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Blíží se poslední dny roku 2004,  a tak
bych vám i sobě chtěla připomenout to

nejdůležitější, co se na Jižním Městě letos
událo.

Ráda bych začala krásnou vánoční atmo-
sférou, která na nás v tyto dny dýchá. V pro-
sinci se rozsvítila vánoční výzdoba Jižního
Města a na několika prostranstvích se roz-
zářily nazdobené vánoční stromy. Na po-
chozí zóně v Hájích  jsme  připravili tradič-
ní vánoční trhy, letos zpestřené každoden-
ním kulturním programem našich šikovných
dětí. Věřím, že to bylo zpříjemnění  předvá-
nočních nákupů, že jste se v tomto shonu
na chvíli zastavili, zklidnili a potěšili. Smysl
Vánoc a jejich kouzlo je ve vzájemném po-
rozumění, v naslouchání jeden druhému,
v klidu a pohodě.

Pohoda a dobrá nálada byla i při volbě
Prima babičky v Centru sociálních služeb.
Máme tak na Jižním Městě „prima pár“,
Prima dědeček byl totiž zvolen v prosinci
2003.

V prosinci se v KC Zahrada uskutečnil
velice úspěšný divadelní festival. Centru so-
ciálních služeb byl pro potřeby seniorů a vo-
zíčkářů  předán za symbolickou korunu au-
tomobil Ford Transit, na jehož pořízení při-
spělo hodně jihoměstských  podnikatelů
a sponzorů. Kolaudace dalších etap rekon-
strukcí ZŠ K Milíčovu a ZŠ Donovalská se
uskutečnily mezi Mikulášem a Vánocemi.
Naše děti tak dostávají nové, moderní třídy,
aby se jim ve škole dobře učilo.

V listopadu se  v naší městské části kona-
ly volby do Senátu. Byl zvolen můj kolega
Jan Nádvorník,  starosta Prahy 15. Do Cho-
dovské tvrze celý listopad lákaly obdivova-
tele umění obrazy a grafika vynikajícího ma-
líře Tomáše Bíma.

V říjnu se v Centrálním parku běžel 10.
ročník terénního závodu žáků našich zá-
kladních škol, tradiční Cross Cup. Velice ús-
pěšné byly Dny Prahy 11 se spoustou krás-
ných akcí.

V září byla v Křejpského ulici slavnostně
otevřela nová jídelna pro seniory. Každý
den se zde připraví, a také zkonzumuje až
500 vynikajících jídel. Své místo zde má
i kultura, společenské využití a dobrá nálada
našich milých seniorů. Mezi kapkami deště
a pod záštitou firmy T-Mobile se v září na
Jižním Městě jezdilo na všem, co má kola.
Navzdory počasí byla atmosféra vynikající,
už se těším na příští ročník. Den otevřených
dveří měli v Archivním areálu na Chodovci.

Největší svátek byl ale 1. září, kdy holčič-
ky a kluci s novou aktovkou na zádech a za
ruku s mámou a tátou odhodlaně vstoupili
poprvé do školy.

Pokračování na str. 7

POOHLÉDNUTÍ 
za rokem odcházejícím 
a přivítání roku nového

Foto: Petr Kopal
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Rada MČ Praha 11 
dne 9. 11. 2004 na své 29. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ poskytnutí finančních darů vybraným

subjektům na realizaci kulturních pro-
jektů v celkové výši 117 400 Kč jako
účelový příspěvek na kulturní akce

▼ rozpočtové opatření č. 114/04 – pře-
sun finančních prostředků ve výda-
jích rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2004 ve výši 360 000 Kč na dovyba-
vení ÚMČ výpočetní technikou –
nákup HW

Rada MČ Praha 11 
dne 25. 11. 2004 na své 31. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
▼ se způsobem zástavby a návrhem

funkčního využití pozemků parcelní
číslo 2332/4, 2332/36 a 2332/37
v katastrálním území Chodov, vlast-
něných firmou Skanska CZ, a. s., dle
studie „Urbanistická studie Chodo-
vec“, zpracované ateliérem Casua
v červnu 2004

▼ s návrhem úpravy územního plánu
hlavního města Prahy navýšit koefi-
cienty míry využití v řešeném území
o jeden stupeň, tj. v území smíšeném
obchodu a služeb SDVO z C2 na
D a v území smíšeném městského
jádra SMJ z D+ na E, za podmínky
realizace opravy chodníků včetně
osvětlení jako propojení ulic Čeně-
tické a Mírového hnutí

▼ se záměrem využití parkovišť v ulici
Majerského, Výstavní–Plickova
a Štichova–Opatovská pro výstavbu
hromadných garáží nebo parkova-
cích domů s podmínkou:
1.1. zrušení obchodních ploch v ob-
jektech hromadných garáží z důvo-
du snížení kapacity garáží a zvýšení
dopravní zátěže v území
1. 2. možnosti navýšení objektu
o více nadzemních pater
1. 3. řešení objektů tak, aby bylo
možné v budoucnu zvýšit kapacitu
nástavbou dalšího podlaží, event.
rozšířením

SCHVÁLILA:
▼ investiční záměr „Doprava v klidu –

Hrabákova ulice – zálivy pro parko-
vací stání“

▼ investiční záměr zřízení nájezdových
ploch u objektu Křejpského 1502 ve
variantě „A“

▼ prodloužení a poskytnutí ubytování
žadatelkám o pobyt v Azylovém
domě Markušova 1555, spravova-
ném Centrem sociálních služeb
Praha – Jižní Město

▼ záměr pronájmu bytu č. 65, o veli-
kosti 0+1, 27,35 m2 v 9. patře domu
v Praze 4, Bajkonurská 736, formou
výběrového řízení pro zájemce z řad
mladých rodin a svobodných občanů
do 35 let; zájemci o pronájem tohoto
bytu se mohou přihlásit do výběro-
vého řízení do 29. 12. 2004 vyplně-
ním přihlášky, která je k dispozici
v informačních kancelářích nebo na
bytovém oddělení OSM ÚMČ Praha
11, Ocelíkova 672, Praha 4 nebo na
internetu (– radnice– úřad–odbory
úřadu MČ Praha 11 – tiskopisy od-
borů– správy majetku)

▼ záměr pronájmu bytu č. 16, 1+kk
(42,95 m2 v 5. patře domu v Praze 4,
Láskova 1814 formou výběrového ří-
zení za smluvní ;nájemné a odkoupe-
ní pohledávky zájemci o pronájem
tohoto bytu se mohou přihlásit do
výběrového řízení do 29. 12. 2004
vyplněním přihlášky, která je k dis-
pozici v informačních kancelářích
nebo na bytovém oddělení OSM
ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672,
Praha 4 nebo na internetu ( – radni-
ce– úřad–odbory úřadu MČ Praha 11
– tiskopisy odborů– správy majetku)

ODVOLALA:
▼ Ing Petra Baubína z redakční rady

zpravodaje Klíč

JMENOVALA:
▼ Karla Peku členem redakční rady

zpravodaje Klíč na návrh klubu De-
mokratů Jana Kasla

Rada MČ Praha 11 
dne 9. 12. 2004 na své 32. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ nový „Postup při výběru zájemců

o uzavření nájemní smlouvy k bytům
v domech ve vlastnictví hlavního
města Prahy, svěřených MČ Praha
11, za smluvní nájemné, u nichž na
nájemném a úhradách za plnění po-
skytovaná s užíváním bytu vázne
dlužná částka vůči MČ Praha 11“;
v této souvislosti zrušila postup
schválený usnesením RMČ Praha 11
č. 0861/03 dne 18. 12. 2003

▼ schválila snížení nájemného za ne-
bytové prostory, včetně pozemku,
v objektu Láskova 1803, Praha 4,
pro Fond ohrožených dětí, o. s., Na
Poříčí 6, Praha 1 takto: roční nájem-
né činí 120 000 Kč

▼ schválila prodloužení smlouvy
o nájmu s o. s. Futurum na nebytové
prostory a pozemek v objektu Janou-
chova 671 do 31. 12. 2007

▼ schválila prodloužení smlouvy
o nájmu, uzavřené s Římskokatolic-
kou farností sv. Františka z Assisi na
nebytové prostory v objektu Modle-
tická 1401, Praha 4 včetně pozemku
a služebního bytu na dobu určitou
do 30. 6. 2010 za nájemné 160
Kč/m2/rok za nebytové prostory, za
služební byt regulované nájemné
platné na území MČ Praha 11 a 2,50
Kč/m2/rok za pozemek

▼ rekonstrukci střechy objektu Miku-
lova 1583, Praha 4, ve variantě se
zateplením v ceně max. 488 000 Kč
včetně DPH

Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém
16. zasedání dne 18. 11. 2004 mj.:

SCHVÁLILO:
▼ podstatné náležitosti nabytí ideální-

ho spoluvlastnického podílu
48/1000 nemovitosti Opatovská čp.
874 v k. ú. Háje, úpadce Obchod
obuví, a. s. Zlín, s využitím předkup-
ního práva cena podílu je 6 300 000
Kč, která odpovídá výsledku výběro-
vého řízení doba splatnosti je do 2
měsíců (tj. od 13. 12. 2004 )

▼ poskytnutí grantů v oblasti protidro-
gové politiky MČ Praha 11 v roce
2004 formou daru ve výši 35 000 Kč
v rámci III. kola grantového progra-
mu v roce 2004

▼ grantový program MČ Praha 11 pro
oblast protidrogové politiky MČ
Praha 11 na rok 2005

▼ grantový program MČ Praha 11 pro
sociální a zdravotní oblast na rok
2005

▼ grantový program pro rok 2005
v oblasti kultury

▼ grantový program pro rok 2005
v oblasti sportu a tělovýchovy

▼ poskytnutí účelového příspěvku ve
výši 104 100 Kč formou daru Klubu
vozíčkářů Petýrkova na zajištění asi-
stenční služby pro těžce tělesně po-
stižené občany a vozíčkáře, bydlící
v bezbariérových bytech v Petýrkově
ulici čp. 1949–1953 v Praze 11

▼ finančí příspěvky tělovýchovným or-
ganizacím na zajištění provozu v cel-
kové výši 150 000 Kč, a to TJ Cho-
dov 75 000 Kč, TJ Háje rovněž
75 000 Kč

O čem jednala rada
MČ a ZMČ

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

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

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

Individuální setkání občanů 
se starostkou 
a jejími zástupci 

se koná 5. ledna 2005 
od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkovû ul.

Veřejné setkání starostky 
a jejích zástupců s občany 

se v lednu 2005 nekoná.

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

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

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

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

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

Do obřadní síně Chodovské tvrze při-
šli v pátek 26. listopadu 2004 oslavit

pětašedesát let společného života manže-
lé Anna a Jan Balíkovi. K úctyhodnému
jubileu přišly popřát dvě dcery, vnoučata
i pravnoučata. Na oslavě nechyběla ani
osobní lékařka. Jak podotkla paní Anna,
právě jí vděčí oba za to, že jsou stále ještě
na světě a zdraví jim nechybí. Jubilantům
při první „kamenné svatbě“ na Chodov-
ské tvrzi popřála hodně zdraví a spokoje-
nosti starostka paní Marta Šorfová a vy-
jádřila přání, aby se za pět let sešli při
oslavě svatby platinové.

Ženich prozradil i recept na tak dlou-
hé spokojené manželství: nejdůležitější je
odpouštět si a nezištně si pomáhat, pak
jde všechno samo. Tak ať vám ještě dlou-
ho slouží zdraví, ať prožijete ještě hodně
spokojených let, manželé Balíkovi. 

Pohádkově hvězdné Vánoce začaly na
Jižním Městě v neděli 12. prosince od-

poledne. Městská část připravila poprvé
vedle tradičních vánočních trhů na po-
chozí zóně v Hájích i zábavný pořad pro
děti, ve kterém vystoupili Jakub Třasák,
Václav Upír Krejčí a čertík Albertík. Svá-
teční odpoledne odstartovali starostka
paní Marta Šorfová a její zástupci Ing. Jan
Šimůnek a Ing. Ivan Škoda, děti se účast-
nily různých zábavných soutěží o hodnot-
né ceny. Na podiu se pak až do 23. pro-
since 2004 střídaly děti  našich mateř-

ských a základních škol se svými vystou-
peními.

Vánoční nálada se, doufejme, přenesla
i do vašich domovů, Jižní Město má další
pěknou tradici, společné očekávání
Vánoc a příchodu nového roku.

Setkání starostů městských obvodů
statutárních měst a městských částí
hl. m. Prahy se konalo ve spoluprá-

ci s Výborem městských částí a městských
obvodů v hotelu Opatov ve dnech 2. a 3.
prosince 2004. Přítomní starostové jednali
o přípravě jednacího řádu VMČO, o do-
savadní činnosti, začlenění do struktury
Svazu měst a obcí. Zabývali se i otázkou

paritního zastoupení žen a přímou volbou
starosty. Pracovní jednání se věnovalo
i novele Zákona o obcích i Zákona o hl.
m. Praze. Starostům se z 19. patra Hotelu
Opatov naskytl i zajímavý pohled na
Jižní Město, které je na pozvání starostky
MČ Praha 11 dva dny hostilo.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP
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MČ Praha 11 – Úřad MČ Praha 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 10. 12. 2004 výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: vedoucí ekonomického odboru
Platové zařazení: 11. platová třída
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících, územních samosprávných celků a o změně někte-
rých zákonů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem

v České republice, který ovládá český jazyk.
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost
e) na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle

§ 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační
osvědčení a čestné prohlášení, které bude vždy ;přílohou ozná-
mení o vyhlášení výběrového řízení předpoklady podle tohoto
ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky:
Požadované vzdělání:
– vysokoškolské vzdělání
Požadované znalosti:
– zkušenosti v oblasti tvorby rozpočtu a ekonomických analýz

– znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění

– dobrá orientace v zákonech a dalších předpisech, jejich praktická
aplikace v rámci příslušné problematiky

Další dovednosti, schopnosti:
– znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)

– praxe v samosprávě či státní správě vítána
– řídící schopnosti (praxe min. 3 roky)
– komunikační a organizační schopnosti
– schopnost analytického a koncepčního myšlení
– flexibilita
– znalost jednoho světového jazyka vítána

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků a o změně některých záko-
nů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životo-
pis, 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 cizích státních příslušníků též obdobný ;doklad osvědčující bez-
úhonnost vydaný domovským státem pokud takový doklad domov-
ský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestného prohlášení (event.
kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do  17. ledna 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: 
„Výběrové řízení – pozice vedoucí ekonomického odboru“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu.

Ing. Simona Klimakovská, tajemnice ÚMČ Praha 11

MČ Praha 11 – Úřad MČ Praha 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 8. 12. 2004 výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

EKONOM – METODIK DPH 
V EKONOMICKÉM ODBORU 
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: ekonom–metodik DPH
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-
ných celků a o změně některých zákonů, v platném
znění :

a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s tr-

valým pobytem v České republice, který ovládá
český jazyk,

c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost

Další požadavky:
Požadované vzdělání 
– vysokoškolské nebo vyšší odborné (ekonomické za-

měření výhodou)
Požadované znalosti
– dobrá teoretická znalost problematiky DPH

(i v kontextu EU), případně i praktická znalost reži-
mu DPH a souvisejících činností

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

jich praktická aplikace v rámci příslušné problemati-
ky

– dobré komunikační schopnosti 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, v platném znění,
jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občan-
ského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, v platném znění,
nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve
kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalostech a dovednostech tý-
kajících se správních činností, výpis z evidence Rejstří-
ku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních pří-
slušníků též obdobný ;doklad osvědčující bezúhon-
nost vydaný domovským státem pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čest-
ným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 12. 1. 2005 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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MČ Praha 11 – Úřad MČ Praha 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 3. 12. 2004 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
REFERENTA SPECIALISTY 
PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU –
doprava, inženýrské sítě v oddělení
územního řízení odboru výstavby
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 10. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost
Další požadavky:
požadované vzdělání
– vysokoškolské technického směru, vítáni absolventi sta-

vební fakulty
Požadované zaměření, obor 
– výhodou je některý z oborů zaměřených na dopravní inže-

nýrství a spoje (např. dopravní infrastruktura v území, apod.)
Požadované znalosti
– znalost práce na PC
– zkouška zvláštní odborné způsobilosti a praxe v oboru ve

státní správě vítána
Další dovednosti, schopnosti
– komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schop-

nosti v písemném i mluveném slovu)
– psychická odolnost

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturova-
ný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosa-
vadních zaměstnáních a o odborných znalostech a doved-
nostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rej-
stříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních přísluš-
níků též obdobný ;doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem pokud takový doklad domovský stát ne-
vydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ově-
řenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 14. 1. 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice referent
specialista pro technickou infrastrukturu – doprava,
inženýrské sítě v oddělení územního řízení odboru výstavby“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Simona Klimakovská, tajemnice ÚMČ Praha 11

ZEMĚDĚLCI JSOU POVINNI
se znovu zaevidovat
Odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 11 upo-

zorňuje všechny podnikatele v oblasti zemědělství, že
zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů,
v platném znění, byl s účinností vstupu ČR do Evropské
unie zrušen a od 1. 5. 2004 platí pro zaevidování zeměděl-
ských podnikatelů nová právní úprava, tj. zákon č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004
Sb.

Tato novela zákona vymezuje zemědělskou výrobu ze-
mědělského podnikatele a postup jeho zaevidování u pří-
slušného úřadu. Na rozdíl od dřívější právní úpravy, která
evidovala pouze fyzické osoby, tzv. soukromě hospodařící
rolníky, nynější právní úprava ukládá povinnost evidovat
se i právnickým osobám. Zemědělského podnikatele pak
definuje jako fyzickou nebo právnickou osobu, která
hodlá provozovat zemědělskou výrobu (včetně hospoda-
ření v lesích a na vodních plochách) jako soustavnou
a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpo-
vědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stano-
vených tímto zákonem.

Zemědělský podnikatel je povinen se zaevidovat
u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností. Příslušným úřadem je obecní úřad obce s roz-
šířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází
místo podnikání nebo sídlo zemědělského podnikatele.
Místem podnikání se pro účely tohoto zákona rozumí
místo, odkud podnikatel řídí svou podnikatelskou činnost.

Pokud má zemědělský podnikatel sídlo či místo podni-
kání v katastrálním území Háje, Chodov, Újezd u Průho-
nic, Šeberov, Křeslice, zaeviduje jej odbor životního pro-
středí Úřadu MČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11.

Evidenci zemědělského podnikatele nepodléhá fyzická
osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské čin-
nosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočiš-
né výrobky.

Z novely zákona dále vyplývá:
– osoby provozující ke dni vstupu ČR do EU zeměděl-

skou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukro-
mém podnikání občanů, v platném znění, tj. osoby,
které byly evidovány jako soukromě hospodařící rol-
níci, budou nadále považovány za zemědělské podni-
katele podle nové právní úpravy, pokud se ve lhůtě
do 1 roku od vstupu ČR do EU zaevidují u přísluš-
ného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

– osoby, které ke dni vstupu ČR do EU provozují na
základě živnostenského oprávnění činnosti, které
byly doposud živnostmi a které jsou podle zákona č.
85/2004 Sb. zemědělskou výrobou (např. chov koní
bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské
půdy, pěstování hub, pěstování okrasných rostlin
a dřevin, vlastní pěstební činnost v lese, nejedná–li se
o službu pro jiné subjekty) jsou povinny se ve lhůtě 1
roku ode dne vstupu ČR do EU zaevidovat na pří-
slušném obecním úřadě obce s rozšířenou působnos-
tí. Nesplní-li tuto povinnost, oprávnění k provozová-
ní těchto činností zaniká.

Podrobnější informace lze získat na odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 11 u Ing. Zdenky Hanzelové, tel.
267 902 357. Žádosti o zaevidování zemědělského podni-
katele jsou k dispozici v informační kanceláři ÚMČ Praha
11, Ocelíkova 672, v informačních stojanech u vrátnice
ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, najdete je i na interneto-
vých stránkách MČ Praha 11 (www.praha11.cz).

Ing. Zdenka Hanzelová,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
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A. Shrnutí STUDIE PROVEDITELNOSTI
Městská část Praha 11 je jednou

z posledních městských částí hl. m.
Prahy, která nemá vlastní, kapacitou
a kvalitou odpovídající nemovitost
městské radnice. Odpovídající objekt
radnice je ve městech s obdobným po-
čtem obyvatelstva naprosto běžný
a jeho absence v praxi územní samos-
právy a urbanistického řešení center
měst nemyslitelná.

Současné řešení pracovních prostor
ÚMČ Praha 11 lze charakterizovat
jako historicky vzniklé nutné, ale dlou-
hotrvající provizorium, místně rozptý-
lené, kapacitně nevyhovující, s kvalitou
objektů pod standardem současných
administrativních budov obdobného
poslání. Prostředí negativně dopadá
hlavně na občanskou veřejnost, neboť
omezuje kvalitu poskytování služeb
ÚMČ občanům. Investice do součas-
ných budov úřadu nejsou perspektivní
a většinou nezvyšují tržní ani užitnou
hodnotu nemovitostí.

