete litovat. Vstupenky si mÛ-
Ïete zakoupit v na‰em pfiedprodeji.
Nenechte si ujít jedineãn˘ hudební svátek,
tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

Hudební centrum KD Opatov

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

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

Stálá expozice v˘tvarn˘ch dûl:

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

Prodejní v˘stava dûl v˘‰e 
jmenovan˘ch a hostujících umûlcÛ

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

Nabízíme pro ‰koly v‰ech stupÀÛ:

moÏnost náv‰tûvy galerie s projekcí Ves-
mírná píseÀ kaÏd˘ ãtvrtek od 9.30 hod. po
domluvû na tel. 272 950 557.

KULTURNÍ POŘAD GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
ČERVEN 2004

stfieda ❑ 2. ❑ 18.30
Kosmick˘ rytmus a sedm DuchÛ ãasu.
Pfiedná‰ka s doc. PhDr. Milu‰í Kubíãko-
vou, CSc.

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 18.30
SahadÏa jóga. Nalezení vnitfiní síly a vy-
rovnanosti v teorii a praxi. Pfiedná‰ka
MUDr. Markéty Mattya‰ovské. 

stfieda ❑ 9. ❑ 18.30
U nohou Ramana Mahár‰iho – Vi‰va-
nátha Svamí. Pfiedná‰í filozof, jogín, autor
ãetn˘ch knih s duchovní tématikou PhMr.
Rudolf Skarnitzl.

nedûle ❑ 13. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají...Mantry. Mj.
zhudebnûné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá
a slovem doprovází Richard Holick˘.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA

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

Sobota a nedûle  ❑ 17.00
Putování vesmírem – hudebnû poetická
kompozice – ãást III. S projekcí mystic-
k˘ch obrazÛ Z. Hajného a snímkÛ z hlubin
vesmíru. Vesmírná relaxace s hudbou
i slovem. Ze záznamu provází J. Kováfií-
ãek, studio KOVA Production Austrálie.

OTEV¤ENO
Galerie a prodejna: stfieda aÏ nedûle

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

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

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

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

koncerty 80 Kã v pfiedprodeji 
v pokladnû galerie.

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

www.ddmjm.wz.cz

Dům
dětí
a mládeže

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU 2004?

sobota ❑ 12. ❑ 14.00
Odpoledne pro mû. Cviãení pro Ïeny
a dívky v poboãce DDM Janouchova.

sobota ❑ 12. ❑ 14.00–16.30
Dílna pro ‰ikovné ruce. Program pro vol-
nû pfiíchozí od 12 let v poboãce DDM Ja-
nouchova. Vstupné 50 Kã. S sebou pfiezu-
tí, pracovní odûv. Téma: Zvífiátka z Kinder
vajíãek.

sobota ❑ 12. ❑ 9.00–15.00
Závûreãn˘ turnaj ve stolním tenisu. Ko-
ná se v moderní hernû TTC ELIZZA PRA-
HA v Bachovû ul. a je urãen pro v‰echny
od 7 do 99 let, ale nemohou se zúãastnit
registrovaní hráãi. S sebou: pálku, míãky,
boty se svûtlou podráÏkou. Vstupné 25
Kã.

pátek ❑ 18. ❑ 17.30
Hurá prázdniny. Závûreãné vystoupení
dûtí ze zájmov˘ch krouÏkÛ. Akce se koná
v KC Zahrada na JiÏním Mûstû II. Vstup
voln˘.

stfieda ❑ 23. ❑ 17.00
5. v˘roãí Cassiopeii. Taneãní vystoupení
na zahradû DDM ·alounova od 17,00
hod. Zveme v‰echny rodiãe, kamarády
a pfiátele taneãního souboru
Cassiopeia.

pátek–nedûle ❑ 25.– 27.
V˘stavba LT v Ho‰tce u Tachova

V TOMTO MĚSÍCI SE KONAJÍ
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO ZŠ.

Nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ 
pro ‰kolní rok 2004 – 2005