Cílem záměru umístění útvarů
ÚMČ Praha 11 do jednoho objektu
radnice je dovršení snahy soustředit
samosprávu v městské části do jedno-
ho místa a vybudovat odpovídající
sídlo správy MČ Praha 11. Příprava
realizování záměru trvá již od května
1995, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě
správní budovy na Radničním náměstí
u stanice metra Háje.

Zpracovaná Studie proveditelnosti
je dílčím postupovým krokem Úřadu
MČ Praha 11 v řešení problematiky.
Vychází ze zadání, které se týká umís-
tění útvarů ÚMČ Praha 11, případně
i jiných veřejně právních institucí, do
jednoho objektu radnice získaného do
užívání MČ Praha 11 koupí, vlastní vý-
stavbou, pronájmem nebo leasingem.
Jako rozhodující pro výběr varianty ře-
šení ve Studii proveditelnosti byla za-
dána kritéria termínu možného nastě-
hování ÚMČ Praha 11 do nového ob-
jektu a finanční podmínky konkrétní-
ho řešení - varianty záměru.

Studie proveditelnosti prokazuje ve
variantách řešení srovnatelné investič-
ní náklady ve výši cca 290 750 tis. Kč
na pořízení objektu o kapacitě a kvalitě
odpovídající poslání a postavení měst-
ské části Praha 11.

Doba realizace od rozhodnutí po
zahájení provozu se v případě koupě
nebo nájmu nemovitosti pohybuje
okolo 6 měsíců, při vlastní výstavbě
nemovitosti se doba realizace pohybuje
okolo 24 - 30 měsíců podle stupně při-
pravenosti investice.

Průchodnost veřejně prospěšné in-
vestice je prokázána na základě stan-

dardních kritérií analýzy nákladů
a přínosů, kalkulovaných z ekonomic-
kých peněžních toků, doba návratnosti
z ekonomických peněžních toků se
pohybuje okolo 23 let.

Studie proveditelnosti prověřuje
a hodnotí možné způsoby užívání ob-
jektu radnice (nájemní, vlastnický -
koupě, vlastní výstavba) a s tím souvi-
sející způsoby financování investice
(nájem, leasing, kombinace vlastních
zdrojů s úvěrováním) a provozu.

Požadavku co nejrychlejšího nastě-
hování do nového objektu radnice
nejlépe vyhovuje varianta koupě ob-
jektu. Tato varianta však s sebou nese
poměrně značná rizika, pokud se jedná
o cenu takového objektu ve srovnání
s požadovanými kapacitními a kvalita-
tivními parametry budovy.

Požadavku efektivnosti a únosnosti fi-
nancování investice i provozu nejlépe
vyhovuje financování kombinací vlast-
ních a úvěrových zdrojů, zohledňující
možnosti investora i vybíraných financu-
jících bank. Doporučovaná varianta fi-
nancování je na hranici únosnosti získá-
ní vlastních investičních zdrojů se spolu-
účastí hl. m. Prahy a současně je ještě
provozně únosná s ohledem na vyšší fi-
nanční nároky na technologický provoz
administrativních budov v aktuální kva-
litě, který předpokládá vyšší energetic-
kou náročnost vzduchotechniky.

Z hlediska financování bylo Studií
prokázáno, že je potřebné jednoznačně
odmítnout případný pronájem objek-
tu, neboť je nejen ekonomicky neefek-
tivní, ale i z pohledu goodwillu radnice
zcela nepřijatelný. Stejně tak ekono-
micky neefektivní je i financování poří-
zení objektu radnice leasingem.

B. Závěrečné hodnocení
1. Návrh rozhodnutí o výběru variant
záměru podle zadaných kritérií

1.1. Doporučení pro rozhodnutí
o formě užívání objektu radnice

Požadavku co nejkratšího termínu
nastěhování ÚMČ do nového objektu
jednoznačně vyhovuje získání objektu
radnice do vlastnictví koupí, a to za
předpokladu, že objekt odpovídající
kapacitním a kvalitativním paramet-
rům vyhovuje požadavkům příslušného
standardu provozu úřadu.

V případě koupě objektu je rozho-
dující trvat na požadavku dodržení
parametrů objektu a ceny za jeho pří-
padné dokončení nebo úpravy. Od-
chylky v těchto požadavcích se v kaž-
dém případě projeví negativně v ceně,
případně ve standardu kapacity a kvali-
ty.

Pokud by se při přípravě transakce
ukázalo, že získání objektu radnice do

vlastnictví koupí by s sebou neslo ne-
vyjasněná potenciální rizika (cena,
umístění, kvalita, kapacita objektu),
pak doporučujeme ustoupit od důrazu
na krátký termín nastěhování, zvolit
variantu vlastní výstavby objektu rad-
nice a ovlivnit její parametry a cenu již
od fáze přípravy stavby. Takový postup
v praxi přináší efektivní výsledky proje-
vující se nejen v racionalitě investič-
ních nákladů, ale zejména v efektivnos-
ti provozu budovy.

Požadavku na co nejkratší termín
možného nastěhování sice odpovídá
i varianta nájmu objektu o příslušné ka-
pacitě a kvalitě, nicméně ekonomické
zhodnocení nájmu ukazuje na napros-
tou neprůchodnost takového řešení.

Z finančních i z mimoekonomic-
kých důvodů v žádném případě nedo-
poručujeme uvažovat o možnosti uží-
vání objektu radnice formou nájmu .

1.2. Doporučení pro rozhodnutí
o formě financování pořízení objektu
radnice

Z výsledků porovnávajících jednotli-
vé možnosti financování pořízení nebo
užívání budovy radnice vyplývá jedno-
značný závěr - neakceptovat pronájem
objektu a financování leasingem ne-
movitosti, neboť se jedná o varianty,
které jsou nepřiměřeně drahé, a navíc
v případě pronájmu nevedou k požado-
vanému výsledku – vlastnictví objektu
radnice a ukončení finančního zatížení
rozpočtu městské části.

Navíc je nevhodné, aby městská část
byla jakýmkoliv způsobem závislá na
pronajímateli objektu, tj. soukromém
podnikatelském subjektu.

Jako nejvhodnější lze z kalkulova-
ných variant doporučit financování in-
vestičním úvěrem v kombinaci s vlast-
ními zdroji, a to podle finančně ekono-
mických možností rozpočtu městské
části s případnou dotací hl. m. Prahy.
Z kalkulovaných verzí doporučujeme
vybrat verzi představující 40% účast
vlastních zdrojů a 60% úvěrových
zdrojů, tj. v celkové výši 174 750 tis.
Kč. Uvedený předpoklad vychází
z pouze globálních pohledů na výsled-
ky hospodaření městské.

Financování pořízení objektu inves-
tičním úvěrem by se mělo dotýkat jak
případné koupě, tak i vlastní výstavby.
2. Základní rizika proveditelnosti
a možnosti jejich eliminace

Základním rizikem proveditelnosti
je přímá lokalizace objektu radnice.
Nevhodné umístění se může projevit
nejen politicko společenským dopadem
u obyvatelstva, ale i možnou zásadní
změnou investičních nákladů (zakládá-
ní stavby, restituční nároky, infrastruk-

STUDIE proveditelnosti
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tura), a zcela jistě ovlivní efektivnost
provozu budovy. Toto riziko může být
ve společném působení uvedených dů-
vodů natolik zásadní, že způsobí nový
požadavek stěhování úřadu městské
části do nových prostor. Proto je sou-
částí doporučení provést nezávislý
výběr lokality nové radnice, včetně
dopadů na subjekty nositelů a na in-
vestiční rozpočet záměru vhodnými
metodami pro volbu variant veřejně
prospěšných investic.

Důležité je riziko investičního roz-
počtu záměru. Rozpočtové náklady
musí být jednoznačně a jasně stanove-
ny a v průběhu výstavby striktně kon-
trolovány v rámci projektového řízení

celé akce. Nelze připustit jakékoliv
navýšení rozpočtu, které jde k tíži in-
vestora, ani případné zhoršení kapa-
citních a nebo kvalitativních paramet-
rů stavby při dodržení rozpočtu.

Finančně ekonomické riziko pro
realizaci záměru představuje dodržení
dostatečné úrovně základních ukazate-
lů a vnitřních vztahů rozpočtu městské
části, včetně vztahů tohoto rozpočtu
k rozpočtu hl. m. Prahy. S ohledem na
připravované limity přípustné zadluže-
nosti je jako součást podkladů pro roz-
hodnutí nezbytné prověřit schopnost
rozpočtu ÚMČ Praha 11 plnit povin-
nosti s úvěrem související dluhové
služby.

K vložení vlastních zdrojů ve výši
40% rozpočtových nákladů projektu je
nutná participace rozpočtu hl. m. Prahy
v návrhu dělená rovným dílem. Z pod-
kladů vyplývá, že jakékoliv zvýšení
vlastních zdrojů městské části (nad
20%) je již pro rozpočet městské části
neúnosné. Proto je nezbytné ještě před
rozhodnutím o investici do objektu
nové radnice s Magistrátem hl. m. Prahy
dohodnout finanční spoluúčast na in-
vestici a podmínky jejího poskytnutí.

Ing. Tomáš Spurný
FANDAT spol. s r.o.

Úplnou verzi najdete na
www.praha11.cz
(informace / aktuality / studie proveditelnosti)

záměru městské části Praha 11 „umístění
ÚMČ Praha 11 do jednoho objektu radnice“

Dokončení ze str. 1

Červenec a srpen byly svátkem pro
posluchače krásné hudby. Na Cho-
dovské tvrzi se pod taktovkou mistra,
houslového virtuosa Jaroslava Svěce-
ného, konal krásný a velice úspěšný
hudební festival „Tóny Chodovské
tvrze“.

I červen 2004 byl nabit událostmi.
V zahradě základní umělecké školy se
slavil ojedinělý svátek lidové muziky
a tance. V sále ZUŠ jsme také gratulo-
vali nejlepším žákům a žačkám na-
šich základních škol.

V červnu také měly nad Jižní
Město vzlétnout balóny, ale místo
nich se na obloze proháněly jen
tmavé mraky. Balony snad pozdraví-
me v roce 2005, ale dobrá nálada na
9. ročníku Balonstory nechyběla. Po-
hodu a vynikající sportovní výkony ve
všech věkových kategoriích jsme vidě-
li i na 7. ročníku cyklistického závodu
dětí. Červen byl i měsíc volební. Zvo-
lili jsme své zástupce do Evropského
parlamentu a přejeme si, aby řádně
hájili zájmy České republiky.  V čer-
vnu byla také zahájena složitá výstav-
ba Centra Chodov. Na základní
kámen jsem poklepala s primátorem
Pavlem Bémem. Netušili jsme tehdy,
co nám tato velká stavba přinese za
problémy. Věřím, že z toho bláta,

hluku a betonu se vyklube areál, který
rozmanitostí občanské vybavenosti
doplní naše sídliště.

Květen byl ve znamení sportu.
Velký ohlas a obrovskou účast měl 6.
ročník Sportovních her seniorů. Po-
vzbuzující pro sportovce byla milá
a vzácná návštěva První dámy naší re-
publiky paní Lívie Klausové. Obdivu-
hodné byly i výkony našich aktivních
seniorů a seniorek. Jistě již všichni
trénují na 7. ročník těchto populár-
ních her.

Bezvadnou atmosféru měly i květ-
nové Jarní slavnosti pořádané občan-
ským sdružením JM II, zakončil je
nádherný ohňostroj. V květnu jsme
společně uctili památku obětí II. svě-
tové války, nejhrůznější války v ději-
nách lidstva, a besedovali jsme se
členy Svazu bojovníků za svobodu.
V květnu v Chodovské tvrzi vystavo-
val malíř a známý herec Jan Kanyza.

V dubnu oslavil 110. výročí od
svého založení Sbor dobrovolných
hasičů Praha–Chodov. Při této příleži-
tosti se pro veřejnost v Centrálním
parku konala ukázka hasičské techni-
ky a záchranných prací.

Březen patří již tradičně učitelům
i my jsme jejich práci ocenili a podě-
kovali jsme nejlepším z nich.

Maškarní průvod, který vyšel z KD
Klubky a zval na masopustní  veselici,

byl připomenutím tradičních lidových
zvyklostí – masopustu. Jeho duch
mělo i maškarní setkání našich senio-
rů – byl přece únor. Již podeváté se
v KD Opatov konal reprezentační
ples obyvatel Jižního Města, i letos
měl vysokou úroveň a bohatý pro-
gram, dobře jsem si zatančila.

Leden byl ve znamení slavnostních
otevírání. Starochodovští si nenechali
ujít otevření nové, krásné a moderně
vybavené jídelny a kuchyně ve „staré“
Chodovské škole. Žáci, rodiče i učite-
lé se po mnoha letech zbavili nedů-
stojné stavby ve dvoře školy, která jí-
delnu připomínala jen vzdáleně. Slav-
nostně byl otevřen i nový stánek stol-
ního tenisu, jejž TTC Elizza vybudo-
vala z bývalé kotelny v Mikulově ulici.

A začátek roku 2004 jsme přivítali
bílou záplavou ze sněhového děla
a udělali radost velkým i malým.
V lednu 2004 jsme nevěděli, kolik ze
zadaných úkolů stihneme splnit, co se
nám v roce 2004 podaří. Na konci
roku 2004 už můžeme bilancovat,
víme, co se nám povedlo, kde musíme
přidat a jaké úkoly na nás čekají
v roce 2005, není jich málo (bazén,
parkování, bezpečnost, úklid, radnice,
kluziště a řešení řady dalších problé-
mů Jižního Města).

Na prahu roku 2005 vám, vážení
a milí spoluobčané, chci ze srdce po-
přát krásné a klidné, radostí a láskou
naplněné Vánoce.

Do nového roku vykročte plni
dobré nálady a pevného zdraví. Všem
vám přeji hodně osobních i pracov-
ních úspěchů.

Ať je rok 2005 pro nás všechny
šťastný, spokojený a plný krásných
zážitků a milých překvapení.

Marta Šorfová, starostka

POOHLÉDNUTÍ 
za rokem odcházejícím 
a přivítání roku nového
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Odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 11 oznamuje, že velkoobje-

mové kontejnery (dále jen VOK) na
občanský odpad budou v 1. čtvrtletí
2005 přistaveny na Jižním Městě v níže
uvedených termínech.

Zároveň vás odbor životního pro-
středí upozorňuje, že velkoobjemové
kontejnery jsou podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, určeny
pouze pro velkoobjemový odpad z do-
mácností, který nelze ukládat do běž-
ných kontejnerů, nikoliv pro odpad
vznikající při podnikatelské činnosti.

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

Umístění velkoobjemových kontejnerů
na odpad pro I. čtvrtletí  2005

Přistavení VOK ve stanovený den po
13.00 hod., odvoz VOK do 13.00 hod.,
(pokud bude kontejner přeplněn, bude
odvoz uskutečněn dříve).

JIŽNÍ MĚSTO I

ANEŽKY MALÉ

18. – 20. 1., 15. – 17. 2., 15. – 17. 3.

BACHOVA (NA KONCI U TS)
23. – 25. 2.

BLAŽIMSKÁ X KLAPÁLKOVA

19. – 21. 1., 16. – 18. 2., 16. – 18. 3.

BRANDLOVA (ZA STARTEM)
5. –7. 1., 19. – 21. 1., 2. – 4. 2., 
16. – 18. 2., 2. – 4. 3., 16. – 18. 3.

BRODSKÉHO (VEDLE ČP.1671)
19. – 21. 1., 16. – 18. 3.

DOUBRAVICKÁ

18. – 20. 1., 15. – 17. 2., 15. – 17. 3.

HLAVATÉHO

18. – 20. 1., 15. – 17. 2., 15. – 17. 3.

CHOMUTOVICKÁ

4. – 6. 1., 1. – 3. 2., 1. – 3. 3.

KONSTANTINOVA

11. – 13. 1., 25. – 27. 1., 8. – 10. 2., 
22. – 24. 2., 22. – 24. 3.

KRYŠTOFOVA

4. – 6. 1., 1. – 3. 3.

KŘEJPSKÉHO

11. – 13. 1., 25. – 27. 1., 8. – 10. 2., 
22. – 24. 2., 22. – 24. 3.

LEDVINOVA

5. – 7. 1., 2. – 4. 2., 2. – 4. 3.

MAJERSKÉHO X SAMOHELOVA

26. – 28. 1., 23. – 25. 2., 23. – 25. 3.

MATÚŠKOVA (U BLANKYTU)
12. –14. 1., 26. – 28. 1., 9. – 11. 2., 
23. –25. 2., 9. –11. 3., 23. – 25. 3.

MICHNOVA (VEDLE ČP.1603)
5. – 7. 1., 2. – 4. 2., 2. – 4. 3.

MNICHOVICKÁ

11.– 13.1., 8.–10.2., 22.–24.2., 
8.–10.3., 22.–24.3.

MODLETICKÁ

4. – 6. 1., 1. – 3. 2., 1. – 3.. 3.

MOKRÁ X ZIMÁKOVA

19. – 21. 1., 16. – 18. 2., 16. – 18. 3.

PLICKOVA

18. – 20. 1., 15. – 17. 2., 15. – 17. 3.

RUJANSKÁ X DONOVALSKÁ (U TS)
19. – 21. 1., 16. –18. 2., 16. – 18. 3.

SCHULHOFFOVA (U ČP.794)
5. – 7. 1., 2. – 4. 2., 2. – 4. 3.

STACHOVA

4. – 6. 1., 1. – 3. 3.

ŠTICHOVA

11. – 13. 1., 8. – 10. 2., 22. – 24. 2., 
8. – 10. 3., 22. – 24. 3.

VALENTOVA (PARKOVIŠTĚ PROTI ČP. 1737)
12. – 14. 1., 9. – 11. 2., 9. – 11. 3.

ŽENÍŠKOVA X KVĚT. VÍTĚZSTVÍ

26. – 28. 1., 23. – 25. 2., 23. – 25. 3.

JIŽNÍ MĚSTO II + STARÝ CHODOV

DĚDINOVA X FILIPOVA

10. – 12. 1., 14. – 16. 2., 14. – 16. 3.

GREGOROVA X HRUDIČKOVA

10. – 12. 1., 14. – 16. 2., 14. – 16. 3.

HRÁSKÉHO X ŠUSTOVA

3. – 5. 1., 7. – 9. 2., 7. – 9. 3.

HRDLIČKOVA X KLOBOUKOVA

17. – 19. 1., 21. – 23. 2., 21. – 23. 3.

K DUBU

3. – 5. 1., 7. – 9. 2., 7. – 9. 3.

KREJNICKÁ ZA OC CHRPA (CHODNÍK)
10.– 12. 1., 14. – 16. 2., 14. – 16. 3.

LÁSKOVA X MALENICKÁ

3. –5. 1., 7. – 9. 2., 7. – 9. 3.

KATANSKÉHO

3. – 5. 1., 7. – 9. 2., 7. – 9. 3.

NECHVÍLOVA 1826–29
3. – 5. 1., 7. – 9. 2., 7. – 9. 3.

PETÝRKOVA 1953
10. – 12. 1., 14. – 16. 2., 14. – 16. 3.

POD VODOJEMEM

3. – 5. 1., 7. – 9. 2., 7. – 9. 3.

VOJTÍŠKOVA ZA OC MEINL (CHODNÍK)
3. – 5. 1., 7. – 9. 2., 7. – 9. 3.

Bližší informace získáte v odboru ži-
votního prostředí ÚMČ Praha 11, Vi-
dimova 1325, Praha 11. Pro oblast Již-
ního Města I u Ing. Havlínové, tel. 267
902 355 pro území Jižního Města II
a Starého Chodova na tel. čísle
267 902 320 u pana Doubravského.

Petr Doubravský,
odbor životního prostředí

ÚMČ Praha 11

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
pro 1. čtvrtletí 2005
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PRIMA BABIČKA 2004
Dvanáct babiček, pět disciplín, šest členů poroty a sto pa-

desát diváků vytvořilo kulisu báječnému odpoledni,
během kterého se 2. prosince v jídelně Centra sociálních
služeb hledala Prima babička pro rok 2004. Soutěžící dámy
musely předvést, jak umějí zalátat díru na ponožce, uplést
vánočku, přebrat fazole, postavit komín z hokejových puků
a namalovat pohádku. A když k tomu ještě přidaly úsměv
pohodu a grácii, se kterou se zhostily všech úkolů, tak poro-
tě ve složení: ředitel Městské policie Miloslav Růžička, scé-
náristka TV Prima Helena Jandová, podnikatelka Miloslava
Menclová, zástupci starostky Jan Vašíček a Ivan Škoda
a umělecký fotograf celebrit Vadim Kramer, pořádně zkom-
plikovaly rozhodování. I diváci v sále měli možnost vyjádřit
svůj názor a zvolit nejsympatičtější babičku. Tou se stala
paní Anna Drážďanská, která také dlouho aspirovala na
jednu z „medailových“ pozic. Soutěž byla velmi vyrovnaná
a bodové rozdíly nepatrné. Třetí místo nakonec obsadila
paní Růžena Ježková, druhá byla paní Jana Kadlečková.
Titul Prima babička 2004 a hlavní cenu – barevný televizor
– získala paní Milada Zajícová. Cenu útěchy – láhev rumu
na vánoční pečení – obdržela i nositelka
„bramborové medaile“ paní Věra Moh-
rová. K výborné atmosféře přispěl i skvě-
lý moderátor Petr Martinák a Brdská
pětka, která hrála k tanci a poslechu.
Drobné dárky a poukaz na večeři pro
dvě osoby od sponzorských restaurací
dostaly všechny soutěžící, ty se s diváky
také podělily o všech dvanáct soutěžních
vánoček, které se během soutěže stačily
v místní kuchyni upéct. Je vidět, že
i dnešní babičky jsou šikovnými a dobrý-
mi hospodyňkami. Tohle byste měla
vidět, paní Boženo Němcová!