❑ Taneãní soubor pro dûti od 4 do 15 let

❑ Aerobic pro dûti od 7 let a dospûlé

❑ Floorbal pro dûti od 10 do 13 let

❑ Kopaná pro dûti od 8 do 10 let

❑ Volejbal pro dûti od 13 do 17 let a do-
spûlé

❑ Míãové hry pro dûti od 8 do 12 let

❑ Stolní tenis pro dûti od 8 do 15 let

❑ Basketbal pro dûti od 12 do 15 let

❑ Gymnastika pro dûti od 4 do 14 let

❑ Keramika pro dûti od 6 do 17 let 
a dospûlé

❑ Hra na kytaru pro dûti od 11 do 18 let

❑ Hra na zobcovou flétnu pro dûti 
od 6 do 12 let

❑ Hra na klavír pro dûti od 7 let

❑ Pûveck˘ krouÏek pro dûti od 6 do 10 let

❑ Divadlo Dûs pro mládeÏ od 15 let

❑ V˘tvarná v˘chova pro dûti 
od 5 do 14 let

❑ Otevfiená v˘tvarná dílna Pastelka

❑ Studio mladé módy pro dûti 
od 8 do 15 let

❑ V˘poãetní technika pro dûti 
od 7 do 15 let

❑ Papírové modeláfiství pro dûti 
od 8 do 15 let

❑ Turistick˘ oddíl pro dûti od 6 do 18 let

❑ Dopolední kluby pro dûti od 3 do 6 let

❑ ·erm dfievûn˘mi zbranûmi pro mládeÏ
od 13 do 20 let

❑ Pohybová v˘chova pro dûti 
od 4 do 6 let

❑ Studio ãernobílé fotografie pro dûti 
od 10 let a mládeÏ

❑ Studio dobr˘ch nápadÛ pro dûti od 8 let

❑ Kalanetika pro mládeÏ 
od 15 let a dospûlé

❑ Klub ochráncÛ pfiírody pro dûti 
od 7 do 12 let

❑ Loutkové divadlo pro dûti od 10 let

Zájmové krouÏky zaãínají svou ãinnost
13. záfií 2004 v DDM ·alounova a v po-
boãce DDM Janouchova. Zápis bude
probíhat cel˘ ãerven a záfií na tel ãís-
lech 272 929 545, 272 917 077, 272 911
520 nebo osobnû v DDM JM.

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

ZVEME VÁS DO KLUBU 
PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ BEROUN

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

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ

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

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

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

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

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

❑ 17. 7. – 24. 7. 2004
Vfiesník
vûk 4–7 let: turistika, pohybová a hudební
v˘chovy, jízda na ponících
cena 2100 Kã vedoucí P. Dolej‰ová

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

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



âERVEN 2004 KULTURNÍ P¤EHLED 5

BRABENEC
chovatelsko-zoologický kroužek

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

Nov˘ pfiírodovûdn˘ krouÏek pro dûti
otevfielo obãanské sdruÏení Propolis.
KrouÏek je urãen pro Ïáky 4. – 9.
tfiíd, ktefií mají zájem o pfiírodu
a chtûjí ji poznávat prostfiednictvím
her, v˘letÛ a pozorování v terénu
i umûl˘ch podmínkách (akvaristika,
teraristika). SnaÏí se zábavnou for-
mou seznámit dûti se v‰emi radost-
mi a starostmi, které jsou spojeny
s chovem exotick˘ch zvífiat, ale dûti
se dozvûdí také nûco o Ïivoãi‰né fií‰i
zvífiat v na‰em bezprostfiedním okolí.
Nauãí se základÛm péãe o zvífiata,
zkusí postavit vlastní akvárium (terá-
rium), seznámí se s rÛzn˘mi druhy
zvífiat a jejich zvlá‰tnostmi. V pfiípa-
dû zajmu pfiipravujeme tématické v˘-
lety do pfiírody.
Kdy? kaÏdé pondûlí 16 - 18 hod.
Kde? Sraz je vÏdy v 16.00 

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

533, e-mail:
xSvejdaJ@seznam.cz

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

Kulturní centrum Zahrada ve
spolupráci s jezdeckým stře-

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

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

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

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

POHÁDKOVÉ LÉTO
aneb Po stopách 
kocoura Mikeše

Prázdninový program je určen
dětem od 7 let (mladší děti

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

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

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

Termín: 12. – 16. 7.2004

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

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

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

MgA. Hana Kožová

LETNÍ PRÁZDNINY
v Zahradě

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

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

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

vûk 8–20 let cena: 7 210 Kã
• 8. 8. – 21. 8. 2004: ved. J. Vrbová

vûk 10–18 let cena: 7 230 Kã

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

Poboãka DDM Janouchova 671 
tel. 272 911 520

e-mail: ddm-janouchova@iol.cz

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.
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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.

ČERVEN 2004
DNY ISLANDU 
V RÁMCI MĚSÍCE CESTOVATELŮ

Koncerty

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 19.00
Ivo Jahelka „Neznalost zákona neo-
mlouvá“ – osvûÏující recitál zpívajícího
právníka

ãtvrtek ❑ 24. ❑ 19.00
Kamelot – skupina Romana Horkého –
poprvé v Zahradû !

Hudební kavárna

úter˘ ❑ 1. ❑ 19.00
JiÏní vítr 2004 – zpívejte a bavte se
v soutûÏi CaféK o pûvecké talenty – bliÏ‰í
informace v recepci Zahrady

úter˘ ❑ 8. ❑ 19.00
Pfiíli‰ mnoho saxofonÛ – ojedinûl˘ saxo-
fonov˘ orchestr – skladby váÏné, lehãí
i jazzové

úter˘ ❑ 15. ❑ 19.00
Nechej – melodie indick˘ch rág – sitár,
baskytara, rytmické nástroje, ale i didjeri-
doo, flétna ãi fujara

úter˘ ❑ 22. ❑ 19.00
The Swings – pánské vokální kvarteto,
doprovodná skupina a hudba zlaté éry
swingu

úter˘ ❑ 29. ❑ 19.00
Ale‰ Háva & FunnyJam – moderní jazz –
funk, latina, bebop – piano, synthetizer,
vokál, saxofon, basa, bicí

Setkávání

stfieda ❑ 2. ❑ 18.30
Smrt Jana Masaryka – cyklus pfiedná‰ek
Úfiadu pro dokumentaci a vy‰etfiování zlo-
ãinÛ komunismu

stfieda ❑ 2. ❑ 18.30
Léãení barvami – pfiedná‰ka Jindfiicha
Plojera k v˘stavû Mandaly – obrázky, kte-
ré pohladí du‰i

pondûlí ❑ 7. ❑ 18.30
Jan Burian – Islandsk˘ veãírek – nejen
nad knihou Sága o cestû na Island a u fil-
mu Islandská pamût

stfieda ❑ 9. ❑ 18.30
Laos, KambodÏa, Thajsko – klenoty pfií-
rody a architektury – cestopisn˘ pofiad Ví-
tûzslava Strnada

sobota ❑ 12. ❑ 9.00 – 20.00
3. Islandsk˘ den – promítání, pfiedná‰ky,
besedy, muzika, v˘stava, fotosoutûÏ – po-
fiádá Klub islandsk˘ch fanatikÛ

pondûlí ❑ 14. ❑ 18.30
Maltéz‰tí rytífii – Obnova a budoucnost
Maltézského fiádu – pofiad RNDr. Pavla
Mrázka

stfieda ❑ 16. ❑ 20.00
S milenkou mé matky. Známost na jednu
noc ? Filmová komedie B. Kormákura, Is-
land,... 2000

pondûlí ❑ 21. ❑ 18.30
·picberky, Island – jak to vypadá za 78.
rovnobûÏkou – cestopisn˘ pofiad Hynka
Adámka

stfieda ❑ 23. ❑ 18.30
Jihoafrick˘ okruh – JiÏní Afrika, Namibie,
Botswana, Lesotho, Zimbabwe,... pofiad
Vítûzslava Strnada

pondûlí ❑ 28. ❑ 18.30
Réunion, Mauritius – perly Indického
oceánu – cestopisn˘ pofiad Pavla Jone‰e

Divadlo

pondûlí ❑ 14. ❑ 19.00
Kde kukaãka hnízdo má – inscenace
v podání Oldstars na motivy románu Kena
Keseyho Vyhoìme ho z kola ven

Film – Matrix maraton

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 17.30 a 20.00
Animatrix – devût krátk˘ch filmÛ odhalují-
cích neuvûfiiteln˘ svût Matrixu

pátek ❑ 4. ❑ 17.30
Matrix – realita je jen iluzí a nejtemnûj‰í
noãní mÛry skuteãností – první díl filmové
trilogie, USA

pátek ❑ 4. ❑ 20.00
Matrix – Reloaded – boj proti poãítaão-
v˘m vládcÛm univerza pokraãuje – druh˘
díl filmové trilogie, USA

pátek ❑ 11. ❑ 17.30
Matrix – Reloaded – boj proti poãítaão-
v˘m vládcÛm univerza pokraãuje – druh˘
díl filmové trilogie, USA

pátek ❑ 11. ❑ 20.00
Matrix Revolutions – svût lidí na pokraji
zkázy, zb˘vá poslední nadûje – tfietí díl fil-
mové trilogie USA

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 17.30 a 20.00
Matrix Revolutions – svût lidí na pokraji
zkázy, zb˘vá poslední nadûje – tfietí díl fil-
mové trilogie USA

pátek ❑ 25. ❑ 14.00, 16.00, 18.30 a 21.00
Matrix maraton: Animatrix, Matrix, Mat-
rix Reloaded, Matrix Revolutions

Pofiady pro dûti a mládeÏ

DùTSK¯ DEN V ZAHRADù

úter˘ ❑ 1. ❑ 13.30–15.00
Dûtsk˘ den s pohádkou – hravé odpo-
ledne pro dûti od 3 let. S sebou: vodovky,
lepidlo a nÛÏky. Dárek pro kaÏdého!

úter˘ ❑ 1. ❑ 15.00
Dûtsk˘ den s filmem – DVD projekce
animovan˘ch pfiíbûhÛ Ïelváka Franklina

úter˘ ❑ 1. ❑ 16.00
Dûtsk˘ den s bufitíkem – opékání v za-
hradû. Dûti dostanou bufity i chléb a hofiãi-
ci zdarma.