Jan Meixner, fota: Ronald Hilmar

Většina článků o tom, jak aktivně
prožívají čas obyvatelé Prahy 11,

je věnována dětem a mládeži. Ale ani
naši senioři nejsou pasivní! Dostateč-
ně jsou známy tradiční Sportovní hry
seniorů, pořádané každoročně v květ-
nu, tentokrát jsme ale zavítali na
předvánoční sportovní klání do Do-
mova důchodců v Milíčově.

Pro naše nejstarší spoluobčany při-
pravil starostlivý personál soutěže
v hodech míčkem a šipkami, v meta-
né, sfoukávání svíček, kuželkách
a v určování vůní. Do zaplněného
společenského sálu přišla soutěžící
nejprve pozdravit starostka Prahy 11
paní Marta Šorfová, a pak již začaly
nesmlouvavé boje. Zvláště metanou
prožívali naši senioři s velkým zauje-
tím. Jak jsem se dozvěděl, tento dar
z Holandska je v současné době
hitem domova.

Pro rozhovor nejen o Vánočním
sportovním dni si udělala čas ředitelka
domova důchodců paní Miroslava Žiž-
ková: „Záměr uspořádat tuto akci vze-
šel ze snahy nabídnout všem obyvate-
lům našeho zařízení možnost zúčastnit

se a trochu se před Vánocemi pobavit.
Ono to bývá tak, že když se koná něja-
ká soutěž mezi ostatními domovy dů-
chodců, nemohou se do ní zapojit
úplně všichni, kdo by chtěli, a někteří
to pak kolegům trochu závidí.

V domově v současné době žije na
dvě stě obyvatel, a ne všichni pocházejí
z Prahy 11. Řada těch mimopražských
zde však bydlí proto, že na Jižním
Městě žijí jejich příbuzní, a tak mají
k sobě blízko. Části zdejších obyvatel
musí být poskytována zvýšená péče.
Těch, kteří by se mohli sportovních
klání zúčastnit, je něco přes stovku.“

Mně se podařilo v sále napočítat
zhruba přes šedesát lidí, nepočítám-li
personál. Tedy zájem více než slušný.
Včetně množství babiček a dědečků
odkázaných na vozíčky. Atmosféra
milá a příjemná, pro všechny k dispo-
zici džus, čaj, odpoledne káva. Člověk
chvílemi až žasl, kolik vitality a chuti
do aktivního života někteří senioři ve
svém věku mají. A to je jen a jen
dobře, stejně jako je dobře, že pro nej-
starší spoluobčany dokáží ti mladší
připravit takovéto hezké dny.

Ještě vám dlužím jména vítězů.
První místo získala paní Jana Škapcová
(roč. narození 1929), druhá se umístila
paní Blažena Dolejší (roč. 1916) a na
vynikajícím třetím místě skončila paní
Anna Vocetková (roč. 1922).

Petr Kopal, foto: autor

I SENIOŘI se dokáží bavit
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GRANTOVÝ PROGRAM V OBLASTI KULTURY
určený pro fyzické a právnické osoby
(Zkrácené znění podmínek grantového řízení MČ Praha 11 pro rok 2005)
Vyhlášené okruhy:

I. Celoroční práce subjektů: žadatel
se podílí minimálně částkou 30%
z celkových nákladů

II. Jednorázové akce: žadatel se podí-
lí minimálně částkou 20% z celko-
vých nákladů

III. Reprezentace MČ Praha 11: ža-
datel se podílí minimálně částkou
10% z celkových nákladů

Termíny uzávěrek:

I. kolo 31. 1. 2005
– okruhy I., II., III.
pro akce konané od ledna 
do prosince 2005

II. kolo 30. 4. 2005 – okruhy II., III.
pro akce konané od června 
do prosince 2005

III. kolo 30.9. 2005 – okruhy II., III.
pro akce konané od prosince 2005 
do března 2006

Cíl programu:
Vytvářet podmínky pro činnost a usku-
tečňování projektů, zaměřených na roz-
víjení a doplnění kulturních a společen-
ských aktivit na území MČ Praha 11:
• Vytvářet podmínky pro aktivní ži-

votní postoj obyvatel Jižního Města
ke svému bydlišti, vytvářet pocit sou-
náležitosti k tomuto území

• Vytvářet podmínky pro rozvoj spol-
kového života

• Založit nové aktivity Jižního Města
(různé soutěže, otevřené dílny, pře-
hlídky, festivaly, pouti)

• Podpořit již zavedené, tradiční akce
v oblasti kultury (např. hudební fes-
tivaly)

Oživit volná prostranství na Jižním
Městě pořádáním otevřených akcí ce-
losídlištního charakteru

Příklady podporovaných aktivit:
hudební festivaly, ochotnická divadel-
ní představení, koncerty, programy
pro rodiče a děti, akce veřejných kni-
hoven, programy na otevřených pódi-
ích, pouliční divadla, víkendové akti-
vity, činnost spolků, materiální vyba-
vení subjektů

GRANTOVÝ PROGRAM 
V OBLASTI SPORTU A TĚLOVÝCHOVY
určený pro fyzické a právnické osoby
(Zkrácené znění podmínek grantového řízení MČ Praha 11 pro rok 2005)
Vyhlášené okruhy:
I. Celoroční práce subjektů: žadatel
se podílí minimálně částkou 50 %
z celkových nákladů

II. Jednorázové akce: žadatel se podí-
lí minimálně částkou 10 % z celko-
vých nákladů

III. Reprezentace MČ Praha 11: ža-
datel se podílí minimálně částkou 50
% z celkových nákladů

Termíny uzávěrek:

I. kolo 31. 1. 2005 – okruhy I., II., III.
pro akce konané od ledna 
do prosince 2005

II. kolo 30. 4. 2005 – okruhy II., III.
pro akce konané od června 
do prosince 2005
III. kolo 30. 9. 2005 – okruhy II., III.
pro akce konané od prosince 2005 
do března 2006

Žádost o grant musí být podána na
předepsaném tiskopise, který je
k dispozici zájemcům na adresách:
• Úřad MČ Praha 11, Ocelíkova
672/1 (informační kancelář)
• Úřad MČ Praha 11, Šustova 1930
(informační kancelář)
• Úřad MČ Praha 11, Vidimova
1324/1325 (odbor školství a kultury)
• Internetové stránky www.praha11.cz

Bližší informace obdržíte 
na odboru školství a kultury:
• tel. 267 902 358, 
paní Věra Hájíčková
• tel. 267 902 323, 
Mgr. Michaela Vencová

Vyplněné žádosti 
o grant zašlete 
v jednom vyhotovení na adresu:
Úřad městské části Praha 11
odbor školství a kultury
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 4

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Ke Kateřinkám, Praha 4

přijme od 1. 2 . 2005 
učitele tělesné výchovy pro II. stupeň ZŠ

druhá aprobace zeměpis, matematika informatika.
Možnost plného i částečného úvazku.

Nabízíme dobré zacházení, ohodnocení kvalitní práce.

Tel. 272 953 564 • E-mail: zskaterinky@volny.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Blatenská 2145

přijme od 1. ledna 2005
kvalifikovanou učitelku.

Informace u řed. školy:
Tel. 272 933 137
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Priority programu

■ oblast sociálních služeb – služby
osobní asistence

■ oblast prevence sociálně patologic-
kých jevů– zejména programy škol
na území MČ Praha 11 a dalších
organizací zaměřené na prevenci
šikany a jiných sociálně patologic-
kých jevů, činnost nízkoprahových
klubů

■ oblast zdravotnictví–  rekondice
těžce zdravotně postižených

Další podporované aktivity

• podpora poskytování respitní péče

• podpora doplňkových pečovatel-
ských a dalších terénních služeb
včetně osobní asistence, poskytova-
ných starým a zdravotně postiženým
občanům v jejich přirozeném pro-
středí

• podpora pečovatelských služeb
chráněného bydlení a chráněných
dílen

• programy integrace zdravotně posti-
žených osob či jinak sociálně znevý-
hodněných skupin obyvatelstva

• realizace aktivit zaměřených na pre-
venci sociálně patologických jevů
(mimo protidrogové prevence)

• aktivity zaměřené na základní
pomoc lidem z krizových skupin
obyvatelstva(např. lidé bez přístřeší)

Podmínky pro poskytnutí grantů
Všeobecné podmínky:
kdo může žádat:
▼ Do výběru budou zařazeny projek-
ty zaměřené na realizaci aktivit sociál-
ního a zdravotního charakteru, pořá-
dané pro občany MČ Praha 11.
▼ Žádosti o dotace mohou podávat
právnické a fyzické osoby, žádosti
mohou podávat také příspěvkové or-
ganizace MČ Praha 11, pouze však na
akci, která není kryta příspěvkem MČ
na příslušný rok, je mimořádného vý-
znamu pro MČ a nejedná se o akci
standardního typu.

Podmínky a omezení projektů:
▼ Finanční prostředky nelze použít
na cesty do zahraničí, zahraniční
stáže, stipendia nebo doplňky k nim.
▼ Finanční prostředky poskytnuté
v rámci grantového programu lze
použít zejména na provozní náklady,
potřeby pro činnost neziskových sub-
jektů, náklady na dopravu apod.
▼ Pokud žádá organizace o příspěvek
na provoz či vybavení, musí být grant
využit nejméně pro 10 občanů MČ
Praha 11.
▼ Žadatel se musí spolupodílet mi-
nimálně částkou ve výši 20 % z cel-
kových nákladů.
▼ Při hrazení projektu bude grant při-
dělen na deklarovaný objem služeb,
pokud nebudou realizovány v tomto
objemu, bude alikvotní část grantu vrá-
cena dárci, grant není možno krátit.

▼ Finanční limity při přidělování čás-
tek jsou určeny údaji v tabulce:

Formuláře, potřebné informace k za-
dání a zpracování projektů a formu-
láře pro vyúčtování poskytne:
• Mgr. Gabriela Zezulová, protidrogo-
vá koordinátorka Úřadu MČ Praha 11
(tel. 267 902 137), Nad Opatovem
2140 – hotel Opatov TWIN, Praha 4
• Hana Preislerová, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu
MČ Praha 11 (tel. 267 902 110), Nad
Opatovem 2140 – hotel Opatov
TWIN, Praha 4

• Informační kanceláře Úřadu MČ
Praha 11, Ocelíkova 672, Šustova
1930, Praha 4.

Podání žádostí: podatelna Úřadu
MČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha
415. Žádost je možno doručit osobně
nebo poštou ( platí den doručení)
v jednom vyhotovení.

Termíny jednotlivých kol:
I. kolo
– odevzdání přihlášek do 31. 1. 2005

II. kolo
– odevzdání přihlášek do 30. 4. 2005

III. kolo
– odevzdání přihlášek do 31. 8. 2005

Úplné znění vyhlášení grantového
programu najdete na www.praha11.cz

GRANTOVÝ PROGRAM MČ PRAHA 11 
pro rok 2005 na podporu projektů 
v oblasti sociálních a zdravotních služeb
pro občany městské části Praha 11
(Zkrácené znění podmínek grantového řízení MČ Praha 11 pro rok 2005)

Vážení občané, rozhodnutím Marty Šorfové, starostky
městské části Praha 11 a Ing. Simony Klimakovské,

tajemnice Úřadu městské části Praha 11, budou úřední
hodiny a pracovní doba Úřadu městské části Praha 11 na
konci roku 2004 upraveny následujícím způsobem:

Ve čtvrtek 23. 12. 2004 
bude Úřad městské části Praha 11 uzavřen.

V pátek 31. 12. 2004 není úřední den a pracovní doba
Úřadu městské části Praha 11 bude ukončena ve 12.00
hod. V době od 8.00 do 11.30 h bude úřad poskytovat in-

formace a přijímat podání občanů, avšak vzhledem k uza-
vření pokladen nebudou vyřizována podání, která vyžadu-
jí složení poplatku.

Příjemné prožití 
vánočních svátků 
a vše nejlepší do nového roku 2005 přeje

Ing. Simona Klimakovská,
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

Úřad městské části Praha 11 INFORMUJE
o změně úředních hodin a pracovní doby ve dnech čtvrtek 23. a v pátek 31. 12. 2004
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Priority programu
■ oblast primární prevence
– projekty zaměřené na preventivní

protidrogové aktivity na mateř-
ských, základních a středních ško-
lách, interaktivní programy zamě-
řené na menší kolektivy (nebudou
podpořeny programy zaměřené
pouze na předání znalostí, zejména
komponované pořady určené pro
velké skupiny dětí a mládeže)

■ oblast sekundární a terciární pre-
vence
– podpora terénních výměnných pro-

gramů zaměřených na kontaktová-
ní skryté populace uživatelů drog
a snižování rizik s užíváním drog
spojených

– programy časné diagnostiky, inter-
vence a poradenství pro členy rodi-
ny a blízkého okolí na úrovni ne-
zdravotnických zařízení

MČ Praha 11 bude v tomto roce dále
podporovat tyto typy programů:
• programy s protidrogovou tématiku

zaměřené na rizikové skupiny dětí
a mládeže (podpora rozvoje schop-
ností a dovedností dítěte ze znevý-
hodňujícího prostředí v souvislosti
s protidrogovou problematikou, ná-
cvik postojů, osvojování zdravého
životního stylu...) 

• podpora programů zaměřených na
práci s rodiči a jinými rodinnými pří-
slušníky, svépomocná hnutí rodičů

• programy profesního vzdělávání (ze-
jména pedagogů)

Podmínky pro poskytnutí grantu

Všeobecné podmínky
▼ Projekty jsou zaměřeny výhradně

na specifickou protidrogovou pre-
venci.

▼ Projekty jsou zaměřeny na realizaci
aktivit protidrogové prevence na
území MČ Praha 11.

Kdo může žádat:
▼ Žádosti o dotace mohou podávat

právnické a fyzické osoby, žádosti
mohou podávat také příspěvkové
organizace MČ Praha 11, pouze
však na akci, která není kryta přís-
pěvkem MČ na příslušný rok, je mi-
mořádného významu pro MČ a ne-
jedná se o akci standardního typu.

Podmínky a omezení projektů:
▼ Finanční prostředky nelze použít

na cesty do zahraničí, zahraniční
stáže, stipendia nebo doplňky
k nim.

▼ Finanční prostředky poskytnuté
v rámci grantového programu lze
použít zejména na provozní nákla-
dy, potřeby pro činnost neziskových
subjektů, náklady na dopravu apod.

▼ Pokud žádá organizace o příspěvek
na provoz či vybavení, musí být
grant využit nejméně pro 10 obča-
nů MČ Praha 11.

▼ Žadatel se musí spolupodílet mi-
nimální částkou ve výši:
– organizace zřízené MČ Praha 11

–  10% z celkových nákladů
(pokud se akce koná v době vyu-
čování, nelze za desetiprocentní

podíl považovat alikvotní část
nájmu či podobné náklady)

– ostatní subjekty - 20% z celko-
vých nákladů

Formuláře, potřebné informace k za-
dání a zpracování projektů a formu-
láře pro vyúčtování poskytne:

• Mgr. Gabriela Zezulová, protidro-
gová koordinátorka Úřadu MČ Praha
11 (tel. 267 902 137), Nad Opatovem
2140 – hotel Opatov TWIN, Praha 4

• Hana Preislerová, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu
MČ Praha 11 (tel. 267 902 110), Nad
Opatovem 2140 – hotel Opatov
TWIN, Praha 4

• Informační kanceláře Úřadu MČ
Praha 11, Ocelíkova 672, Šustova
1930, Praha 4.

Podání žádostí: podatelna Úřadu
MČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha
415. Žádost je možno doručit osobně
nebo poštou ( platí den doručení)
v jednom vyhotovení.

Termíny jednotlivých kol:
I. kolo
– odevzdání přihlášek do 31. 1. 2005

II. kolo
– odevzdání přihlášek do 30. 4. 2005

III. kolo
– odevzdání přihlášek do 31. 8. 2005

Úplné znění vyhlášení grantového
programu najdete na www.praha11.cz

GRANTOVÝ PROGRAM MČ PRAHA 11 
pro rok 2005 na podporu projektů 
v oblasti protidrogové politiky MČ Prahy 11
(Zkrácené znění podmínek grantového řízení MČ Praha 11 pro rok 2005)

VÝZVA
Odbor kancelář starosty se obrací na manželské páry s tr-

valým bydlištěm na území městské části Praha 11, které
v roce 2005 oslaví 50 let, 60 let a 65 let společného života,
s prosbou, aby tuto významnou rodinnou událost oznámily
telefonicky nebo písemně co nejdříve na adresu:

Úřad MČ Praha 11, odbor kancelář starosty,
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4,
paní Helena Majchráková, 
tel. 267 902 222,
nebo osobně v kanceláři, č. dveří 19.

Slavnostní obřady se budou po dohodě 
s vámi konat v obřadní síni 

Chodovské tvrze, 
Ledvinova 9, 149 00 Praha 4.

OBČÁNEK roku 2005
Stalo se milým zvykem vítat prvního človíčka, který

se v novém roce v Praze 11 narodí. První občánek
roku 2005 bude vybrán z těch novorozeňátek, jejichž
rodiče se do 15. února 2005 sami přihlásí v odboru
kanceláře starosty Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova
672, 149 41, tel. 267 902 222. Den a přesný čas naroze-
ní dítěte je nutno doložit potvrzením porodnice.

Prvního občánka roku 2005 přivítají do života před-
stavitelé radnice již tradičně v obřadní síni Chodovské
tvrze a předají mu dárky.

Těšíme se, že v roce 2005 přibude k 83 000 tisícům
obyvatel hodně malých občánků a jejich rodičům přeje-
me, aby děti vyrůstaly na Jižním Městě zdravě a spoko-
jeně.
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Zimní divadelní Zahrada, jejímiž po-
řadateli byli městská část Praha 11

a agentura D. N. S. Bubeneč, se konala
v Kulturním centru Zahrada na Chodo-
vě. Záštitu nad projektem převzala sta-
rostka Prahy 11 Marta Šorfová. Týden-
ní festival nabídl čtyři dopolední a pět
večerních představení. Přehlídka profe-
sionálního divadla v Praze 11 vyvrcho-
lila na přelomu listopadu a prosince in-
scenací Dejvického divadla „Tři sestry“.

Pořadatelům se podařilo převést kla-
sické divadelní formy do prostor kul-
turního domu a tím oslovit obyvatele
Jižního Města. Dramaturgie dopolední-
ho programu se soustředila na nejmlad-
ší diváky, nabídla jim loutkové a čino-
herní divadélko, jistým zpestřením byly
navazující Mikulášské nadílky. Drama-
turgie pro dospělé se opřela o osvědče-
né, kritikou uznávané a divácky úspěš-
né inscenace: „Baletky“ brněnské Husy
na provázku, „Malý říjen“ divadla Na
zábradlí, „Garderobiér“ Divadla V Ce-
letné.

Za velký klad přehlídky, vedle hlav-
ního cíle (místně) přiblížit kvalitní kul-
turu, považuji vstupné snížené na polo-
vinu běžné ceny, dopravní dostupnost
a výběr bezbariérového objektu. O vy-
dařeném záměru bezesporu svědčí vy-
prodaná představení. Objevilo se i pár
nadšených diváků, kteří Kulturní cent-
rum Zahrada navštívili každý den. Zá-
roveň přehlídka vyplnila chybějící člá-
nek domácí dramaturgie. Na druhé

straně však projekt Zimní divadelní
Zahrada naznačil, že kulturní dům se
svým víceúčelovým využitím (obecně
z hlediska provozu, technického záze-
mí, atmosféry) nikdy nemůže zcela na-
hradit klasickou divadelní budovu či
koncertní sál.

Zimní divadelní Zahrada byla pří-
jemným obohacením všedních dní.

Hana Kožová
Fota: David Rychtařík

VYPRODANÁ Zimní divadelní Zahrada

Jako každý rok, tak i tento se v pátek
10. prosince 2004 už po jedenácté

sjeli do prostor KD Opatov členové
„Celorepublikového setkání Beatle-
maniaků“ a také ostatní veřejnost,
která fandí a má ráda tvorbu legen-
dárního liverpoolského kvarteta The
Beatles. Celým pořadem provázel po-
pulární moderátor ČRO a předseda
fanklubu The Beatles Jiří Svátek, který
uvádí svůj autorský pořad „Beatlemá-
nie“ na rozhlasových vlnách již od r.
1991 se stále vysokou mírou posle-
chovosti.