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 9.00
Veselé Ladovy pohádky – divadlo Andro-
meda uvádí ãinoherní pfiedstavení s písniã-
kami, legrací i poetikou J. Lady

ãtvrtek ❑ 3.,10.,17., 24. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky,
liga, soutûÏe o ceny. Pokémon, Harry Po-
ter, Lord of the Rings, Magic.

sobota ❑ 5. ❑ 16.30
Máme svoji show – pÛvodní muzikál na-
studoval soubor Vltavín pod vedením Dra-
homíry Vlachové

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 14.00
Kdo si hraje, nezlobí – dûtská diskotéka,
soutûÏe i ceny. Divadelní spoleãnost Hon-
zy Stuchlíka z Moravy.
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úter˘ ❑ 15. ❑ 10.00
Dûti dûtem – vystoupení dûtsk˘ch soubo-
rÛ z matefisk˘ch i základních ‰kol

úter˘ ❑ 15. ❑ 17.00
Pfiehlídka ãinnosti kurzÛ – to nejlep‰í
z hudby, tance a zájmov˘ch ãinností

stfieda ❑ 16. ❑ 10.00
Dûti dûtem – vystoupení dûtsk˘ch soubo-
rÛ z matefisk˘ch i základních ‰kol

stfieda ❑ 16. ❑ 17.00
Pfiehlídka ãinnosti kurzÛ – to nejlep‰í
z hudby, tance a zájmov˘ch ãinností

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 9.00
Veselé taneãní III. – zábavnû – nauãn˘
pofiad o tanci! Zatanãíte si twist, mazurku
i country, disko i lidovky.

sobota ❑ 19. ❑ 10.00–12.00
O veliké fiepû – tvÛrãí, hravé a úsmûvné
dopoledne s pohádkou. S sebou: lepidlo,
vodovky, nÛÏky.

sobota ❑ 19. ❑ 15.00
Mot˘lí ãas – hran˘ – animovan˘ film pro
dûti a mládeÏ

stfieda ❑ 23. ❑ 10.00
Veselá Dûtská Pestráda – Inka Rybáfiová
opût v Zahradû! Písniãky, soutûÏe i taneã-
ky pro nejmen‰í.

sobota ❑ 26. ❑ 15.00
Ara‰ídová pomazánka – hraná filmová
komedie

úter˘ ❑ 29. ❑ 16.00
Balíme, letíme, léto zaãíná – dûtsk˘ kar-
neval v rytmu léta. Cesta kolem svûta,
pfiekvapení, dárky pro kaÏdého.

V˘stavy

❑ 1. 6. – 4. 7.
Ivana Stonjeková – Mandaly – obrázky,
které pohladí po du‰i“ (vernisáÏ 2. ãerv-
na od 18.00 – poté »Léãení barvami«

❑ 1. 6. – 30. 6.
Island – zemû neznámá – fotografie
PhDr. Jana Suchardy

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

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

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V ČERVNU 2004

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 18.30
Koncert nejmen‰ích ÏákÛ v sále ZU·
Kfitinská.

nedûle ❑ 6. ❑ 18.00
Pfiehlídka taneãního oddûlení v Divadle
U HasiãÛ.

úter˘ ❑ 8. ❑ 19.00
Koncert nejúspû‰nûj‰ích ÏákÛ v Cho-
dovské tvrzi.

stfieda ❑ 9. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert ÏákÛ prof. R. So-
chorové a K. DoleÏala v sále ZU· Kfitin-
ská.

sobota ❑ 12. ❑ 14.00
Folklórní festival.
Letní scéna ZU· Kfitinská.

pondûlí ❑ 21. ❑ 19.00
Koncert pûveck˘ch sborÛ
Srdíãko, KoÈata, Kantolénka, PraÏská
kantiléna. Národní muzeum Praha

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

taneãní, literárnû dramatick˘

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

9. a 10. ãervna 2004 14.00-17.30 hod.
ZU· Kfitinská 673, tel. 267 900 135

Hudební klub
Srdeãnû vás zveme k pfiíjemnému poseze-
ní v útulném prostfiedí Hudebního klubu pfii
Základní umûlecké ‰kole JiÏní Mûsto.
Nabízíme obãerstvení i moÏnost rezervace
k pofiádání veãírkÛ, rodinn˘ch oslav, jubileí
a pod. s Ïivou hudbou.
Otevfieno je dennû od 14 do 22 hodin, po
domluvû moÏnost rezervace i v sobotu
a v nedûli.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
Hudební klub ZU· JM

Tel. 272 915 289

Cestovatelský
měsíc v Zahradě

Řítí se na nás prázdninový
čas cest a cestování. Jest-

liže na poslední chvíli vybírá-
te směr svého putování či
chcete jen před dovolenou
okusit z cestovatelských zážit-
ků druhých, máte možnost po
celý měsíc v Zahradě. 

Ve spolupráci s Klubem is-
landských fanatiků a CK S. E.
N. vám nabízíme celou řadu
cestopisných akcí. Hudebník
Jan Burian, který Klub island-
ských fanatiků založil po své
cestě na ostrov v roce 1995,
napsal o Islandu knihu i nato-
čil film. 

Zahrada nabízí 7. června
jeho pořad »Islandský večí-
rek«. Zkušenosti z pobytu za
78. rovnoběžkou přiblíží 21.
června také Hynek Adámek,
ale ještě předtím můžete strá-
vit celý příjemný sobotní »Is-
landský den« 12. června. Den
s projekcí, hudbou, literaturou
či přednáškami. 

Ve středu 16. 6. se v malém
sále bude promítat film S mi-
lenkou mé matky Baltasara
Kormákura, vstup na kopro-
dukční islandskou komedii je
volný. Po celý měsíc je na
malém sále navíc k vidění vý-
stava fotografií »Island– země
neznámá« PhDr. Jana Suchar-
dy. 

Komu by byla z Islandu zi-
ma, může navštívit pořady
o Laosu, Jižní Africe či Réu-
nionu. A kdo by raději cesto-
val až za hranice reality – má
možnost – filmový červen
v Zahradě patří jedinečné sci-
fi trilogii Matrix. 

Nečekejte se zážitky na
prázdniny!

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

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

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V ČERVNU 2004:

úter˘ ❑ 1. ❑ 8.30–11.30
Den dûtí v Klubíãku – dûtská párty se
soutûÏemi a kouzelnick˘m pfiedstavením
pro pfied‰kolní dûti (obãerstvení zajistí ro-
diãe)

pátek ❑ 4. ❑ 17.00
Závûreãn˘ koncert ÏákÛ hudebních kurzÛ

pátek ❑ 18. ❑ 9.00
Zlat˘ kolovrat – pofiad pro Z·

Pro Ïeny a dívky:
Poslední aerobní cviãení – Buìme koãky
– probûhne v sobotu 5. 6. 2004 

od 9.00 do 10.30 hod.

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

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

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

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

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

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

Program probíhá kaÏd˘ den 
od 8.30 do 11.30 hod. 

Cena vstupenky je 75 Kã.

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

co ho bude nejvíce zajímat.

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

Informace pro zájemce 
o divadelní krouÏek

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

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

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

272 930 023.

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

Ve zdravém tûle, zdrav˘ duch

1., 2., 7., 8. a 9. ãervence 2004
Kulturnû a sportovnû orientovan˘ 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.

SchÛzka pro rodiãe dûtí, které se zú-
ãastní na‰eho programu, je plánována
na 23. ãervna 2004 v 17.00 hod. Úãast
je nutná. Dûkujeme.

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.)

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 – stfieda do-
poledne

JÓGA – úter˘ 19.30 – 21.00
ãtvrtek 19.30 – 21.00
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

MILENA KOBROVÁ (koláÏe a grafika)

Od 1. 6. do 26. 6. 2004

Milena Kobrová, ãlenka SdruÏení ães-
k˘ch grafikÛ Franti‰ek Kupka, na

ãervnové v˘stavû v artotéce pfiedstaví v˘-
bûr z tvorby v období 1999 – 2004. Tvofií
zajímavou, netradiãní technikou STAMP
ARTU – razítkovou grafikou.

Od roku 1989 uspofiádala pût autor-
sk˘ch v˘stav v Praze a úãastnila se celo-
státních a mezinárodních v˘stav a projek-
tÛ – Praha Graphic ‘91 aÏ 2003 a Mail Art
v Itálii, Nûmecku, ·panûlsku, USA, Fran-
cii, Belgii, ¤ecku, Kanadû, Republice Pa-
nama, Brazilii a v Japonsku.

V˘stava je obohacena koláÏemi s moti-
vy ze ·panûlska, které je autorãinou vel-
kou láskou. V˘stava bude zahájena v 17
hodin v pondûlí 31. kvûtna

Úvodní slovo pronese Jan Hejda, pfied-
seda SdruÏení ãesk˘ch grafikÛ F. Kupka

Olga Kuãerová

Tû‰íme se na vás.

Pobočka
O pa t o v

Městské knihovny v Praze

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

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

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program

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

stfieda  ❑ 17.00
Biblická hodina pro dûti

stfieda  ❑ 17.30
Konfirmaãní pfiíprava (mládeÏ od 12 do
15 let) – v bytû faráfie

stfieda  ❑ 18.30
SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

ãtvrtek (1 a 3. v mûsíci)  ❑ 17.00
Hovory o vífie

ãtvrtek  ❑ (3. v mûsíci)  ❑ 19.00
SchÛzky stfiední generace v bytech
úãastníkÛ – místo po domluvû

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

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

Aktuální informace o dal‰ích akcích 
se dozvíte pfii bohosluÏbách

Českobratrská
církev 

evangelická

»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

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

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

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka
jírovcovo nám

Městské knihovny v Praze

KLÍČOVOU DÍRKOU do nové sezóny

KC Zahrada – dramaturgie pořadů pro děti a mládež – zahájí di-
vadelní sezónu v sobotu 18. září. Z velkých letních prázdnin

připlave »Vodnická pohádka« v podání maňáskového divadélka
Romaneta. Další inscenace, také ještě s ohlédnutím k přírodě, je
»Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé nosy«. Dětem ji zahraje Praž-
ská loutkoherecká společnost.

V podzimním a zimním programu nebudou dále chybět kvalitní
dětská divadélka, Tvůrčí a hravá dopoledne s pohádkou, zábavné
karnevaly, soutěžní odpoledne či vloni velmi úspěšný Den lampió-
nů, Den poezie, Mikulášská a vánoční pořady. Plánují se i novinky,
překvapení pro děti, maminky i tatínky., ale o tom až v září. Na
shledanou v Zahradě.