Program byl pestrý, v 19.00 hod. po
zahájení Jiřím Svátkem, vystoupila
skupina Basketels, která rozpoutala tu
pravou beatlesáckou náladu. Poté vy-
stoupily skupiny Polednice a Beatless.
Na řadu pak přišla skupina Professor,
kterou velmi dobře známe z pravidel-
ných koncertů v KD Opatov.

A pak to přišlo – po deváté hodině
dorazila do Kulturního domu jedna
z největších osobností české pop
music, Karel GOTT. Toto překvapení
se podařilo fan klubu utajit do posled-
ní chvíle. Nadšená reakce diváků se
ani se nedá popsat. Vystoupení Karla
Gotta bylo velmi sympatické a milé,
po přívítání všech fanoušků Baetles
a vyslovení obdivu nám pořadatelům,
že takovéto akce pořádáme na Jižním
Městě,  zazpíval skladbu od Roye Or-

bisona – Pretty woman. Atmosféra
v sále byla neskutečná, po velkých
ovacích a předání květin byl Karel
Gott nakonec „propuštěn“. V zákulisí
ještě proběhla autogramiáda a focení.
Hned po Karlovi Gottovi nastoupil se
skupinou Professor další host, Pavel
Sedláček, který publikum ve varu udr-
žel. Po skupině Fastbirds zazpíval
další vzácný host, který Beatlemánii
navštívil již několikrát – Mekky Žbir-
ka.

V pozdních nočních hodinách pro-
gram doplnila výborná Pangea a sku-
pina The Boom.

Hudba Beatles oslovuje pozitivně
milióny lidí celého světa napříč třemi
generacemi, a pokud někdo pochybo-

val, tak se tak přesvědčil o pravdivosti
těchto tvrzení na našem setkání, jede-
náctém v řadě, které připravilo Fan
klub Beatles spolu s Kulturním
domem Opatov. Velmi se těšíme na
setkání další, které se uskuteční za
rok a ještě dlouho v nás zůstanou
dojmy z akce letošní. Málokterý „kul-
turáček“ zažil účast takových hvězd
naší populární muziky.

Lída Řeháková,
Hudební centrum KD Opatov

KAREL GOTT na Opatově
Fanouškové The Beatles se už po jedenácté sjeli do KD Opatov
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Kulturní centrum Zahrada patří je
v současné době největším zaříze-

ním svého druhu v Praze. Slavnostně
bylo otevřeno v prosinci 2001, a od té
doby si pozvolna, ale jistě buduje po-
četný okruh klientely různých věko-
vých kategorií. Probíhají tu jak jednot-
livá kulturní představení, tak početná
řada pravidelných tématicky zaměře-
ných kurzů, ale také výstavy nebo
přednášky. Od září loňského roku má
KC Zahrada také nového lodivoda. Ře-
ditelem zařízení se stal pan Erik Bezdí-
ček, který nám prozradil svoje budoucí
plány a na co všechno se mohou ná-
vštěvníci Zahrady těšit v příštím roce.

■ Napřed ale malé představení. Jméno pana
Bezdíčka není sice obyvatelům Prahy 11
zcela neznámé, pár slov o jeho osobě ale
neuškodí.

Narodil jsem se v Praze, nejprve od-
maturoval na střední průmyslové škole
elektrotechnické, teprve pak nastoupil
na konzervatoř a vystudoval úspěšně
sólový zpěv. Moje životní pouť  vedla
do Plzně, kde jsem se osmnáct let pů-
sobil jako sólista opery a operety.
V Plzni jsem potom založil uměleckou
agenturu a také školu, jejich úspěšné
fungování mi přineslo také řadu no-
vých zkušeností, organizačních i eko-
nomických.

■ Když se to dá všechno dohromady, jsou
to nepochybně dobré předpoklady pro řízení
kulturního domu, kde je denně třeba řešit
otázek umělecké, organizační, ekonomické
a technické.
Veřejnost bude asi nejvíce zajímat, do jaké
míry jste se rozhodl zachovat dosavadní
obsah činnosti Zahrady a co byste naopak
rád změnil, případně doplnil?

Na žádné zásadní radikální změny
nepomýšlím. Je tady spousta věcí, které
byly dobře nastartovány a dobře fungu-
jí a není důvodu je rušit. Jsem rád, že se
nakonec podařilo udržet zde známý
soubor Vltavín, v Zahradě má svůj
domov Dětský rozhlasový Dismanův
soubor, je zde řada velmi dobře vede-
ných kurzů, o něž  je mezi lidmi zájem.
Zamýšlíme obnovit Hudební kavárnu,
možná v trochu jiné podobě, ale byla to
dobrá myšlenka a chtěli bychom ji za-
chovat. Několik novinek, myslím, že
zajímavých, však připravujeme. Hodně
věcí ale závisí na technickém dovyba-
vení kulturního centra. Rádi bychom
např. zavedli klasické filmové promítá-
ní – kino v Zahradě. Filmové projekce
sem diváky příliš nepřitahovaly, možná
to bylo dáno i omezením na možnost
projekce z videa a DVD. Chtěli by-

chom to změnit, atraktivním lákadlem
by měl být cyklus Film s hostem, kdy
vedle promítnutí filmu nabídneme di-
vákům i přímé setkání s režiséry, herci
či dalšími spolutvůrci díla. Diváci by
při tom měli možnost sami klást otázky
a ovlivnit tak průběh besedy. Druhým
novým projektem, který se bude jmeno-
vat Host v Zahradě, je cyklus setkání
se zajímavými osobnostmi, zahájí jej
29. ledna v sobotu večer Dana Moráv-
ková a Petr Malásek. Půjde vždy
o otevřené setkání v němž se bude pro-
línat povídání, hudba, beseda s diváky.
Dalšími pozvanými jsou např. režisér
Zdeňek Troška, herečka Květa Fialová,
a jména dalších hostů zatím prozrazo-
vat nebudu. Tyto projekty lze považo-
vat v současnosti za v Praze unikátní.

■ Uvažujete také o rozšíření nabídky
kurzů?

Jak jsem uvedl, ty stávající zachová-
váme, v lednu 2005 pak hlavně dětem
nabídneme nové útvary zaměřené ze-
jména na zpěv, hudbu a dramatickou
činnost. Drahomíra Vlachová připravi-
la pro muzikálně založené děti Klub
muzikálových talentů, který byl měl za-
hájit svou činnost v únoru 2005.

■ Můžete přiblížit ve stručnosti současný
systém pracovního fungování KC?

Máme v současné době 15 zaměst-
nanců, museli jsme přitom vyřešit ně-
kolik problémů souvisejících s ukonče-
ním civilní služby, takže mezi těmi za-
městnanci jsou i čtyři externisté pomá-
hající zaplnit tento prostor. Vedoucí
kurzů a kroužků jsou ekonomicky sa-
mostatní, to znamená, že si zde prona-
jímají prostory, za něž platí nájemné,

kurzovné si vybírají sami od svých kli-
entů. Konkrétní podmínky jejich půso-
bení jsou dohadovány individuálně
podle typu činnosti a jejího souladu
s kulturním posláním Zahrady.

■ Takže když se objeví člověk, který má
v oblasti kultury co lidem nabídnout a chtěl
by zde působit.

Může přijít, vyložit své představy
a plány, a dohodnout se. Přirozeně to
závisí na prostorově – organizačních
možnostech zařízení a tom, zda nabídka
zapadne do celkové koncepce zařízení.

■ V poslední době se v programu 
Zahrady objevil větší počet  divadelních
představení. I to je součást koncepčního
záměru?

Ano, v současné době jsme dotvořili
podmínky pro divadelní vystupování
natolik, že můžeme souborům nabízet
dobré zázemí. Předpokládám, že právě
divadlo by mohlo přilákat více návštěv-
níků i z jiných částí Prahy. Ostatně
tento odhad potvrdil nedávný téměř
vyprodaný cyklus Zimní divadelní Za-
hrada.

Mimo mikrofon prozradil pak pan
Bezdíček ještě několik dalších, zatím
soukromých přání a představ. Bavili
jsme se i možnostech lepšího letního
využití Zahrady, některé z nich ale
opět souvisejí s dalším technickým do-
vybavením kulturního centra. Zahrada
je krásné kulturní zařízení a je v zájmu
všech, nejen obyvatel Prahy 11, aby se
našly potřebné finanční prostředky
a zařízení mohlo dál úspěšně vzkvétat.

Za rozhovor poděkoval Petr Kopal
Foto: autor

NA SLOVÍČKO
s ředitelem KC Zahrada
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PROVOZ ÚŘADU 
od 24. 12. 2004 do 2. 1. 2005

27. 12. 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

28. 12. 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00

29. 12. 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

30. 12. 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00

31. 12. – 2. 1. nejsou úřední dny

Příjemné prožití 
vánočních svátků,
hodně štěstí, 
zdraví 
a spokojenosti
v roce 2005 
vám přejí zaměstnanci 
Úřadu městské části Praha - Újezd.

ZMĚNA OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
o místním poplatku ze psů
Dnem 1. ledna 2005 nabývá účinnosti obecně závazná vyhláška 

hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místním
poplatku ze psů. Chtěli bychom vás seznámit s největšími změnami pro
chovatele psů.

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je
povinen na svoje náklady nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit
mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií
nebo tetováním.

Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evi-
dence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy, a to
pomocí registrační karty. Pokud byl již pes trvale označen příslušným
mikročipem nebo tetováním před účinností vyhlášky, je chovatel psa
povinen ho do 90 dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence.

Pokud chovatel splní podmínky v souladu s vyhláškou (trvalé ozna-
čení psa a přihlášení do evidence chovatelů psů), bude mu poskytnuta
úleva od poplatku ze psů ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, ve
dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě podmínky
splnil.

Chovatel je povinen trvale označit psa mikročipem nebo tetováním
nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti vyhlášky, tj. do 31. 12. 2005.

JUDr. Martina Maříková, odbor občansko-správní

Vážení a milí, aniž jsme si uvědo-
mili v tom každodenním shonu,

nastal čas adventní a neúprosným
tempem se blíží vánoční svátky,
a s nimi i konec roku. Asi každý z nás
se ohlíží za vykonanou prací a zjišťuje,
že některá předsevzetí a úkoly dopo-
sud nenaplnil a naopak, že přece
jenom vykonal v letošním roce něco
navíc. Každý má jistě představy, co by
chtěl v roce nastupujícím vykonat
a jak by chtěl svou činností prospět
svému okolí.

Chtěl bych touto cestou poděkovat
spol. Zavos, s. r. o. a spol. Rekomont,
a. s., se kterými se nám v letošním
roce podařilo  dokončit kanalizační
sítě a zprovoznit čistírnu odpadních
vod v Újezdě, čímž jsme se skokem
přiblížili k běžným civilizačním stan-
dardům EU. Díky Pražské plynáren-
ské, a. s. a Rekomontu, a. s. je taktéž
plynofikace obce stavebně dokončena
a řada z nás již využívá příjemného
plynového vytápění. V rámci přidělené
dotace se dokončují stavební práce na
zhotovení brodů a můstků na toku
Botiče. Investiční akce „Zemní val II.
etapa vč. protihlukové stěny“ byla de-
limitována na odbor městského inves-
tora MHMP a v současné době probí-
hají jednání ohledně dalšího postupu
výstavby.

Nemálo času
jsme byli nuceni vy-
naložit na součin-
nost s kontrolními
orgány, které zpět-
ně prověřovaly hos-
podaření s finance-
mi, především při
výstavbě zemního
valu. Kontrolní

orgán MHMP se staví velmi kriticky
k činnosti mého předchůdce a budeme
muset učinit řadu nepopulárních opat-
ření, abychom tyto nedostatky odstra-
nili a odbourali v maximální možné
míře nahromaděné dluhy.

A o co budeme v příštím roce usilo-
vat? Je nezbytné zajistit řádné pokra-
čování již rozestavěných stavebních
projektů jako jsou zemní val a ochran-
ná protihluková zeď v Kateřinkách.
Chceme zahájit stavbu konečných po-
vrchů komunikací a chodníků v Újez-
dě, čímž by náves i celá obec získala
atraktivní a důstojný vzhled. Mám
představu, že podél komunikací
budou po jejich konečné úpravě vysá-
zeny stromy, a že využijeme přidělené
pozemky v Kateřinkách k novému
ozelenění a vybudování parkových
úprav včetně atrakcí pro naše nejmen-
ší. Společně se  zastupiteli budu nadá-
le podporovat rozumnou koncepci vý-
stavby  objektů v nových i v již zasta-
věných obytných sídelních lokalitách.

Nesouhlasím ale s takovou výstavbou
či dostavbou, která by zásadně zhorši-
la životní podmínky nás všech. 

Vztahy se sousedními obcemi chci
i nadále udržet v míře korektnosti,
věcnosti a pravdivosti. Mnozí mohou
oponovat, že tato slova, zvláště teď
v souvislosti se senátními volbami se
mohou zdát nadnesená až prázdná.
Musíme však respektovat, že názory
jiných se mohou v určitých oblastech
lišit, každý starosta má za povinnost
uvádět v život a prosazovat především
názory svých voličů. Nechci a nebudu
zasahovat svými názory do rozhodo-
vání sousedů i přesto, že v naší obci
jsou občas šířeny formou letáků ne-
pravdivé a zkreslující informace. 

Co se týče regionálních problémů
jsem nadále osobně připraven prosa-
zovat stanoviska našeho zastupitel-
stva, zvláště pak  v zabránění případ-
ného úmyslu vybudovat přes naše
území  kapacitní komunikaci. Očeká-
vám i v příštím období intenzivní  pro-
jednávání celkové koncepce výstavby
a dopravní obslužnosti v našem jiho-
východním sektoru na všech úrovních,
a to nejen s okolními obcemi, ale
i s Magistrátem hl. města Prahy.

Vážení spoluobčané, přeji vám
osobně krásné prožití vánočních svát-
ků a hodně pohody, zdraví a životního
optimismu i v roce následujícím.

Starosta Ing. Jiří Hrubý 

SLOVO STAROSTY
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Při závěrečném koncertu letošních
Dnů Prahy 11 v Centrálním parku,

určeném především mladým a proto
i „mladě decibelovým“, pronášeli zpě-
váci skupiny Projektil mladě radikální
slova. Možná, že v okolí, za právě na-
instalovanými novými okny z plastu,
si nejeden ospalec raději natáhnul
přes hlavu peřinu. Pak mu ale ušlo, že
tomu kurážnému mládenci, co mode-
roval, před samým závěrem vystoupe-
ní trochu, trošilinku zjihnul hlas. To,
když říkal, že nyní budou zpívat
o „Jižňáku“, který je, jaký je, ale který
je jejich, a dá se tady docela dobře žít
a. líbí se jim tady. Totiž, ne všechno,
to ne, hodně by se mělo a musí změ-
nit, ale jinak ano. Tak nějak to poví-
dal, za detaily neručím, ale duch těch
vět jsem, doufám, zachoval. A pak
o tom a jiných svých dojmech a názo-
rech osobitě zpívali, hned tři. Celý ten
den už pořádně chladně foukalo ze
strnišť, bylo poznat, že dožínky a po-
svícení, uměle vyvolávaná k novému
životu, máme letos už dávno za
sebou. Najednou ale bylo člověku do-
cela teplo, jako když si za pradávna na větrných zimních
horách před sjezdem nacpal za vetchou větrovku dvojité
noviny.

Stejný den zaznělo v médiích, že téměř čtyřicet procent
obyvatel České republiky je reálně ohroženo, neboť žijí ve
zdravotně závadném ovzduší. Nedalo mi to a vytáhnul
jsem ze štosů periodik a publikací zelenou obálku jednoho
výtisku časopisu pro ochranu přírody a životního prostředí
Nika. Opravdu, paměť mě nemýlí: „Jak vyplývá ze sdělení
Jaroslava Šantrocha z Českého hydrometeorologického
ústavu, je na Jižním Městě nejčistší vzduch v Praze“. Ná-

sledné řádky, obsahující výsledky de-
setiletých měření, zajišťovaných od-
borem životního prostředí úřadu naší
městské části, sdělují: Dobrému
ovzduší a rozptylovým podmínkám
napomáhá příhodný nejčastější směr
a rychlost větru, ale také skutečnost,
že se za sledované roky výrazně snížil
počet zdrojů znečištění, zejména lo-
kálních kotelen. 

Oněch čtyřicet procent ohrožených
představuje alarmující fakt, který musí
vést k postupné nápravě a nemůže
nijak těšit ani nás, v tomhle ohledu
vskutku šťastné. Konečně, nejsme
mimo rizika, stačí vzpomenout, jak se
auta, směřující od nás po ránu do
centra Prahy, některé dny za Roztyly
noří do smogového lívance. Přesto si
ochotně připusťme, jak nás naplňuje
uspokojením skutečnost, že pro „Již-
ňák“ byly položeny, alespoň klimatic-
ky,  výjimečně zdravé základy. To nad
nimi, včetně nás samotných, má svoje
klady i „mouchy“. Nejde ale o neod-
stranitelné záležitosti a nesedíme s ru-
kama v kapsách. Málokdo třeba upře,

nakolik už světlé a harmonicky ladící upravené fasády vi-
zuálně příjemně ovlivňují dojem z naší městské části. Sa-
mozřejmě, určitě tady není všechno „nej“ v plusu, ale zda-
leka není ani všechno jen „nej“ v záporu. A stále, možná
stále víc, záleží na každém z nás. Dobře, že dospívají ti,
kterým není nejenom Praha, ale ani „Jižňák“ lhostejný. Ať
si to klidně říkají slovy, z nichž jednotlivá se mohou lecko-
mu zadírat pod kůži. Potěšitelné je, jací v duchu svých
myšlenek zřejmě chtějí být ve vlastním konání.

O to příjemnější ať je naše vykročení do nového roku.
(Pokračování) 

Podzim v Centrálním parku
Foto z archivu autora

nejenom pro listonoše
Pod Chodovem

Komunikace jako-
by vnořená do

úvozu. Začíná v mís-
tech, kde ji mimoú-
rovňově křižuje ulice
Türkova. Z hlediska
uživatelů silnice ply-
nule navazuje na ulici
Mírového hnutí.
Končí u zatím nepo-
jmenovaného kruho-
vého objezdu v Hor-
ních Roztylech, zná-
mého keramickým reliefem žirafy. Předtím ji ovšem překoná-
vá ještě nadjezd Brněnské ulice, což je vlastně poslední úsek
magistrály, přecházející do dálnice D1. Ulice Pod Chodovem
představuje součást páteřní nebo též „sběrné“ komunikace se
silným provozem. Není tedy divu, že se blízko kolem ní ne-
nachází žádná bytová zástavba. Naopak ji lemují stožáry vy-
sokého napětí. Ulice vznikala současně s Jižním Městem
a původně byla částí komunikace, nesoucí staré místní po-
jmenování Na Jelenách. Roku 1994 byla vyčleněna a dostala
jméno podle polohy. Odděluje totiž vlastní Chodov od Cho-
dovce a Horních Roztyl.

U Kunratického lesa

Ulice U Kunratické-
ho lesa je přímým

pokračováním komu-
nikace Pod Chodo-
vem od kruhového
objezdu v Horních
Roztylech. Směřuje
k jihu, později k jiho-
východu. Trasa ulice
představuje hranici
s městskou částí Praha
– Kunratice a, na zá-
kladě současného
správního rozdělení, také se správním obvodem Praha 4. Vo-
zovka ulice U Kunratického lesa přísluší k Praze 11, avšak
západně položený chodník, sídliště Flóra, areál kolejí Jižní
Město i vysoká škola tvoří součást poměrně vzdálených
a níže položených Kunratic. Za křižovatkou s ulicí Roztyl-
skou, nyní řešenou jako bezpečnější kruhový objezd, nese
komunikace již jméno Na Jelenách. Popisovaná ulice se pů-
vodně jmenovala stejně, ale v roce 1994 dostala starší místní
označení.

Jiří Bartoň
Fota autor

Jiří Bartoň

Základy

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (2 7 )
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ZÁPIS do ZŠ
Slednem se přiblížil i čas pravidelného zápi-

su dětí do základních škol. Na území měst-
ské části Praha 11 máte možnost výběru z dva-
nácti základních škol, z toho je jedna soukro-
má a dvě speciální. Každá ze škol má své spe-
cifické zaměření, a také  mnoho školních i mi-
moškolních aktivit.  Vzhledem k různorodosti
nabídky si můžete jako rodiče vybrat právě tu,
která by nejvíce vyhovovala vašemu dítěti.

Do základní školy se zapisují děti, které
před začátkem školního roku (nejpozději  31.
srpna 2004) dovrší šestý rok věku. Na žádost
zákonných zástupců lze výjimečně zapsat
i děti, jimž bude šest let v průběhu září až pro-
since, ale pouze jsou-li přiměřeně tělesně i du-
ševně zralé. Ředitel školy může na základě do-
poručení odborného lékaře, pedagogicko-psy-
chologické poradny nebo speciálně pedagogic-
kého centra odložit začátek povinné školní do-
cházky o jeden rok u dětí, které nejsou tělesně
či duševně vyspělé. I s těmito dětmi se však
musí rodiče dostavit k zápisu.