MgA. Hana Kožová
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Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

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

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI

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

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

KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ

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

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

DALŠÍ PRAVIDELNÝ PROGRAM
V KOSTELE SV. FRANTIŠKA

Stfieda ❏ 16.00
Spoleãenství star‰ích farníkÛ Farní sál

Stfieda  ❏ 19.00

Îivot z víry 
(úvod do kfiesÈanského Ïivota) Farní sál

Pátek  ❏ 18.45
Biblická hodina Fara

Sobota  ❏ 19.30
První nedûlní ne‰pory Kostel

Nedûle  ❏ 12.00
Modlitba Andûl Pánû Kostel

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

www.KCJM.duch.cz

PROGRAM V ČERVNU 2004

úter˘ ❏ 1. ❏ 19.00
Alfa kurzy. Klub Na dnû (vchod E)

Stfieda ❏ 2. ❏ 19.00
Modlitební setkání »Velká stfieda«.
Kaple (vchod A)

Nedûle ❏ 6. ❏ 15.00
Balonková oslava Dne dûtí s divadlem
Zahrada KC (vchod E)

NABÍDKA LETNÍHO STANOVÉHO DĚTSKÉHO TÁBORA

kter˘ se uskuteãní od 25. 7. do 7. 8. 2004 na tábofii‰ti v Ratibofisk˘ch Horách. Celotá-
borová hra, tábofiení v krásné jihoãeské pfiírodû, tábor vybudovan˘ na zelené louce
uprostfied lesÛ

Cena: 2500 Kã (zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, programové vybavení, odmûny)

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

Termín podání pfiihlá‰ek: do 10. 6. 2004

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

Informace: Hlavní vedoucí tábora – Jifií âern˘, tel.: 777 144 942

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 pedagogika: ãinnosti uplatÀující a podporující rÛz-
né druhy tvofiivosti, zábavnné uãení hrou, odreagování a relaxace formou spontánních,
radostn˘ch ãinností (hry, soutûÏe, sport, práce s hlínou a keramick˘mi dlaÏdicemi, 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, telefonu, 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

Nedûle ❏ 6. ❏ 19.00
Posezení s komediantem 
VíÈou Marãíkem. 
Klub Na dnû (vchod E)

Stfieda ❏ 9. ❏ 18.00
Koncert ÏákÛ SU· Altera Pars I.
Klub Na dnû (vchod E)

âtvrtek ❏ 17. ❏ 18.30
Koncert ÏákÛ SU· Altera Pars II.
Klub Na dnû (vchod E)

Sobota ❏ 19. ❏ 19.30
Rocková m‰e. Kaple (vchod A)

Nedûle ❏ 20. ❏ 18.00
Ekumenická bohosluÏba. 
Kaple (vchod A)

BlíÏe o programech 
viz webové stránky

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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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 

AKCE V ČERVNU:

stfieda ❑ 9. ❑ 18.00
Koncert ÏákÛ SU· Altera Pars.

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ SU· Altera Pars

Pfiijímáme 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

OTEVŘENO

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

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

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

âtvrtek ❑ 17.00–19.00
TenSing

âtvrtek ❑ 19.00–22.00
âajovna – Helen

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

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

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

!!!Jako kaÏdoroãnû je tu poslední 
ãervnov˘ pátek (25. 6. 2004) od 17.00 hod.

akce zvaná GARDENPÁRKY!!!
Bude se grilovat, hrát fotbálek, pinães ne-
bo ‰ipky - bude to prostû rozluãka s leto‰-
ním ‰kolním rokem v Ymkáriu, na kterou
jsou v‰ichni zváni!!! 

Adresa: Modletická 1401, Praha 4-Opa-
tov, tel. 267 913 338 (jen v dobû otevfiení
Ymkária).

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

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

•  Vytváříte alternativní divadlo?
•  Chystáte zajímavou akci 

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

Informace: www.kaminek.org

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

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

PROGRAM

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

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

Pátek ❑ 21. ❑ 19.00
Koncert skupiny Narcis. Folk

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

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

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

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

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

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

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

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

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Dvojí svět
Výstava fotografií 

Daniela Šperla a prací tělesně
i smyslově postižených dětí

se koná 

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

v podkroví ZŠ Chodov, Květno-
vého vítězství 57. 

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

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

a dalšími organizacemi.
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Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROGRAM:

Úter˘ ❑ 9.30–12.00
Dopoledne pro v‰echny
10.30: Kreslení s Lídou i pro nejmen‰í dûti
15.00–17.00: MasáÏe dûtí a kojencÛ – ob-
jednání nutné viz níÏe na tel. 606 642 759

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

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

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

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

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

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

VÝTVARNÁ DÍLNA

Stfieda 9. a 23. ❑ 14.00 – 17.00 hod.
Malování pro maminky i pro vût‰í dûti:
• práce s akrylov˘mi barvami
• barvení kvûtináãÛ ubrouskovou metodou
• tvorba obrázkÛ barvami na okna
s sebou materiál, na kter˘ chcete malovat
(kvûtináãe, hrnky apod.), ubrousky s mo-
tivy, pfiípadnû omalovánky a jiné pfiedlohy
na obrázky do okna. 
Vstupné dospûlá kreslící osoba 50 Kã,
kreslící dítû 30 Kã.