Tatam je doba, kdy rodiče odvedli dítě k zá-
pisu do té nejbližší,  tzv. „spádové školy“.

Vyhláškou hlavního města Prahy sice jsou
stanoveny spádové obvody jednotlivých škol,
rodiče si ale přesto mohou pro své děti zvolit
základní školu dle své úvahy, tedy i tu, do jejíž
spádového obvodu dítě nepatří. Pouze v přípa-
dě, že škola nemůže dítě z kapacitních důvodů
přijmout, zapíší ho rodiče ke školní docházce
ve škole spádové podle bydliště. Vzhledem
k dostatečné kapacitě míst v základních ško-
lách je však  pravděpodobné, že rodiče při zá-
pisu  ve vybrané škole uspějí.

Než učiníme onen důležitý krok, než pro
našeho potomka vybereme právě tu „nejlepší“
školu, je užitečné snažit se získat co největší
množství informací. Jedním ze zdrojů může být
naše tabulka se základními informacemi o ško-
lách na území městské části Praha 11, dále do-
poručujeme nahlédnout do webových stránek
našich škol na internetu a v neposlední řadě
i pohovořit s rodiči, kteří již mají s danou ško-
lou zkušenosti. Ze všeho nejdůležitější ale je
školu navštívit, neboť atmosféra školy je ne-
sdělitelná. Pro rodiče má pak nemalý význam,
když uvidí právě toho učitele, který bude jejich
dítě učit. I na dobré škole se totiž vyskytne
špatný učitel. Právě k tomu všemu by měla
sloužit návštěva školy v rámci „Dnů otevře-
ných dveří“, nebo účasti na akcích pořádaných
školami právě pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče (např. „Škola nanečisto“ či „Hra na
školu“).

V tomto čísle Klíče jsme se snažili podat
souhrnné informace týkající se zápisu do zá-
kladních škol. Veškeré další dotazy zodpoví
vedení jednotlivých škol i odbor školství
a kultury Úřadu městské části Prahy 11 (tel.
267 902 324).

Všem prvňáčkům, ale i jejich rodičům přeje-
me, aby zvolili takovou školu a učitele, kteří
jim pomohou vykročení do školního života
hravě zvládnout.

Ivana Guthová, odbor školství a kultury ÚMČ

Z· Donovalská 1684

272 934 191, 
272 927 911

Mgr. Pavel Dittrich

E-mail:dittrichp@seznam.cz, donovalskazs@seznam.cz

www.volny.cz/donovalskazs

Základní ‰kola ãj. 16847/96-2
• v 1. tfiídách uãební plán pfiizpÛsoben plynulému pfiechodu 

dûtí z M· do Z·, bez zvonûní, v˘uka proloÏena prvky 
pohybov˘mi, estetiky, keramiky,apod. 

• 1. a 2. tfiídy se zamûfiením na tenis (tenisová ‰kola TSD) 
• na II. stupni jsou Ïáci systematicky pfiipravováni ke studiu 

na stfiedních ‰kolách 

45,5

moderní ‰kola s bezbariérov˘m pfiístupem (po 1. etapû re-
konstrukce) • zku‰en˘ stabilizovan˘ uãitelsk˘ sbor • tfiídy
s optimálním poãtem ÏákÛ • tfiídy roz‰ífienou v˘ukou Tv

(tenis) • pro integrované Ïáky individuální v˘ukové plány •
cizí jazyky od 4. tfiídy (Aj,Nj) podle zájmu dûtí pak druh˘

jazyk nepovinnû Rj, Fj • 2 nové komplexnû vybavené poãí-
taãové pracovny pfiipojené na internet • 2 tûlocviãny, herna
stolního tenisu, víceúãelové ‰kolní hfii‰tû, pláÏov˘ volejbal •
keramická dílna s pecí pro Ïáky i dospûlé • kaÏdá 1. tfiída

vyuÏívá uãebnu a k ní pfiipojenou hernu 

384
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21,3

Keramika 7x, v˘tvarn˘ 2x, rukodûln˘

hra na flétnu 1x, sborov˘ zpûv 2x

Sportovní hry, florbal, stolní tenis, 
tenis, malá kopaná

Anglick˘ jazyk, nûmeck˘ jazyk, 
rusk˘ jazyk, francouzsk˘ jazyk

V˘uka hry na hudební nástroje (spolupráce se ZU·) 
• Jóga 

• Práce s poãítaãem 15x
• Keramika pro dospûlé *

·kolní bufet
Nápojov˘ automat

Ve ·J – v˘bûr ze 2 jídel

Pro Ïáky 1. – 5. roãníku
KaÏdé oddûlení má urãité zamûfiení 

(keramika, sportovní hry, v˘tvarná ãinnost, 
rukodûlné práce, hra na flétnu, vafiení a dal‰í)

• 2 poãítaãové pracovny pfiipojené na internet
• kvalitní v˘uka informatiky v rámci Pã, 

nepovinné poãítaãové a internetové kurzy pro Ïáky 
I. i II. stupnû v odpoledních hodinách

• v˘ukové programy pro jednotlivé pfiedmûty
• multimediální pracovna

• poãítaãe propojené do sítû

• 6. ledna 2005 celé dopoledne, 
od 17.00 beseda s rodiãi budoucích prvÀákÛ

19. a 20. 1. 2005 od 15.00 do 17.00 hodin

·kola nabízí moÏnost 
vyuÏití víceúãelového ‰kolního hfii‰tû 

s umûl˘m povrchem.

Ve‰keré informace o ‰kole na 
www.volny.cz/donovalskazs

Informace o ZŠ MČ Praha 11 ve školním roce 2004/2005
Z· Campanus

Jírovcovo námûstí 1782

271 913 695, 271 013 696, 
271 911 125

Mgr. Zdenûk Stfiíhavka

central@campanus.cz

www.campanus.cz

Základní ‰kola ãj. 16 847/96-2
Od 3. roãníku v˘uka cizího jazyka (A, N). 

Od 6. roãníku vÏdy jedna tfiída s v˘ukou infor-
matiky a druhého cizího jazyka. Ostatní tfiídy
mají moÏnost v˘uky druhého cizího jazyka. 

Pfii v˘uce vyuÏití dvou poãítaãov˘ch 
uãeben s internetem

46,9

Cílem ‰koly je poskytnout 
v‰em ÏákÛm základní v‰eobecné vzdûlání

a kvalitnû je pfiipravit pro dal‰í studium a praxi. 

Talentovan˘m a nadan˘m ÏákÛm 
vytváfiíme podmínky 

pro rozvoj jejich schopností. 
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23,4 / 26,6

keramika, malování

dramatick˘, flétna

atlet., ko‰íková, sebeobr., kopaná, interkros,
aerobic, aikido, sport. pfiípr., hip hop, taneãní

nûmãina, angliãtina, ru‰tina

poãítaãe, vafiení *

‰kolní bufet dennû 7,30–14,00
3 x automat na nápoje v lahvích

‰kolní mléko

6 oddûlení, 1.–3. roã. (pfiíp. dal‰í roã.)
6.30–17.00

krouÏky – sportovní, poãítaãe
Klub otev. dvefií: 12.30–17.30 dennû

V˘uka informatiky – od 6. roãníku poãítaãové
krouÏky, síÈ v celé ‰kole, v˘ukové programy,

na v‰ech poãítaãích internet, k poãítaãÛm 
a internetu pfiístup zdarma 

v „Klubu otevfien˘ch dvefií“ a ve ‰kolní knihov-
nû akreditované stfiedisko M·MT pro ‰kolení

pedagogÛ  na uÏívání poãítaãÛ

pro budoucí 1. tfiídy 13. 1. 2005
pro v‰echny ostatní 7. 4. a 8. 4. 2005

20. 1. a 21. 1. 2005 14.00–17.00

Zapojení do programu 
SOKRATES 

– spolupráce se ‰kolami EU. 

·kola pofiádá v˘jezdy do anglicky 
mluvících zemí. 

Ve‰keré informace o ‰kole na 
www.campanus.cz

Základní ‰kola

Telefon do ‰koly

¤editel ‰koly

E-mail

www adresa

Vzdûlávací program

PrÛm. vûk pedagogÛ

Charakteristika ‰koly

Poãet ÏákÛ celkem

Tfiídy celkem

∅ poãet ÏákÛ ve tfi./v 1. tfi.

V˘tvarné krouÏky

Hudební krouÏky

Sportovní krouÏky

Jazykové krouÏky

Ostatní krouÏky

·kolní obãerstvení

·kolní druÏina

VyuÏití PC

Dny otevfien˘ch dvefií

Zápis do 1. tfiíd

Ostatní informace o ‰kole

* skladba krouÏkÛ 
se obmûÀuje kaÏd˘ rok
dle zájmu dûtí a rodiãÛ ▼
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Z· Chodov
Kvûtnového vítûzství 57

272 927 730

RNDr. Jan Hovorka

chodov @zskv.cz

www.zskv.cz

I. stupeÀ - Obecná ‰kola
II. stupeÀ - Základní ‰kola

39,8

·kola spolupracuje s TJ Chodov, 
oddílem moderní gymnastiky. Nepanelová klasická

budova. Mnoho zájmov˘ch aktivit – sportovních,
umûleck˘ch, humanitních i pfiírodovûdn˘ch. 

Trvalé cíle:
• pfiipravit Ïáky ke studiu na jimi zvolené S·,

• dÛraz kladen na práci s PC, komunikaci 
v cizím jazyce 

• dÛraz kladen na individuální pfiístup k ÏákÛm

438
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23/22

Keramick˘, v˘tvarn˘, ruãních prací, práce s textilem 

Sborov˘ zpûv

Moderní gymnastika, florbal, pohybová v˘chova, 
rytmická v˘chova, spoleãensk˘ tanec

Anglick˘ jazyk, nûmeck˘ jazyk

Klub mladého diváka, informatika, pfiípravné kurzy
k pfiijímacím zkou‰kám, douãovací krouÏky *

2x automat na nápoje (teplé a studené), 
automaty na ãistou vodu (·J, ·D, 1.-2. tfi), 

v ·J prodej obãerstvení 

1. – 5. tfiída,  6.30 – 17.30
internetová odpoledne pro Ïáky – zdarma pfiístup 

na internet pro Ïáky 
i jejich rod. pfiíslu‰níky (2x t˘dnû)  

25 poãítaãÛ, 2 uãebny
v˘uka na 2. stupni – informatika 

v 6. roã. povinn˘ pfiedmût, v 7.–9. voliteln˘, 
krouÏky, internetová odpoledne

ãasté vyuÏití ve v˘uce – velké mnoÏství v˘ukov˘ch
programÛ

Pro budoucí prvÀáãky „·kola naneãisto“, 
pro rodiãe otevfiena trvale, 

pro vycházející – Den otevfien˘ch dvefií 
pro stfiední ‰koly

18. a 19. 1. 2005

Pravidelné v˘jezdy do zahraniãí, 
lyÏafiské kurzy i pro 1. stupeÀ, 

v˘jezdy kaÏdoroãnû na ‰koly v pfiírodû 
a ozdravné pobyty. 

Nová ·J – v˘bûr ze 3 jídel. 
V roce 2005 oslaví ‰kola 
sto let od svého otevfiení.

Ve‰keré informace o ‰kole na 
www.zskv.cz

Z· Ke Katefiinkám 1400

272 917 983 - ústfiedna

Mgr. Blanka Janeãková

zskaterinky@volny.cz.

www.volny.cz/zskaterinky

• Základní ‰kola
• V 1.tfiídû roz‰ífiená v˘uka HV, 

VV nebo TV formou nepovinného pfiedmûtu
• V˘uka anglického  

a nûmeckého jazyka od 4.roãníku

44,5

• Bezbariérová ‰kola
• Integrace ÏákÛ, vãetnû speciálního programu 

pro Ïáky se specifick˘mi poruchami uãení 
- v rámci v˘uky i mimo ni 

• Od 7. roãníku volitelné pfiedmûty: informatika, 
psaní na stroji, základy ekonomiky, 
semináfie z jedn. pfiedmûtÛ a dal‰í

•  Bohatá a pestrá zájmová ãinnost (40 krouÏkÛ)

707
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25,3 / 23

v˘tvarné techniky, paliãkování, keramika

hra na flétnu

sport. gymnastika, pozem. hokej, pohyb. hry, florbal, 
ko‰íková, stol. tenis – speciální herna pro stolní tenis

angliãtina (pro nûmã.), 
JIPE - soukromá jazyková ‰kola (angliãtina)

vafiení a stolování, pfiíprava na pfiij.zk.: matematika, 
ãe‰tina, poãítaãové: pro dûti od 1.tfi. do 9.tfi., 

KrouÏky se kaÏdoroãnû mûní dle zájmu dûtí a rodiãÛ

·kolní mléko  
• automat na teplé nápoje • automaty na nápoje v lahvích 

• bagety Crocodille

• samostatn˘ pavilon pro ·D, 10 oddûlení
• tûlocviãna, keramická dílna, venkovní hfii‰tû 

(k dispozici pouze pro ·D) • provoz 6,30 – 17,30 
• pro dûti 1.–5.roãníku

• 2 hod. t˘dnû v rámci vyuãování âj pro dûti 
s poruchami uãení a pro slabé Ïáky v 2.–5.roãníku 
• voliteln˘ pfiedmût Infor-matika v 7., 8. a 9. roãníku 

• v˘ukové programy pro jednotlivé roãníky 
a pfiedmûty (jiÏ od 1. tfiídy) 

• poãítaãové krouÏky: 1.–5. tfi. - »Jsem malej, ale ‰ikov-
nej« • 1.–5. roã. - Náprava SPU • 6.–9.tfi. – Práce na PC 

• dennû voln˘ pfiístup na internet

5. a 6. ledna  2005
8 – 12 hod. pro M· a rodiãe

13 – 17 hod. pro rodiãe a dûti

26. a 27. ledna  14 – 18 hod.

• plavání ve 3. a 4.tfi.
• ‰koly v pfiírodû, lyÏafisk˘ v˘cvik

• ozdravn˘ pobyt v zahraniãí
• ekologické aktivity: 

sbûr papíru, plastov˘ch víãek, Tetrapack obalÛ

Ve‰keré informace o ‰kole na 
www.volny.cz/zskaterinky

Z· s roz‰ífienou v˘ukou 
jazykÛ, K Milíãovu 674

272 910 516

Mgr. Vûra Jarolímová

zsrvj@zsmilicov.cz

www.zsmilicov.cz

Základní ‰kola 
ãj. 16 847/96-2

Z· s RvJ, 
ãj. 16 333/96-22-21

45

‰kola zamûfiená 
na roz‰ífienou v˘uku cizích

jazykÛ (Aj, Nj, Fj)

od 3. tfiídy Aj - 1. varianta

od 3. tfiídy Nj - 2. varianta

747
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25/21

keramika, v˘tvarn˘

pûveck˘

·D (sportovní, turistick˘, 
pfiírodopisn˘)

francouz‰tina, angliãtina

poãítaãové, v˘tvarné, 
hudební, pfiípravné kurzy, 

M. âj, internet *

automaty: nápoje, su‰enky
prodej croisantÛ, juice,

bagety

9 oddûlení
systém zájmov˘ch 

krouÏkÛ

poãítaãové krouÏky
v˘uka informatiky
Internetov˘ klub

programy v hodinách 
âj, Aj, Nj, Pfi., Z, D, Ov...

13. 12. 2004 od 15.30 do
17.00 hod.

18. 1. a 19. 1. 2005 
15.00-18.00

Partnerské ‰koly: 
Norimberk, Lipsko, 

Finsko, Anglie
v˘mûnné pobyty, 

bohat˘ grantov˘ program, 
spolupráce 

s Volejbalovou, 
Tenisovou ‰kolou 

a Jazykovou ‰kolou 
Polyglot,

ozdravné pobyty 
ve ‰kole v pfiírodû v âR

a zahraniãí, 
lyÏafisk˘ v˘cvik, 

nové víceúãelové hfii‰tû

Ve‰keré info o ‰kole na 
www.zsmilicov.cz

Z· Kvûtnového vítûzství 1554

267 915 888
267 914 342

Mgr. Vladimír Kok‰al

info@kvetnak.cz

www.kvetnak.cz

Základní ‰kola, ã.j.16847/96-2
Roz‰ífiená v˘uka 
hudební v˘chovy 

v 1.–5.roãníku

48

moÏnost anglického jazyka od 1. tfiídy,
2. cizí jazyk od 7.tfiíd, fotbalové tfiídy 

ve spolupráci s TJ Háje, 
dramatická v˘chova, pûveck˘ sbor, 
‰iroká nabídka mimo‰kolní ãinnosti,

‰kolní klub – spolupráce s Ekocentrem
JM, infocentrum – program a poradna

pro integrované dûti a jejich rodiãe,
podpÛrná,preventivní a poradenská
ãinnost Z· zamûfiená na prevenci 

patologick˘ch jevÛ.
Od pfií‰tího ‰kolního roku 

v 1. tfiídû aerobik.

580
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23,2/21,6

Keramické, v˘tvarné ãinnosti

Klavír, flétna, pûv. sbor, OrffÛv soubor

Florbal, fotbal, aerobic, pohybové hry,
roztleskávaãky, balet

anglick˘

Douãování pro Ïáky 
jiné státní pfiíslu‰nosti, 

pfiíprava na pfiijímací zkou‰ky, 
poãítaãov˘ klub, modeláfi *

Pitn˘ reÏim formou automatÛ, 
‰kolní mléko

Dennû od 6:30 do 17:30 
pro Ïáky I.stupnû 

Klub otevfien˘ch dvefií: 
Úter˘ a ãtvrtek – 12:30- 15:30

Povinn˘ pfiedmût informatika
v 6.a7.roãníku, voliteln˘ pfiedmût 

informatika v 8.a 9.roãníku, v˘ukové
programy v ostatních pfiedmûtech,

krouÏky v˘poãetní techniky 
v 1.–5.roãníku, DYSklub – náprava

specif. poruch uãení, Internetov˘ klub
v odpoledních hodinách

Formou tvÛrãích dílen 
pro M· – 5.1.05

24. a 25. 1. 2005 14:00–18:00

Osvûtlené hfii‰tû 
s umûl˘m povrchem, 

‰kolní divadelní soubor, 
akce regionálního charakteru: 

( Zahradní slavnost, vánoãní jarmark,
pálení ãarodûjnic, spoleãensk˘ veãer),

vyuÏívání projektového vyuãování,
tvÛrãích dílen 

a kritického my‰lení 
pfii v˘chovû a vzdûlávání, 

náprava specifick˘ch poruch uãení,
‰koly v pfiírodû, zahraniãní zájezdy, 
v˘razná orientace na humanitární 

ãinnost: StonoÏka, Adopce na dálku, 
adopce zvífiat v ZOO Praha

Ve‰keré info o ‰kole na 
www.kvetnak.cz

Z· Mikulova 1594

272 926 739
272 911 974

Mgr. Pavel Klubrt

info@zsmikulova.cz

www.zsmikulova.cz

Obec.‰kola, ãj.:1203597 – 20.
·kola s roz‰ífi. v˘ukou M, pfiírodovûdn˘ch

pfiedmûtÛ a tûles. v˘chovy. 
Od 1. post. roãníku v˘uka Aj

45 let

Profilovaná ‰kola se special. na informati-
ku, v˘poã. techniku, internet a manage-
ment. Vzdûl. prog. gymnaziálního typu.
V oblasti sportu zájmová Tv 1. – 3. roã.,

od 4. roãníku special. na kopanou, volejb.,
rytmic. gymnast. a karate. Tfiíhodinová

dotace jazykÛ, od 6. tfiídy druh˘ jazyk (F,
R, N). Bezstres. atmosféra. Systemat.

práce s talent. Ïáky i se Ïáky s dysfunk-
cemi. Zabezpeãen harmon. osob. rÛst.

Cíle: komunikaã. dovednosti i v cizím ja-
zyce, analyt. my‰lení, samost. fie‰ení
probl., úspû‰né zapoj. do spoleãnosti.
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V˘tvar. projekty II. st., v˘tvar. dílny I. st.

Flétna – 3 sk., sborov˘ zpûv

Kopaná, volejbal, aerobik, basketb., kara-
te, sport. hry, juniors. fotbal. liga, florbal

Konverz. ve Fj,- zabezpeãuje ‰kola 
Aj -soukr. jaz. ‰kola Perfect 

Taneãní, základy v˘p. tech., 
elektron.ãas.