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

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 13., 20. a 27. ãervna 2004
od 9.30 do 11.30 hod.

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

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

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

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

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

TÉMA NA ČERVEN:

Úter˘ ❑ 1. ❑ 19.00
Závûreãná slavnostní veãefie (Srdeãnû
zveme v‰echny, ktefií by se rádi podívali,
co kurzy Alfa jsou). V pfiípadû, Ïe máte zá-
jem se kurzu nebo nûkter˘ch témat, zú-
ãastnit, potvrìte, prosím, svou úãast (z dÛ-
vodu objednání poãtu veãefií).

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

Tû‰íme se na va‰i úãast!

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

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

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

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

V˘ukov˘ cyklus 3 x 2 hodiny t˘dnû, vÏdy
v úter˘ 15–17 hodin. Zaãínáme 15. ãerv-
na 2004. Cena celého kursu je 600 Kã.

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

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

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA BALONKOVOU OSLAVU 
DNE DĚTÍ
koná se v nedûli 6. ãervna 2004 od
15.00 hodin na zahradû 
Matefiského centra Domeãek, 

Modletická 1401, Praha 4, 
tel. 267 915 115, 777 200 431
Vstupné 20 Kã

Program: divadélko, soutûÏe s odmûnami
pro dûti (zúãastnit se mohou i pfied‰koláci,
pro které jsou pfiipraveny soutûÏe tak, aby
je zvládli)

Pfiíjemná zábava pro celou rodinu

Tû‰íme se na vás

Informace: 
Erika Oberfalcerová – 

272 940 288, 777 200 431 
nebo Domeãek – 267 915 115
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Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

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

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

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

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

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

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

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

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

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

1730–1930 hod.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chází ãi mírní tûhotenské potíÏe

• posiluje bfii‰ní svalstvo, svalstvo zad
a pátefie

• umoÏÀuje uvolnûní a znovunabytí du‰ev-
ní pohody

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

• úlevové taneãní prvky mírní bolest
a urychlí vá‰ porod

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

• pozitivnû pÛsobí na dosud nenarozené
dítû

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

DALŠÍ PROGRAM:

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

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

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

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

16.00–18.00 hod.

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

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

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

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

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

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

nedûle ❑ 6. ❑ 17.00
Robert Filip

nedûle ❑ 6. ❑ 18.30
Rozlouãení s Markov˘mi

nedûle ❑ 13. ❑ 17.00
Mark Potma

nedûle ❑ 20. ❑ 17.00
Robert Filip, Veãefie Pánû

nedûle ❑ 27. ❑ 17.00
Daniel ·rámek

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

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

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

KLUB VELRYBA – OPATOV 

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

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!

Církev bratrská
Šeberov

V Ladech 10, ·eberov 
Kazatel Marek Fajfr, 

tel. 244 911 796
724 146 226

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pondûlí ❑ 18.30–19.30
Aerobic pro Ïeny

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

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

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

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

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

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

ãtvrtek ❑ 3. ❑ Program – Petra Bartová

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 3 x 10 – téma: svûdec-
tví

ãtvrtek ❑ 17. ❑ Robert Kubíãek – téma:
C. S. Lewis 

ãtvrtek ❑ 25. ❑ Rozlúãka spolu s Klu-
bem StK (pátek)

Pfiipravujeme 
letní mládeÏnickou dovolenou 

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

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

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

Pfiipravujeme letní tábor 
pro dûti od 9 do 13 let 

v termínu od 8. do 15. 8. 2004

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

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

pátek ❑ 4. ❑ Filmov˘ veãer

pátek ❑ 11. ❑ Veãer her

pátek ❑ 18. ❑ Zmrzlinová párty

pátek ❑ 25. ❑ Rozlúãka
Info: Petr BydÏovsk˘, 

776 834 664, stk@rozhled.cz

PLACE IN THE WORLD
Letní pobyt s v˘ukou angliãtiny 
pro celou rodinu se bude konat 
ve dnech 11. – 18. ãervence 
v Jansk˘ch Lázních a je uÏ obsazen.
Prosíme o zaplacení nejpozdûji do 20.
6. 2004.

Info: Bára Vojtí‰ková, 777 984 224, 
bramburka@rozhled.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«.

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.

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

dr. Zvolánka
Tel.: 257 921 197

ŠACHOVÝ KROUŽEK
·achov˘ krouÏek dr. Ing. Jaroslava Zvo-
lánka, CSc. se pravidelnû schází v klubu
Ulita o. s. Propolis
kaÏdou stfiedu od 14.00 do 15.30
Klub Ulita, Mikulova 1573, Praha 4.

Pfiihlásit se mÛÏete u dr. Zvolánka, 
tel. 257 921 197

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

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

e-mail: poradnajm@spolcest.cz

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

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

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

Premiéra vysílání je vÏdy v pondûlí.