Mikulá‰, dramatic. kr.,
Klub mladého div.,

pfiíprava na stfi. ‰koly, 
pracov. dovednosti *

·kolní jídelna, ‰kol. mléko, 
nápoj. autom.

svaãinové automaty

·D od 6,30 do 18 hodin, v rámci ·D
zájm. mimo‰kol. ãinnost + klubová 

ãinnost., náv‰tûva divadel. 
Internetov˘ klub v prostorách informaã.

a komunikaãního centra

V˘uka poãítaãÛ od 1. tfiídy, v˘uka
informatiky od 6. post. roã., tvorba tfiíd.
webov˘ch stránek, systémové vyuÏití 

internetu ve v˘uce, pfienosová a fotograf.
digitální technika vyuÏita pfii tvorbû vlast-

ních programÛ, vyuÏití PC pfii nápravû
SPU, komunikace s rodiãi, 

PC jako doplnûk v˘uky

12. 1., od 8 – 11 hodin, 
po domluvû se ‰kolou kdykoliv

17. 1.,od 14.00 – 18.00 
18. 1., od 16.00 – 18.00 

Nová ‰kol. knihovna s poãítaã. 
vybavením, pravidelné tuzems.

i zahraniã. ozdravné a studijní pobyty,
dûts. organiz. KONDOR 

se sv˘mi rekreaã. základnami

Dal‰í informace: 
www.zsmikulova.cz

Informace o ZŠ MČ Praha 11 ve školním roce 2004/2005

▼
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Informace o ZŠ MČ Praha 11 ve školním roce 2004/2005
Základní ‰kola

Telefon do ‰koly

¤editel ‰koly

E-mail

www adresa

Vzdûlávací program

PrÛm. vûk pedagogÛ

Charakteristika ‰koly

Poãet ÏákÛ celkem

Tfiídy celkem

∅ poãet ÏákÛ ve tfi./v 1. tfi.

V˘tvarné krouÏky

Hudební krouÏky

Sportovní krouÏky

Jazykové krouÏky

Ostatní krouÏky

·kolní obãerstvení

·kolní druÏina

VyuÏití PC

Dny otevfien˘ch dvefií

Zápis do 1. tfiíd

Ostatní informace o ‰kole

Z· Mendelova 550

272 088 211

Mgr. Martina Thumsová

zs.mendelova@centrum.cz

mendelova.virt.cz

Obecná ‰kola 1. – 5. tfiídy
Základní ‰kola 6. – 9. tfiídy

‰kola pracuje na pfiípravû svého
‰kolního vzdûlávacího programu

45

• ·kola se koncipuje jako „otevfiená
‰kola“ pro v‰echny dûti, které plní

povinnou ‰kolní docházku.
• Probíhají zde paralelnû dva pro-
gramy – jeden integraãní, druh˘ je
zamûfien pro rozvoj nadan˘ch dûtí.
Integrujeme dûti s rÛzn˘mi postiÏe-

ními.
• Od 1. roãníku otevíráme tfiídu

s men‰ím poãtem dûtí .
• ·kola se zamûfiuje na v‰estrann˘
rozvoj dûtí, na maximální vyuÏití je-
jich potenciálu. Dosahuje v˘raznû

dobr˘ch v˘sledkÛ.

465

23

21/18

keramika, 
v˘tvarn˘ krouÏek

v˘razov˘ tanec, dramatick˘ 

kopaná, florbal, 
sportovní a pohybové aktivity

anglick˘ jazyk – od 1. roãníku
nûmeck˘ jazyk - jako 2. cizí jazyk 

od 6. roãníku

informatika, 
zoologick˘ krouÏek *

‰kolní mléko, ‰kolní bufet
automat na teplé 
a studené nápoje

• 1. – 5. roãník 
• 6. – 9. roãník (‰kolní klub)

• 6,30 – 17,00 hod. (podle poÏa-
davkÛ rodiãÛ)

nadstandardní zázemí pro vyuÏití vol-
ného ãasu a mimo‰kolní aktivity 

• internetov˘ klub

• 2 modernû vybavené poãítaãové
uãebny • ß infocentrum spojené

s v˘bornû vybavenou knihovnou •
internet volnû pfiístupn˘ pro Ïáky •
kaÏdodenní vyuÏití ve v˘uce • moÏ-
nost individuální práce • moderní

v˘ukové programy

10. 1.2005 od 8,00 do 16,00 hodin

17. – 18. 1. 2005 
od 13,00 do 18,00 hodin

• „·kola hrou“ – cviãení pro pfied-
‰koláãky

• pfii nástupu do 1. tfiídy moÏnost
v˘bûru uãitelky

• ‰kola v pfiírodû, lyÏafiské v˘cviky
• zahraniãní pobyty i v˘mûnné

• v˘borná spolupráce s KP·, od-
born˘mi pracovi‰ti, Mt· a vefiejností 

• informaãní bulletin

Dal‰í informace: 
mendelova.virt.cz

Z· Po‰epného 2022 v Praze 4
Fakultní ‰kola Ped. fak. UK

272 926 315

Mgr. Dagmar Havlíãková

zsposepneho@seznam.cz

www.posepa.p11.cz

Základní ‰kola; 6. – 9. roã. roz‰ífiená v˘uka pfiírodovûdn˘ch
pfiedmûtÛ a matematiky, tfiídy s roz‰ífienou v˘ukou informa-
tiky. Od 7. roãníku v˘bûr voliteln˘ch pfiedmûtÛ v nespeciali-

zovan˘ch  tfiídách.

44,2

• stabilizovan˘, kvalitní a odborn˘ pedagogick˘ sbor
• pfiíjemná atmosféra pro v˘uku a vzdûlávání, moderní

uãebny
• respektování individuálních schopností ÏákÛ pfii zachování

nároãnosti obsahu vûdomostí
• integraãní program pro dûti s poruchami uãení

• kvalitní preventivní program
• speciální pedagog, ‰kolní psycholog

• trvalá  pozornost utváfiení zdrav˘ch vztahÛ ve tfiídním ko-
lektivu

• na II. stupni intenzivní pfiíprava ÏákÛ ke studiu na stfiední
‰kole

666
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25,6 / 1. tfiídy 20,5

V˘tvarn˘ krouÏek

Sborov˘ zpûv

Základy míãov˘ch her, gymnastika, florbal

Angliãtina hrou

Spolupráce s externími subjekty: taneãní studio, 
tenisová ‰kola, karate, interkros, badminton, 

orientaãní bûh *

Bufet, nápojov˘ automat, ‰kolní mléko, 
pitn˘ reÏim v druÏinû

1. – 5. roãníky

• 3 poãítaãové pracovny pfiipojené na internet • ‰kolní síÈ •
v˘uka informatiky v 6. – 9. roãnících min. 1 hod. t˘dnû • v˘-
ukov˘ software, kter˘ vhodnû doplÀuje v˘uku pfiírodovûd-
n˘ch a humanitních pfiedmûtÛ • desetiprstová v˘uka psaní
na klávesnici v 9. roãnících • vyuÏití e-learmingov˘ch kurzÛ

k pfiípravû ÏákÛ na studium (CvM, Cvâ) • v mimo‰kolní
dobû pracují v poãítaãov˘ch uãebnách Ïáci v poãítaãov˘ch

krouÏcích a internetovém klubu • certifikát pro ‰kolení
pedag. pracovníkÛ v rámci projektu SIPVZ úrovnû Z a PO

13.12.2004 od 10.00 do 17.00 hod.

17. a 18.1.2005 od 14.00 do 18.00 hod.

• pozitivní motivace, povzbudiv˘ pfiístup • pfiívûtivé prostfiedí
• pofiádání plaveckého v˘cviku (2. a 3. tfiídy), lyÏafisk˘ kurz,
carvingov˘ v˘cvik, snowboard, ‰koly v pfiírodû, zahraniãní
poznávací zájezdy pro Ïáky • intenzivní práce s talentova-

n˘mi Ïáky • úãast v rÛzn˘ch soutûÏích a olympiádách • tes-
tování ÏákÛ v programech Kalibro a Scio • organizování

projektového vyuãování • aktivní ‰kolní parlament • 4 tûloc-
viãny, buduje se nov˘ sportovní areál s povrchem 3. gene-
race a atletick˘mi prvky, hfii‰tû na pláÏov˘ volejbal, míãové
hry a skateboardové  prvky • multimediální pracovna • Ïá-

kovská knihovna • sponzorování zvífiat v ZOO • úspûchy ve
vûdomostních a sportovních soutûÏích • ve ‰kolní jídelnû
v˘bûr ze 2 jídel • tradiãní ‰kolní akce: Advent, Vítání jara,

Podzimní rej skfiítkÛ

Dal‰í informace: 
www.posepa.p11.cz

Soukromá Z· Klíãek, o. p. s., Donovalská 1863
Fakultní ‰kola UK

272 922 133
272 932 631

Mgr. Jitka Ka‰ová

ZS-Klicek@volny.cz

http://www.klicek.cz

Obecná ‰kola

31

Z· Klíãek,o.p.s. je nestátní Z·, provozovaná neziskovou or-
ganizací - obecnû prospû‰nou spoleãností, jejímÏ statutár-
ním orgánem je Správní rada, kontrolním orgánem Dozorãí

rada. Do sítû ‰kol byla ‰kola zafiazena k 1. 9. 1993.
Z· Klíãek je fakultní ‰kolou Univerzity Karlovy

Cílem v˘chovnû vzdûlávací ãinnosti a aktivit ‰koly je vycho-
vat zdravû sebevûdomého  Ïáka, kter˘ dokáÏe uvûdomit si
své potfieby a pocity, vyjádfiit je a zafiídit se podle nich, pfiijí-
mat zodpovûdnost za sebe, za druhé, za Ïivotní prostfiedí,
vyjádfiit a zdÛvodnit svoje názory,  smysluplnû a uÏiteãnû

pouÏít získané poznatky a dovednosti, plánovat a organizo-
vat svou práci, spolupracovat, hledat, objevovat, pracovat s

chybou, peãovat o své psychické, fyzické i emocionální zdra-
ví, vûdomû pouÏívat tzv. Ïivotní dovednosti. Nadstandartní
podmínky: maximálnû 15 dûtí ve tfiídû, klidné, bezpeãné,

spolupracující prostfiedí, efektivní metody v˘uky

126

10 (1.-9. roãník)

12,6  / 15

V˘tvarná tvofiivost

Hra na kytaru, hra na flétnu

Angliãtina, anglická konverzace

âasopis Zá‰kolák, 
krouÏek poãítaãov˘, astronomick˘ *

Pitn˘ reÏim

Odpolední provoz  do 18,00

·kolní informaãní centrum s PC, 
síÈov˘m propojením a internetem je k dispozici pro

• v˘uku základÛ práce na PC (4.-9.roã.) 
• v˘uku v ostatních pfiedmûtech  
• poãítaãov˘ krouÏek (1.-9. roã.) 

• individuální potfiebu mimo v˘uku 

2.12.2004

31.1. 2005

Rodiãe finanãnû pfiispívají k moÏnosti malého poãtu dûtí ve
tfiídû formou ‰kolného ve v˘‰i 16 000 – 20 000 Kã / rok

Dal‰í informace: 
http://www.klicek.cz

Speciální ‰koly
Kupeckého 576

272 916 650
272 950 889

PhDr. Karel Kaprálek

modra.‰kola@bon.cz

www.modraskola.wz.cz

Pfiípravná tfiída 
Zvlá‰tní ‰kola

Praktická ‰kola – dvouletá

45

Pfiípravná tfiída – je zfiízena pro dûti  ve
vûku 5 aÏ 8 let po odkladu ‰kolní do-

cházky, pro dûti se zdravotními, ãi soci-
álními  handicapy, které by mohly zne-
snadnit jejich adaptaci na ‰kolní v˘uku.
Dûti jsou pfiipravovány na vzdûlávání

v bûÏné základní ‰kole.
Zvlá‰tní ‰kola –je zfiízena  pro dûti ve
vûku 6 aÏ 15 let, které se nemohou

s úspûchem vzdûlávat v základní ‰kole.
Praktická ‰kola – vzdûlává  Ïáky po

ukonãení základního vzdûlávání. Je ur-
ãena pfiedev‰ím pro klienty s mentál-

ním a kombinovan˘m postiÏením.

154

19

8 / v 1.tfi. 5 ÏákÛ

V˘tvarné techniky, Keramika
·ikovné ruce

Pûveck˘

Sálová kopaná
Sportovní, Plavání

Informatika 

-

Ano

Dvû uãebny jsou vyuÏívány pro v˘uku
informatiky a základÛ PC, v odpoled-
ních hodinách pro ãinnost zájmov˘ch
krouÏkÛ, o pfiestávkách pro spontánní

zájmovou ãinnost ÏákÛ.

·kolu je moÏno nav‰tívit kdykoli , vhod-
ná je pfiedchozí telefonická domluva.

Je realizován individuálnû, dle aktuální
potfieby klientÛ.

Pfiestup do speciální ‰koly je moÏn˘
v prÛbûhu celého ‰kolního roku

Pfiijímání ÏákÛ do praktické ‰koly je rea-
lizováno bez pfiijímacích zkou‰ek. 

Dal‰í informace: 
www.modraskola.wz.cz

* skladba krouÏkÛ 
se obmûÀuje kaÏd˘ rok
dle zájmu dûtí a rodiãÛ
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V pondělí 6. a úterý 7. prosince
byly vybírány nejúspěšnější práce

přihlášené do druhého ročníku foto-
grafické soutěže „Kontrasty v životě
JM“, kterou pořádá KC Zahrada. Po-
rota složená z Marty Šorfové (starost-
ka), Michala Fikejse (profesionální fo-
tograf), Petry Světlíkové (Fotolab),
Jany Trifonovové (Fotolab), Lukáše
Brindy (amatérský fotograf), Michaely

Vencové (ÚMČ Praha 11), Mileny
Balé (KC Zahrada) a Tomáše Rulfa
(KC Zahrada) měla nelehkou úlohu
zvolit nejzajímavější snímky z celko-
vého počtu 142 prací (83 jednotlivých
snímků + dalších 59 v 17 fotografic-
kých seriálech) od 26 autorů. Obsa-
hově i zpracováním velmi rozmanité-
mu souboru dominovalo vyjádření
vztahu k Jižnímu Městu. A to vztahu

převážně kladného. Fotografové hle-
dali a nalézali nové estetické a citové
kvality vzniklé spojením hmoty beto-
nu s přírodní flórou, rozmary počasí,
historickými milníky či hrou dětí.

Drobné dary byly vítězům předány
na slavnostním komorním vyhlášení
v úterý 14. prosince v Malém sále Za-
hrady.

Kulturní centrum Zahrada velice
děkuje svému partneru – společnosti
Fotolab, a. s., MČ Praha 11, porotcům
a všem soutěžícím za jejich přínos
soutěži. Výstava soutěžních fotografií
bude k vidění po celý měsíc leden
v galerii Zahrady. Jste zváni.

Tomáš Rulf

V kategorii nejlepší jednotlivý snímek 
byla udělena následující ocenění:
1. místo – Martina Vedralová
2. místo – Radek Čermák
3. místo – Antonín Matějka.

V kategorii nejlepší 
fotografický seriál:
1. místo – Lucie Svobodová
2. místo – Michal Halík
3. místo – František Vrbecký.

KONTRASTY v životě Jižního Města

Foto: Martina Vedralová

KAM NA STUDIUM
po základní škole?
Podnikatelská akademie, s. r. o.
K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4
tel./fax:272 940 932, mobil: 604 621 396

Střední odborná škola s maturitou nabízí studijní obor
63-41-M/011 Podnikání a management
ve čtyřletém denním a pětiletém dálkovém studiu

Zaměření:
■ Finance a bankovnictví (financování podniku, finanční

plánování, finanční řízení, bankovnictví)
■ Mezinárodní podnikání (mezinárodní vztahy, obchod,

nadnárodní společnosti, aplikace jazyků)
■ Manažerská komunikace (komunikace veřejná, prezen-

tační marketingová, personální, propagace)
■ Informatika (uplatnění informatiky a výpočetní techniky

v podnikání, e-commerce) internetové obchodování)
Široké uplatnění absolventů v obchodních firmách, me-

zinárodních společnostech, peněžních ústavech, reklam-
ních agenturách, cestovním ruchu a průmyslových podni-
cích na různých pozicích s využitím angličtiny, němčiny,
ekonomiky, účetnictví, managementu, marketingu, perso-
nalistiky, informatiky, psychologie, práva, vlastní podniká-
ní, studium na VŠ. Školné 7 500 Kč pololetně.
Dny otevřených dveří: 11. 1., 25. 1., 1. 2., 22. 2. 2005

v 16.00–18.00 hod.
Informace o studiu též osobně, telefonicky nebo e-mailem

na adrese: skola@podnikakademie.cz.

Další informace je možné získat na našich stránkách
www.podnikakademie.cz

LÍHEŇ muzikálových talentů
Poté, co byla v Kulturním centru Zahrada zahájena muzi-

kálová přípravka známého dětského souboru Vltavín,
přichází jeho umělecká vedoucí Drahomíra Vlachová
s novou příležitostí zábavy a naplnění volného času pro děti
v Praze 11.Ve spolupráci s textařem, scénáristou a hudební-
kem Janem Víznerem rozšíří tuto činnost v únoru 2005
v KC Zahrada na Chodově o klub muzikálových talentů.

Klub přijme děti ve věku 5 -14 let. Budou zde zpívat,tan-
čit stepovat,hrát divadlo.V této pestré paletě dovedností se
pak předvedou v krátkých původních hudebně-dramatic-
kých útvarech veřejnosti.Nábor dětí proběhne ve dnech
6.,11.a 12.ledna 2005 vždy od 15.30 do 17.30 h

Náborový poplatek činí 40 Kč a půlroční poplatky činí
1900 - 2000 Kč za dítě dle věkové kategorie až v tři hodino-
vém bloku týdně.Vždy v pondělí přípravka a úterý pokroči-
lí.To vše v odpoledních hodinách, předběžně mezi 15.-18.
hodinou.

Bližší informace na čísle 603 444 232.
Věříme, že činnost klubu přispěje k lepšímu a smysluplné-

mu využití volného času dětí v oblasti Prahy 11.
Drahomíra Vlachová,

umělecká vedoucí souboruVltavín

MALÁ ZAVEDENÁ FIRMA
Přijme technicko-administrativní pracovnici, absolventku EŠ

Požadujeme znalost PC – Excel, Word, vedení administrativy malé
kanceláře, základy podvojného účetnictví, ŘP B, pracovní nasazení. 

Nabízíme práci v mladém kolektivu a odpovídající ohodnocení.

V případě zájmu kontaktujte p. Černého na tel.: 603 444 685
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Jistě i vám čas od času přijde do schránky obálka s infor-
macemi o Fondu ohrožených dětí a složenkou, prostřed-

nictvím které můžete pomoci. A to těm, kteří pomoc oprav-
du hodně potřebují.

Když se před časem rozhodovalo o osudu mateřské školy
v Láskově ulici, bylo kolem toho dost dohadování. Nakonec
byla školka zrušena a v jejích prostorách se nyní nachází
Klokánek – speciální azylové zařízení, které tvoří dvanáct
bytů. V nich se pak střídá čtyřiadvacet tet, pečujících o čtyři-
cítku dětí převážně předškolního věku, které se dostaly do
složité životní situace. Těch několik starších, to jsou buďto
sourozenci, anebo výjimečné případy, které si cestu do „klo-
kánkovy kapsy“ vyhledávají sami.

V jednom bytě spolu bydlí čtyři děti, případně dvě mimin-
ka. U každé této rodiny se po týdnu střídají dvě tety. Teta se
svěřenými dětmi v bytě normálně žije, vaří, pere, obstarává
nákupy, chodí s dětmi ven. Většina dětí navštěvuje školky
nebo kluby pro předškolní děti, část dětí pak využívá nabíd-
ky kroužků Kulturního centra Zahrady, případně jiných
blízkých zařízení pro předškoláky.

Každý z bytů je vybaven vlastní pračkou, kuchyní s led-
ničkou, sporákem a dalším základním vybavením, děti mají
k dispozici své vlastní hračky, knížky. Je opravdu maximální
snahou jim na ony v průměru čtyři měsíce, které v Klokán-
kovi stráví, vytvořit prostředí co nejpodobnější běžnému do-
movu. O tom, že se to daří, svědčí úsměvy špuntů, s nimiž se
tu potkávám. Z pochopitelných důvodů ne každého může-
me fotit.

Do Klokánka se děti dostávají v zásadě třemi cestami. Ta
první, naštěstí nejběžnější, jsou případy, kdy sami rodiče ve
svízelné situaci požádají o azyl pro své dítě. Mohou přijít
třeba o střechu nad hlavou, matka samoživitelka je hospita-
lizována anebo otec při nemoci matky z nějakého důvodu
není schopen se o děti plně posta-
rat apod. V takovém případě se
sepisuje dohoda. Druhá skupina
dětí sem přichází na základě před-
běžného opatření soudu, když se
v rodině objeví vážné potíže, např.
děti jsou týrány anebo jim není
poskytována nezbytná základní
péče. Konečně je tu i možnost, že
se děti přihlásí samy, když je v je-
jich rodině potkají nějaké z jejich
hlediska neřešitelné problémy.
Smutným příkladem je případ
chlapce, kterého sem maminka
dovezla během noci s tím, že otec
ho nepřiměřeně bije. Bohužel, stá-
vají se i takovéto věci.

Kromě jednotlivých bytů, kde
mohou děti se svými tetami žít sa-
mostatným rodinným životem, je
zde jedna větší společná herna,
více prostoru tu už není. Jak bylo
řečeno, děti navštěvují školky,
kroužky pro předškoláky, vedení
Klokánka podle možností a pří-
padné vůle sponzorů navíc orga-
nizuje návštěvy aquaparků, diva-
delních představení, zoologické
zahrady anebo naopak ve svých
prostorách přivítá kouzelníka či
loutkoherce.

Říká se, že peníze jsou až na prvním místě. Klokánek má
na prvním místě něco docela jiného, ale bez peněz se přiro-
zeně také neobejde. Nějaké dotace získává od státu, ty by
ale těžko pokryly provoz. Dalším zdrojem jsou penízky vy-
brané přímo od lidí a konečně se vedení fondu snaží oslovo-
vat nejrůznější firmy – někdy pomohou svými produkty,
jindy zdarma odvezou odpad anebo provedou nějaké tech-
nické práce, čímž se snižují náklady.

Věcnými dary mohou pomoci i občané, ale v tomto přípa-
dě je třeba předem se domluvit. V začátcích fungování bylo
aktuální oblečení, nyní ho má Klokánek dost. Také „recyklo-
vaných“ hraček je ve všech bytech víc než dost, a další proto
nemají smysl. Naopak jsou vítány hračky nové, k narozeni-
nám či pod stromeček, ty udělají pokaždé velkou radost.

Vždy se upotřebí výtvarný materi-
ál – pastelky, vodovky, papíry,
bloky, dětské obrázkové časopisy,
razítka. Některý takový materiál
je ale zajištěn smluvními vztahy
s firmami, a tak se může stát, že
člověk přijde, jak se říká, s dřívím
do lesa. Takže pokud chcete pro-
jevit dobré srdce jinak než finanč-
ním darem, domluvte se předem.

Klokánek v Láskově ulici je
určen především předškolákům.
Ve složité situaci se ale ocitají
často i starší děti. Pro ty je určeno
podobné zařízení na druhém
konci Prahy v Chabařovicích.
I tady je samozřejmě každá pomoc
vítána, má však svá specifika, od-
povídající potřebám školáků. Pro
zájemce o pomoc těmto dětem
otiskujeme kontaktní adresu.

Petr Kopal
Kontaktní adresy:
FOD – KLOKÁNEK
Láskova 1803, 149 00 Praha 4
tel. 271 912 500

FOD – KLOKÁNEK
Chabařovická
Vedoucí Petra Štipková
Tel. 283 881 097

KLOKÁNEK VRACÍ ÚSMĚV 
na dětské tváře
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Většina lidí dnes sice dává
přednost televizi před roz-

hlasem, není však málo těch,
kteří se nechají potěšit i slovem
mluveným. Členem redakčního
týmu vysílání pro děti a mládež
Českého rozhlasu je i Zdeněk
Eška, jehož hlas možná znáte
především z podvečerního vysí-
lání Rádia na polštář na stanici
ČR 2. A právě tenhle sympatic-
ký mladík je již dlouhá léta
spojen s Jižním Městem, a to
prostřednictvím ZŠ Mendelo-
va. Několik let zde učil na 
I. stupni, a protože ho srdce
k této škole a jejím žákům
škole táhne dál, vede zde nyní
pětici zájmových kroužků. Vše-
strannou pohybovou průpravu,
florbal, fotbal, angličtinu. Říkat,
že za dobrým vedoucím se děti
hrnou samy, je nošení dříví do
lesa. O zájem dětí se Zdeněk
bát rozhodně nemusí.

Jeho vášní a zájmem se v po-
slední době stal florbal. Úspěš-
ně absolvoval trenérský kurs li-
cence C a zamýšlí dotáhnout
do konce již dříve zrozený
záměr vytvořit v ZŠ Mendelova
ideální podmínky pro tuto hru.
Předpoklady pro úspěch – mantinely
okolo hřiště (před lety na ně škole při-
spěly lety peníze z hracích automatů),
dostatek materiálního vybavení a sa-
mozřejmě kvalifikovaná a nadšená
osoba trenéra Zdeňka Ešky – tady jsou.

Před lety dokázali Mendeláci několi-
krát po sobě úspěšně reprezentovat
Prahu 11 v závěrečných kolech Poháru
pražských škol. Pak ale úspěšná gene-

race odrostla, a tak se opět začíná
prakticky od nuly.

Základem všeho je mezitřídní liga,
kterou nyní organizuji. Pro druhý, ale
především pro první stupeň. Děti potře-
bují dostat včas do krve základy hry ve
spojení s všestrannou pohybovou prů-
pravou. Zvláštností je, že dětem ve hře
mohou pomáhat i třídní učitelky! Pak
jsou tu specializované kroužky, v nichž

dnes již můžeme nabízet vše,
co oddíly orientované na špič-
kovou výkonnost, vysvětluje
Zdeněk Eška.

O florbal je dnes mezi mlá-
deží obrovský zájem. Stříbrná
medaile z posledního mistrov-
ství Evropy ukazuje, že kvanti-
ta se v Česku rychle změnila
v kvalitu. V Praze 11 dává již
dlouhá léta šanci herně se
uplatnit účastník I. ligy tým TJ
Chodov. Nabídnout florbal
vyšší výkonnostní úrovně se
snaží také tým Draků působící
při Ekocentru v ZŠ Květnové-
ho vítězství. Alespoň jeden
florbalový kroužek mají dnes
skoro všechny školy Jižního
Města (což se o žádném jiném
sportu říci nedá). Díky tomuto
zájmu byl listopadový přebor
školních týmů ve florbale nej-
obsazenější - starších žáků se
zúčastnilo více družstev než ve
fotbale!

Hra s děravým plastovým
míčkem dnes zkrátka mezi
dětmi jede. A Zdeňku Eškovi
patří poděkování za to, že se
rozhodl obětovat svůj čas
a energii koncepční práci

v jedné z našich škol.
Budou z toho profitovat jenom děti

ze ZŠ Mendelova?
Praxe je taková, že kroužky mají ur-

čitou kapacitu a přednost samozřejmě
dostávají naši žáci. Pokud ale bude
místo, nic nebrání, aby se k nám při-
hlásilii zájemci i z jiných škol.

Petr Kopal, foto: autor

RÁDIO NA POLŠTÁŘ, ZŠ Mendelova a florbal

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mendelova 550
vás srdečně zve na Den otevřených dveří 
pro rodiče budoucích školáků, který se bude
konta v pondělí 10. ledna 2005 od 8 do 16 hodin.
Přijďte se i se svými dětmi podívat na výuku a na pro-
středí naší školy.

Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

JARNÍ PRÁZDNINY 2005
v Itálii pro rodiče a děti
„Po stopách Ötziho – velká táborová hra ve čtyřech
lyžařských areálech Severních Dolomit!!!“.
Termín: 4. 2. – 9. 2. 2005 (jarní prázdniny Prahy 9)
Cena: 4 100 – 4 400,- Kč + 60 Euro Skipas
Informace: T. org, Do Dubče 430, Praha 9, 
tel.: 604 276 000, 281 931 620, www.t-org.cz

CHCETE bez problémů komunikovat
s Neslyšícími?
CHCETE poznat krásný jazyk, 
zcela odlišný od jazyků mluvených?
PEVNOST – České centrum znakového jazyka připravila pro
úplné začátečníky i velmi pokročilé kurzy znakového jazyka
Kdy: Od února 2005
Jak často? 2 x týdně 2 vyučovací hodiny (90 minut),
celkem 5 měsíců vždy v odpoledních a večerních hodinách
Kde? V našich prostorách ve Vysočanské poliklinice,
blízko stanice metra Českomoravská
Za kolik? 4 700 Kč (možno platit na splátky!)
15 % sleva pro studenty a důchodce, tj. 3 995 Kč
Pro rodiče neslyšících dětí sleva 75 %
Přihlášky vyplňujte na www.pevnost.com, 
zasílejte e-mailem na pevnost@pevnost.com. 
Můžete telefonovat nebo faxovat na: 266 006 390
(pondělí 14.00–18.00 hod., středa 14.00–18.00 hod.)
Můžete také volat kdykoli na: 728 586 857
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Již několik let si při zakončení fotba-
lového turnaje O pohár Jižního

Města říkám, že byl super, vynikající,
že laťka byla zvednuta hodně vysoko
a příští rok se bude těžko překonávat.
A každoročně jsem pak překvapen, ja-
kého dalšího pokroku jeho organizá-
toři v čele s ředitelem ZŠ Chodov
Janem Hovorkou dosáhli. Již samo-
zřejmostí se stalo, že se zde potkávají
ty nejlepší týmy mladších žáků z celé
republiky. A pozvolna přibývají i kva-
litní zahraniční účastníci. Po loňské
premiéře v podobě kluků z bratislav-
ského Internu letos přijel i zástupce
rakouské kopané a se vzrůstající zná-
mostí turnaje se rýsují reálné předpo-
klady, že další ročníky obohatí i zá-
stupci žákovské špičky z Německa
a dalších fotbalově vyspělých zemí Ev-
ropské unie.

Už dnes můžeme po pravdě říci, že
turnaj se po pěti letech své existence
stal nejprestižnější žákovskou sportov-
ní událostí Prahy 11. Tím se nechci do-
tknout např. házenkářských oddílů,
které pořádají také mezinárodně obsa-
zené turnaje, ovšem fotbal je fotbal
a v tomto případě se sjíždějí ti opravdu
nejlepší v republice.

Velkou zásluhu na tom má i postup-
ně se rozšiřující okruh sponzorů. Ředi-
tel ZŠ Chodov Jan Hovorka je rád, že
jim může poděkovat rovněž prostřed-
nictvím Klíče: „Finančně turnaj vý-
znamně podpořila společnost T-Mobi-
le, ČSOB a Palas Athéna, ceny nejlep-
ším v podobě celoročního předplatné-
ho věnoval vydavatel časopisu Hat-
trick, společnost Fontana zajistila pitný
režim – vypilo se na čtyři sta litrů její
vody!, cukrárna Ledo poskytla dorty
a sladké zákusky pro všechna mužstva,
od společnosti Kukasport máme zase
k dispozici mantinely kolem celé hrací
plochy. Turnaj jako každoročně podpo-
řila i městská část Praha 11 a na po-
slední chvíli letos přispěl i pražský Ma-
gistrát. Díky tomu již nemáme starosti
s finančním krytím turnaje, do značné
míry jsme zajištěni i na příští rok.“ Což
je jistě dobrá zpráva, protože za těchto
okolností je možné již od této chvíle
zvát soupeře zvučných jmen na další
ročník.

Při svém poděkování se Jan Hovor-
ka skromně zapomněl zmínit o podílu
chodovské školy, která turnaji poskytla
nezbytné zázemí. Svůj díl na organizač-
ním úspěchu má samozřejmě také TJ
Chodov.

A čím ještě – krom uvedeného – se
letošní ročník blýskl oproti minulému?
Určitě využitím výpočetní techniky, tiš-

těnými programy s fotografiemi všech
účastníků, a mohu–li osobně srovná-
vat, pak i kvalitou rozhodčích a kvali-
tou hry předváděné nejlepšími týmy.
Škoda, že nedorazilo více diváků z mi-
morodičovských řad, neboť v podání
nejlepších dvanáctiletých žáků bylo
k vidění mnoho technických kousků,
jaké nespatříme ani na přeborových či
divizních soutěžích dospělých. Zajíma-
vé bylo sledovat, jak si zúčastněná
družstva poradila s mantinely. Zatímco
např. baníkovci je dokázali několikrát
velmi dobře využít k překvapivým při-
hrávkám, kluci ze Slavie s nimi měli
zjevný problém. Faktem ovšem je, že
celoplošné mantinely jsou součástí fot-
balu označovaného „Soccer five“, což
je mezinárodní forma halové kopané.

Co se týče vlastního průběhu turna-
je, pořadatel zavedl jednu menší
změnu: zrušil čtvrtfinále, týmy z první-
ho a druhého místa v základních sku-
pinách postupovaly přímo do semifiná-
le, zatímco 3. a 4. ze skupin bojovali
o 5.–8. místo. Přispělo to ke kvalitě hry,
v základní části se méně taktizovalo
a v závěru turnaje ušetřila družstva
jeden zápas a o to více sil mohla vrh-
nout do boje o konečné pořadí.

V něm byli po suverénní hře pova-
žování za favority kluci ze Slavie, ale
v semifinálovém zápase proti Baníku
Ostrava „doplatili“ na svou menší se-
hranost s mantinely a dost nečekaně
prohráli 4:1. I ve druhém semifinále se
málem zrodilo další překvapení. FK

Inter Bratislava vedl nad mladými
Sparťany, kteří do té chvíle rovněž ne-
okusili hořkost porážky, 2:0, až
v samém závěru se Spartě podařilo vy-
rovnat a posléze zvítězit 5:4 v drama-
tickém penaltovém rozstřelu. V boji
o třetí místo dílem zklamaný a dílem
unavený Inter podlehl Slavii 6:3 a při-
šla řada na finále. Do něj vstoupila lépe
Sparta, rychle se ujala vedení 2:0 a pak
už s přehledem dotáhla zápas do vítěz-
ného konce 3:2. Poprvé tak byla poru-
šena tradice z předchozích ročníků,
kdy neoficiální titul žákovských mistrů
republiky do dvanácti let putoval vždy
na Moravu. Kluci z domácího družstva
FC Háje se sice snažili ze všech sil, od-
stup od týmů, které hrají žákovskou
ligu, byl však jednoznačně patrný.

Ceny nejlepším pak spolu se zástup-
ci sponzorů předal Ing. Škoda, zástup-
ce starostky Prahy 11.

Za všechny spokojené účastníky
dejme slovo trenéru FC Essling Vídeň
panu Rubakovi: „Turnaj byl velmi
dobře zorganizován, pro nás to kromě
milé návštěvy Prahy byla i velmi dobrá
příležitost konfrontace s žákovským
halovým fotbalem nejlepších týmů
české republiky. Byli jsme potěšeni
a rádi bychom tuto možnost využili
i příští rok.“ A jak jsme se dozvěděli od
kuchařek, vídeňským klukům velmi za-
chutnaly naše knedlíky, mnozí jich při
sobotním obědě spořádali přes desítku!
Pátý ročník skončil, nechť žije ten šestý!

Petr Kopal, foto autor

O POHÁR Jižního Města
5. ročník turnaje v halové kopané mladších žáků (3. - 5. 12. 2004)
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S TENISEM 
můžete začít hned!
Tenis pouze jako sezónní - rozuměj letní - sport, to už je

minulost. V současné době můžeme směle říci, že „te-
nísek“ je již celoročním sportem. Pokud hledáte pro své
děti nějakou odpolední aktivitu, tenis může být to správné
rozptýlení, které vašim dětem dodá pravidelný pohyb,
naučí je hře fair-play (což jistě uplatní i v běžném životě)
a vymaní je z odpoledního pasivního sledování televize
nebo hraní her na počítači. Říkáte si: „Přece ale nebudu
vozit své dítě za tenisem před celou Prahu!“ Není třeba
dojíždět! Začněte v blízkém okolí vašeho bydliště. Právě
takové kurzy nabízí tenisová škola Tallent, kde děti a mlá-
dež dvakrát do týdne po celý školní rok pod vedením tre-
nérů s licencí Českého tenisového svazu a Fakulty tělesné
výchovy a sportu trénují ve věkově a výkonnostně homo-
genních skupinách. Ti nejlepší mohou vystoupit do teniso-
vého oddílu TCTŠT a hrát závodně. TŠ Tallent působí
v celém pražském regionu (30 středisek), dále také v Brně,
Plzni, Příbrami, Mladé Boleslavi.

Ve vašem okolí se konají kurzy při ZŠ K Milíčovu, 
ZŠ Pošepného nám., ZŠ Jižní (v jarním období) 
nebo v hale Top Hotelu Praha.
Vedle kurzů se můžete zúčastnit desítek soustředění.
V době jarních prázdnin připravujeme pro děti soustředě-
ní Tenis a lyže v Radvancích.

1. termín: 5. 2. – 15. 2. 2005, 2. termín: 12. 3. – 19. 3. 2005.
Nové tréninkové čtvrtletí začíná 10. ledna 2005. Nábor do
kurzů probíhá právě v těchto dnech.

TŠ Tallent – tradice od r. 1993, 30 středisek v Praze
Info: tel. 224 815 871, 603 527 172, 603 418 066

www.tallent.cz

Tři měsíce z nové sezony utekly
jako voda a čtenáře můžeme se-

známit s průběžnými výsledky našich
týmů i úspěchů v mládežnických kate-
gorií. V polovině soutěží je Áčko
mužů v 1. lize na 7. místě s bilancí 5-
1-5, Béčko ve 2. lize pak okupuje až
10. příčku (2-1-8). Zatím se nám neve-
de, jak bychom si přáli, na druhou
stranu je nutno podotknout, že soupe-
ři mnohdy přijíždějí se zvučnými
jmény. 

Např. v listopadu hrál v dresu Star-
tu Horní Suché „B“ Radek Mrkvička -
v současnosti 9. hráč republikového
žebříčku. Je opravdu na co se dívat.
Velice zdatně si vede „C“ družstvo
v pražské divizi a pomalu začínáme
přemýšlet o třetiligových „starostech“.
Také mládežnické kategorie jsou v pl-
ných obrátkách, tradičně se zúčastňu-
jeme mnoha republikových turnajů
a turnajů pořádaných Pražským sva-
zem stolního tenisu, na kterých pilně
sbíráme bodíky.

Nejvýrazněji se zatím prosazuje
starší žákyně Natálka Samková, něk-
teří dorostenci a starší žáci.

Nejbližší program ligových utkání
na domácích stolech v herně v Miku-
lově ulici 1583 (bývalá bloková kotel-
na) a zároveň první odvety. Sobotní
zápas má začátek v 15.00 hod., v ne-
děli se hraje již od 10.00 hod. Srdečně
zveme, vstup volný.
Sobota 15. ledna Elizza A – Baník Most
Sobota 29. ledna Elizza A – El NiÀo „B“
Nedûle 30. ledna Elizza A – SKST Liberec

Oddíl přijímá stále nové adepty, zá-
jemci narození 1995 a mladší se
mohou hlásit každý všední den po 16.
hodině přímo v herně u trenéra Vožic-
kého.

Herna slouží i o pro širokou veřejnost
v následujících hodinách:
Pondělí 14.00–17.00 a 20.00–22.00 hod.
Středa 14.00–22.00 hod.
Pátek 15.00–17.00 a 20.00–22.00 hod.
Neděle 19.00–21.00 hod.

Upozornění: Vstup na hrací plochu
výlučně v sálové obuvi se světlou pod-
rážkou. Děkujeme.

Za TTC Elizza srdečně zve
Výbor klubu

ZIMA na horách
Nabízíme všem dětem ve věku od 7 do 15 let, které si

chtějí o jarních prázdninách užít lyžování a spoustu
legrace na sněhu, to vše s partou kamarádů a vedoucích,
volná místa na našich zimních táborech. Letos pořádáme
tyto dva běhy: I. běh od 5. 2. do 12. 2. (jarní prázdniny
Prahy 6–10) a II. běh od 12. 3. do 19. 3. (jarní prázdniny
Prahy 1–5).

Na zimní tábor jedeme již devátým rokem, letos podruhé
však na stráň Prostřední Výsluní (900 m.n.m.) mezi Pecí pod
Sněžkou a Velkou Úpou. V okolí naší chaty Vkus je mož-
nost lyžování na svazích Portášek s umělým zasněžováním
(3 vleky, celkem 2,5 km sjezdových tratí) nebo na Výsluní
(300 m POMA), zároveň umístnění chaty přímo na svahu
umožňuje ideální režim „před chatou do lyží a z lyží“. Cel-
kovým pojetím se jedná o zimní tábor, nikoli o monotónní
lyžařský výcvik a je určen všem dětem bez ohledu na lyžař-
ské schopnosti či výbavu. Děti si s sebou mohou vzít kromě
lyží i sáňky, boby, lopaty, hokejky apod. I o děti bez výbavy
bude co do programu a vybavení postaráno. Naplánováno je
lyžování pod vedením zkušených lyžařů, sáňkování, bobová-
ní, hokej na terase, soutěže a dovádění na sněhu, hry v míst-
nosti (každodenní večerní program), malá celotáborová hra,
šipky. V případě „nezimního“ počasí míčové a jiné hry na
hřišti i v lese či turistika a procházky po Krkonoších.

Cena zimního tábora je 2.470,- Kč, v ceně je zahrnuta
doprava z Prahy a zpět, ubytování, strava 5x denně, bazén
a dozor. Lyžaři musejí navíc ještě počítat s penězi na vleky
(ceny vleků na Portáškách viz www.skiport.cz). Těšíme se
na vás!

V případě zájmu volejte nebo pište na kontaktní adresu:
Ing. Lukáš Bezděk Zelenečská 32/198, Praha 9, 
194 00 telefon: 281 863 203, fax: 281 866 207, 
mobil: 604 604 604 nebo e-mail: lukmen@kolt.cz. 

Můžete se o nás informovat i na www.kolt.cz.