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

Pfiijdeme i za vámi!

Televizní zpravodajství Prahy 11
na kanálu UPC:

7.45, 12.45, 18.45 a 22.45

Balíme, letíme,
léto začíná! aneb
Hurá na prázdniny!

Upříležitosti závěru školní-
ho roku a přivítání let-

ních prázdnin pořádá KC Za-
hrada v úterý 29. června 2004
od 16.00 zábavné odpoledne
pro všechny děti, školáky
(i poškoláky) a jejich rodiče.
Program koncepčně vychází
z cestopisných knížek, z Ro-
binsona Crusoe i současných
dobrodružných příběhů. Nabí-
zí se karneval v letních bar-
vách, soutěže o zajímavé ceny
včetně vyhlášení nejlepšího
oblečku na výlet, dále bude
udělena cena za nejbarevnější
model a námořníka. Na cestě
kolem světa se prověří i tábor-
nické, či trosečnické doved-
nosti. Pro úspěšné jsou připra-
veny např. sportovní potřeby.
A navíc – každý výletník do-
stane dáreček.

Balíme, letíme, léto začíná
je již tradiční akce, která uza-
vírá další »zahradní« sezónu.

MgA. Hana Kožová
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stfieda ❑ 2.
Diskutaãní stfieda na téma:
Sociální síÈ I. – základní orientace

ãtvrtek ❑ 3.
Filmov˘ klub
Od pondûlí 7. do pátku 11.
Klub zavfien˘ – t˘m JiÏního pólu pracovnû
v Hamburku

stfieda ❑ 16.
V˘tvarná dílna – v˘roba Ïonglovacích
míãkÛ

ãtvrtek ❑ 17.
Informaãní schÛzka o v˘jezdech
(voda, Boskovice, puÈák)

stfieda ❑ 23.
Diskutaãní stfieda na téma:
Sociální síÈ II – speciální instituce za-
mûfiené na mladé a dûti

ãtvrtek ❑ 24.
Turnaj o ãervnového mistra ve stolním
fotbálku

Rubriku připravila: 
Daniela Jungmannová

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

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

obãanské sdruÏení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11

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

PROVOZ KLUBU

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

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

14–15 kontaktní hodiny Michal
ât 15–21 klub Michal a Ilona
Pá 15–21 klub Michal

JIŽNÍ VÍTR
vane od dubna

Café K a KC Zahrada připra-
vují na úterý 1. 6. od 19.00

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

Mgr. Tomáš Rulf

sobota ❑ 26.
Benefiãní koncert pro útulek
Prokopské údolí –info v klubu

V˘jezdy o prázdninách

❑ Vltava na raftech (5.–10. 7.)

❑ festival Boskovice (13. – 18. 7.)

❑ v˘jezd s Marinou (20. – 22. 7.)

❑ putování po ·umavû (2. – 6. 8.)
Informace a pfiihlá‰ky 
k vyzvednutí v klubu!!!

❑ KaÏdou stfiedu – fotodílna

❑ KaÏd˘ ãtvrtek – dramakrouÏek

www.proximasociale.cz

OBČANSKÉ 
SDRUŽENÍ JAKA
si vás dovoluje pozvat

Den pro dûti – Opatovské korálky
Centrální park Opatov v nedûli 13.
ãervna 2004 od 14.00 do 18.00 hod.

V kulturnû zábavném pofiadu vy-
stoupí JU a HELE, Heidi JankÛ, In-
ka Rybáfiová, Kouzelník Mr. Carlo,
Studio OÁza a mnoho dal‰ích

Vstupné dobrovolné

Informace na tel. 608 962 145

MINISTERSTVO KULTURY ČR,
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

A UMĚLECKÁ AGENTURA BRIVA
vás zvou na

8. mezinárodní festival ãeské a mo-
ravské dechovky

HRAJ KAPELO, HRAJ

26. – 27. ãervna 2004
od 13.00 do 18.30 hod.

KfiiÏíkova fontána 
V˘stavi‰tû Praha 7-Hole‰ovice

Na festivalu vystoupí:

Sobota 26. 6. 2004
• Bouele Musig - ·v˘carsko • Bfiezová
desítka • Galáneãka • Produkce Fon-
tány • Blaskapelle Zapfenland - ·v˘-
carsko • Krajanka • Valdaufinka Ády
·kolky

Nedûle 27. 6. 2004
• MaÏoretky Srdíãko Kolín • Budûjcká
kapela • Junior • Blaskapelle Zapfen-
land ·v˘carsko • Humpolecká Lesan-
ka • Produkce Fontány • Boule Musig
- ·v˘carsko • Krajanka • Túfaranka

Ve‰keré informace o festivalu 
získáte na adrese:
Umûlecká agentura 
Briva - Brigita Hlaváãková, 
Machatého 689, Praha 5, 152 00, 
tel.: 251 810 014, 604 608 673, 
603 242 784
e-mail: briva@volny.cz, 
www.krajanka.sf.cz, 
www.volny.cz/briva