DELFÍNEK nabízí
plavecké kurzy 
pro děti i pro dospělé
Pro děti od 3 do 18 let plavání pod
dozorem zkušených instruktorů

Kurzy vždy od září do ledna 
a od února do června

▼ Bazén SOU Zelený pruh
Praha 4, Zelený pruh 1294/50
Pro děti:
pátek 15.00–16.00, 16.00–17.00,
17.00-18.00 hod.
Pro dospělé:
pondělí 19.00-20.00
(pro začátečníky i pro různě po-
kročilé a zdatné plavce)

▼ Bazén TJ Sokol 
Královské Vinohrady
Praha 2, Polská 1
Pro děti:
pondělí 15.00–15.45 hod.
Možnost se přihlásit i průběhu
kurzů (do naplnění kapacit)
Pro děti 3-4 lze dohodnout 
zkušební hodinu (zdarma)

Přihlášky: Ing. Pavel Veselý,
tel. 271 911 356, 723 815 874

NOVINKY z TTC Elizza
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Výstava dětských prací s ná-
zvem „Rok je dlouhý copá-

nek“ tématicky zakončila kalen-
dářní rok 2004 a také výstavní rok
v této malé galerii na radnici měst-
ské části Praha 11. Výstava svojí
koncepcí pojímá rok jako střídání
čtyř ročních období - jara, léta
podzimu a zimy. Zimě je věnována
největší část výstavy a dvojrozměr-
ná díla jsou doplněna svícny vyro-
benými v keramické dílně mateř-
ské školky. Jak zmínila při vernisá-

ži paní ředitelka Mgr. Brožová, vý-
stava by měla návštěvníky upozor-
nit na to, že nadcházející vánoční
čas nám dává prostor k zamyšlení,
ohlédnutí se nad minulým obdo-
bím, rozjímání a není jen časem
překotných nákupů a stresujících
úklidových akcí.

Věříme, že poselství této v pořa-
dí dvanácté výstavy roku 2004
v budově radnice dojde svého na-
plnění.

Výstavu MŠ Sulanského můžete
zhlédnout do 6. ledna 2005 na ad-
rese: ÚMČ Praha 11, Ocelíkova
672/1, Praha 4 - Jižní Město.

Dvanáct měsíců, dvanáct vý-
stav, dvanáct rozličných pohledů
na výtvarné umění. Fotografie,
grafika, akvarely i oleje, práce
muskulárních dystrofiků, seniorů,
dětí, umělců renomovaných, ale
i umělců, kteří své dílo představi-
li veřejnosti poprvé, to byla pest-
rá přehlídka poskytující návštěv-
níkům radnice naší městské části
různorodý a zajímavý pohled na
výtvarné umění. Velkou pozor-

nost věnuje odbor školství a kul-
tury nejen výběru vystavujících
umělců, ale i samotným výstav-
ním prostorám na radnici. Od
června již mají vystavovaná díla
i zajímavé osvětlení, zpestřením
vernisáží bývá i kulturní program.
Dvanáct výstav, dvanáct korálků,
tím korálkem nejdojemnějším
jsou samozřejmě výtvarné práce
těch nejmenších, dětí z mateř-
ských škol i kulturních domů Již-
ního Města.

Závěrem bychom chtěli poděko-
vat všem výtvarníkům, kteří
v průběhu roku 2004 prezentovali
svá díla v budově radnice. 

Michaela Vencová,
odbor školství a kultury

Poděkování všech spokojených
návštěvníků patří nejen výtvarní-
kům, ale i paní Michaele Vencové,
která výstavy na radnici iniciova-
la, vybírá jednotlivá témata, vý-
tvarníky, výtvarná díla instaluje,
uvádí a je duší tohoto ojedinělého
kulturního projektu.

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK
na konci je korálek...

Výstavy 2004:
leden: Josef Karhan 

– Podobenství

únor: Jana Wienerová 
– Kudy chodím

březen: II. výstava arteterapeutic-
kého kroužku muskulár-
ních dystrofiků

duben: Práce studentů Střední 
odborné školy, s.r.o.,
Stříbrského 2139, Praha 4

květen: Chodovská tvrz dětem,
děti Chodovské tvrzi

červen: Ing. Arch. Viktor Procház-
ka – Poznámky z cest

červenec: Štefan Kiš 
– Z Hamburku do Prahy

srpen: Jindřich Maťák 
– Reportáže pod hladinou

září: Také ti nejmenší malují 
– výtvarné práce dětí 
KD Klubka

říjen: Senioři Univerzity III. 
věku vystavují

listopad: Ing. Vladimír Braun 
– Obrazy

prosinec: Rok je dlouhý copánek –
práce dětí MŠ Sulanského Kuba Stfiíbrn˘
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Chodovská 
vodní tvrz

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

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

E-mail: info@chodovskatvrz.cz

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

PROGRAM NA LEDEN:

Koncerty:

ãtvrtek ❑ 13. ❑ 20.00
U‰irváã (hudba Praha revival), Kláfiino
odpoledne, Malá bílá vrána. Rock kon-
cert.

pátek ❑ 14. ❑ 20.00
Modrá ‰mouha. Folk koncert.

stfieda ❑ 19. ❑ 20.00
Kamelot. Koncert.

pátek ❑ 21. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles Revival Party.

úter˘ ❑ 25. ❑ 20.00
Steamboat Stompers. Dixieland nejen
k poslechu.

ãtvrtek ❑ 27. ❑ 20.00
Vesna Cáceres & Cuba Kubikula. Taneã-
ní kubánská a ethno-world hudba.

pátek ❑ 28. ❑ 20.00
Uriah Heep Revival, Led Zeppelin Revi-
val Praha. Rock koncert.

Ostatní pofiady:

pátek ❑ 7. ❑ 20.00
Farní ples

sobota ❑ 22. ❑ 20.00
Spoleãensk˘ veãer M· Sulanského

sobota ❑ 29. ❑ 20.00
Ma‰karní ples. Hraje Karyna Band.

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

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

Informace: paní Eva Buzková
tel. 272 937 431

PROGRAMY V LEDNU

Upozornûní pro náv‰tûvníky:
do 11. ledna bude v koncertním sále
probíhat oprava parket

Koncerty

stfieda ❑ 12. ❑ 19.00
Trio Beztebene. Lucie Soljaková, Petra
Ochová – zpûv, Markéta âechová – klavír.
Francouzské a ãeské ‰ansony, cikánské
písnû.

úter˘ ❑ 18. ❑ 19.00
·anson, vûc vefiejná. Tfietí ‰ansonové
setkání. Hostitelé: Rudolf Pellar, Jan Pet-
ránek, Milan Jíra a Marta Balejová.
Host: Libu‰e ·vormová.

stfieda ❑ 19. ❑ 19.00
Vystoupení klavírní tfiídy prof. Larisy Klin-
derové a jejich hostÛ – Jany Klinderové
(laureátky mezinárodní klavírní soutûÏe B.
Smetany) a Rainbow quartetu: R. Fi‰aro-
vá, M. Klindera, Z. Kalistová a J. Bene‰o-
vá. Na programu: J. S. Bach, L. v. Beetho-
ven, R. Schumann, B. Smetana, P. I. âaj-
kovskij, , V. I. Kladnick˘ a dal‰í autofii.

ãtvrtek ❑ 20. ❑ 19.00
Kinsky Trio Prague. Lucie Sedláková –
HÛlová – housle, Martin Sedlák – violon-
cello, Vladimír Strnad – klavír. Na progra-
mu: skladby A. Dvofiáka, J. N. Humella
a dal‰ích autorÛ.

úter˘ ❑ 25. ❑ 19.00
Jaroslav Svûcen˘ – housle a Laura Vl-
ková – klavír. Tajemné pfiíbûhy star˘ch
houslí. Na programu: J. S. Bach, A. Vival-
di, R. Schumann a dal‰í autofii.

ãtvrtek ❑ 27. ❑ 19.00
Kde domov mÛj? Komponovan˘ pofiad
nastudovan˘ na poãest 170. v˘roãí premi-
éry zpûvohry Fidlovaãka. Úãinkují: Först-
rovo trio: Stanislav Srp – housle, EvÏen
Rattay – violoncello, Ale‰ Bílek – klavír,
dále Josef Moravec – baryton, Tomá‰
Kyral – lesní roh. Scénáfi, dramaturgie po-
fiadu a prÛvodní slovo PhDr. Zdena Zvûfii-
nová, DrSc. Pfied koncertem mohou po-
sluchaãi se vstupenkou nav‰tívit zdar-
ma v˘stavu v galerii.

Pohádky:

nedûle ❑ 16. ❑ 15.00
O králících – hraná pohádka – divadlo
Genus z Brna.

nedûle ❑ 23. ❑ 15.00
O dvou hladov˘ch ãertech – hraná po-
hádka. âinoherní skupina Praha.

nedûle ❑ 30. ❑ 15.00
âert to nemá nikdy lehké – hraná pohád-
ka – Válkovo koãovné divadlo.

Galerie Chodovské
vodní tvrze

POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ GALERIE (V 1. PAT¤E):
Dobri DOBREV

a souãasní bulhar‰tí umûlci – obrazy
Do 9. ledna 2005

·árka DARTON – LINKOVÁ
– obrazy, grafika

Od 12. ledna 2005 do 6. února 2005

MALÁ GALERIE (V P¤ÍZEMÍ):
Hana BENE·OVÁ – keramika 

Do 9. ledna 2005

DUBROKA IP (Dr. Ivo Pondûlíãek)
Groteskno v sexuálnû

Od 12. ledna do 6. února 2005.

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

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

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

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

Restaurace je v rekonstrukci, otev-
fiena bude v prÛbûhu prosince.

Otvírací doba galerie o vánoãních
a novoroãních svátcích:
Zavfieno 24. 12. a 31. 12., 

jinak otevfieno dennû kromû pondûlí.

Vstupenky si lze zamluvit 
na tel. 267 914 831 nebo zakoupit 
v pfiedprodeji KD Chodovská tvrz.
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nedûle ❑ 9., 16., 23. a 30. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s Velk˘m
dechov˘m orchestrem BlaÏeje Zemana

Pro seniory:

stfieda ❑ 5., 12., 19. a 26. ❑ 10.00
Akademie tfietího vûku

úter˘ ❑ 18. ❑ 14.30
Klub aktivního stáfií. Pofiad s Jifiím ·tûd-
ronûm.

Pofiady pro dûti:

Úter˘ ❑ 25. ❑ 9.00 a 10.30
LoupeÏník a Princezna.

KD Opatov pofiádá

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

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

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

Pfiipravujeme:

❑ 8. 2. Spirituál Kvintet

❑ 10. 2. Psí vojáci

❑ 15. 2. Asonance

❑ 19. 2. 10. reprezentaãní ples
obyvatel JiÏního Mûsta

❑ 24. 2. ·vihadlo

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

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

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

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

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

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

KULTURNÍ POŘADY GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
LEDEN 2005

stfieda ❑ 5. ❑ 18.30
V˘zvy a varování Goetheho Fausta mo-
dernímu ãlovûku.
Rozdvojenost lidské du‰e – 1.ãást. Pfied-
ná‰í doc. PhDr. Milu‰e Kubíãková, CSc.

nedûle ❑ 9. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají .... Mantry.
Mj.zhudebnûné psychologem a terapeu-
tem H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpí-
vá a slovem doprovází Richard Holick˘.

stfieda ❑ 12. ❑ 18.30
Alagamma – matka Ramany Mahár‰iho.
Pfiedná‰í filozof, jogín, autor ãetn˘ch knih
s duchovní tématikou PhMr. Rudolf Skar-
nitzl.

stfieda ❑ 19. ❑ 18.30
Hvûzdy a duchovní fiád – Jungiánská
astropsychologie. Pfiedná‰í PhDr. Milan
Hanu‰,CSc., ‰éfredaktor Revue Prostor.

ãtvrtek ❑ 20. ❑ 18.30
Vûda – víra – ãlovûk. KaÏdodenní svût
zdravého rozumu a jeho meze. Pfiedná‰-
ka doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.

stfieda ❑ 26. ❑ 18.30
Hvûzdy a duchovní fiád – Osud a osu-
dovost. Pfiedná‰í ing. Zdenûk Bohuslav,
pfiedseda Astrologické spoleãnosti.

ãtvrtek ❑ 27. ❑ 18.30
Breviáfi vodnáfiského vûku. Pfiedná‰í
Adolf Inneman.

pátek ❑ 28. ❑ 18.30
Dûj narození a smrti nesmí zÛstat ta-
jemstvím. Odpovûdi na tyto i dal‰í otázky
v podání ZdeÀky âechové, Ïeny obdafie-
né jasnovidn˘m zfiením.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 

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

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

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

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

Galerie a prodejna:
stfieda aÏ nedûle 14. 00–18. 00 hod.

Kfii‰Èálová ãajovna:
stfieda aÏ nedûle 14. 00–21. 00 hod.

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

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

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

Zmûna programu vyhrazena.

Informace také na internetu: 
www.cestykesvetlu.cz
e-mail:galerie@cestykesvetlu.cz
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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 LEDNU 2005:

sobota ❑ 8. ❑ 16.30
Poklad Baby Mraãenice – divadlo Lampi-
on

sobota ❑ 15. ❑ 16.00
Dûtsk˘ pohádkov˘ ples – tancování,
soutûÏení, do taneãního reje se zapojí i
velké loutky. Bûhem plesu probûhne volba
MISS UCHO.

pondûlí ❑ 17. ❑ 14.00
O bábû Chfiipce

pátek ❑ 21. ❑ 9.00
O dvanácti mûsíãkách

sobota ❑ 22. ❑ 16.30
O stateãné princeznû Mánû – Malé diva-
délko

sobota ❑ 29. ❑ 16.30
Honza a kouzelník – Agentura Pohádka

sobota ❑ 8. a 22. ❑ 9.00–10.30
PRO ÎENY A DÍVKY:
Aerobní cviãení – Buìme koãky

KD KLUBKA NABÍZÍ

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

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

Cviãení maminek a dûtí
pondûlí ❑ 9.30-10.15

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

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

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

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

Cena vstupenky je 80 Kã.

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

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

HOBBY VÝTVARNÝ KLUB

Stfieda ❑ 18.00 hod.– 20.00 hod.
Cena 140.00 Kã + ãástka za materiál dle
druhu a velikosti.
MÛÏete si pfiinést svÛj materiál nebo pfiijít i
na krat‰í dobu ( 35.00 Kã za pÛl hodiny)

Program na leden 2005 :
MoÏnost v˘bûru ze dvou technik.

stfieda ❑ 5. ❑ 18.00–20.00
a) upletení ko‰íku z pedigu (40 Kã za

proutí)

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

272 930 023.

b) malování na ‰átek nebo ‰álu z hedvábí
(35 Kã – 80 Kã za ‰átek nebo ‰álu)

stfieda*12.*18.00–20.00
a) odrátkování hrneãku nebo sklenice (30

Kã – 50 Kã za hrneãek)
b) malování na ‰átek nebo ‰álu z hedvábí

(35 Kã – 80 Kã za ‰átek nebo ‰álu)

stfieda ❑ 19. ❑ 18.00–20.00
a) odrátkování hrneãku nebo sklenice (30

Kã – 50 Kã za hrneãek)
b) malování na sklo – obrázek s rámeã-

kem (17 Kã za obrázek vel. 17 cm x 12
cm)

stfieda ❑ 26. ❑ 18.00–20.00
a) malování na sklenici nebo talífiek (7 Kã

– 25 Kã za talífiek)
b) upletení podnosu z pedigu (20 Kã za

proutí )

Nutno se objednat pfiedem.
Informace u Milady Suchopárové,

tel. 603 992 056.
e–mail: milada.suchoparova@quick.cz

ZATANČETE SI 
na Novodvorské
Kulturní centrum Novodvorská

je sice na území sousední
Prahy 4, ale stačí nastoupit do au-
tobusu číslo 170 anebo 203, vy-
stoupit na zastávce Novodvorská
a jste na místě. V sobotu 29. led-
na 2005 se zde koná od 19 hodin
První reprezentační novodvor-
ský bál. Průvodcem celého večera
bude Aleš Cibulka, který uvede ta-
neční orchestr North Big Band,
herce divadla Extrém, hvězdy mu-
zikálu Pomáda, country kapelu
Brzdaři. Připravena je tombola
a diskotéka DJ Giorgina. Vstupen-
ky za 150 korun do hlavního sálu,
120 korun do restaurace, prvního
patra a malého sálu a za 100 korun
ke stání lze zakoupit přímo v Kul-
turním centru Novodvorská, Novo-
dvorská 151, Praha 4, anebo v in-
focentru radnice v Nuslích, Tábor-
ská 350. (jaš)
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KC Zahrada nezapomene
na děti (malé i větší)

ani v novém roce. A vedle akcí
tradičních připravuje nemálo
překvapení - programových
zpestření. Z novinek: Dětský bi-
ograf je filmové promítání ne-
jen pro děti. V lednu biograf
nabídne filmy Karla Zemana.
Filmový festival neprofesionál-
ního filmu pro děti a mládež
Dětská Filmová Zahrada s bo-
hatým doprovodným progra-
mem bude v sobotu 23. dubna.
Všichni nadšení filmaři se mo-
hou hlásit již teď. Filmy můžete

posílat do 2. 4. 2005. Tvůrčí,
hravá a úsměvná dopoledne
získala na oblibě. Pohádkové
dílničky pro děti od 3 let se
proto budou konat téměř kaž-
dou sobotu, občas i dvě během
jednoho dopoledne. Na divadel-
ní scéně se chystá uvedení
zbrusu nových pohádek. Reper-
toár představí činoherní, lout-
ková i maňásková divadla, dále
muzikály, šermíře a dalších kej-
klíře. A Pestrobarevné divadle-
ní - přehlídka dětských divadel-
ních souborů se plánuje na so-
botu 9. dubna. Dramaturgie pro

děti a mládež neopomene tra-
diční akce jako jsou Čarodějni-
ce, Dětský den, Balíme, letíme,
léto začíná, Den lampionů, Mi-
kuláš, A prázdniny? Již několik
desítek dětí ví, že jarní, letní
i podzimní prázdniny se dají se
Zahradou příjemně strávit, a to
na koních, v přírodě, v ateliéru,
v tělocvičně, na cestách pohád-
kou. Soutěživé a tvůrčí povahy
se mohou těšit na nové úkoly
a krásné odměny.

Veškeré informace:
www.kc-zahrada.p11.cz 

MgA. Hana Kožová

S DĚTMI A PRO DĚTI do nového roku

V rámci komorních pořadů
typu Setkávání se v Kul-

turním centru Zahrada předsta-
ví v jednom lednovém týdnu
dva nositelé křestního jména
Bedřich. V pondělí 17.1. v Ma-
lém sále Zahrady zahájí svůj
minicyklus přednášek „Nume-
rologie - co vše může prozradit
datum narození“ numerolog
Bedřich Procházka. Muž, jenž
se k numerologii dostal po vel-
mi složitých a nemilých život-
ních peripetiích, sám sebe po-
važuje za žáka známého odbor-
níka z oboru pana Ing. Jarosla-
va Baka. Jeho do technických
detailů vypracovanou metodu
navíc obohacuje o prvky intui-
tivního náhledu. Samotné da-
tum narození a další chronolo-
gické údaje pak slouží pouze
jako jakýsi odrazový můstek
k hlubšímu poznání člověka
i světa.

Již podruhé vystoupí v Za-
hradě Bedřich Ludvík. Drama-
turg České televize, který je
zároveň písničkářem i spisova-
telem, nastoupil po předrevo-
luční praxi v kotelně do tvůrčí
skupiny ČT, kde se podílel na-
př. na filmech Výchova dívek
v Čechách, Kuře melancholik,
Kytice či Smradi. Navíc vytvo-
řil ve spolupráci s Luďkem
Munzarem dokumentární seri-
ály: Paměť stromů, Rozhlédni
se, člověče a Zpět k prame-
nům. 

Poslední jmenovaný cyklus
dal název i vlastnímu autorské-
mu pořadu Bedřicha Ludvíka,
který svůj večer s vyprávěním,
písněmi i čtením uvede v Za-
hradě ve středu 19.1. od 18.30.

Vstupné na pořady 30 Kč.

Mgr. Tomáš Rulf

SETKÁVÁNÍ S BEDŘICHY–
numerologem a dramaturgem ČT

DEN 
LAMPIONŮ

Skřítek z lampionu se zjevil,
jak slíbil. Poslední listopado-

vou sobotu opět cinkátky roze-
zněl a lampiónky rozsvítil spolu
s mnoha dětmi sídliště Jižní
Město II. Oteplení a sucho přálo
lampiónovému průvodu, který
prošel chodovskou panelovou
zástavbou zpět na místo výchozí
- do Kulturního centra Zahrada.
Na zahradě Zahrady se konala
ohnivá show, ve dvoraně své
umění předváděl kejklíř a v sále
vypukl velký Skřítkův rej se sou-
těžemi, tanečky a především
spoustou dárků. Celodenní akti-
vity spojené s výrobou lampionů
a šířením světla, dětské radosti
zakončilo hudební vystoupení
Hopklubu. A Skřítek na rok opět
zmizel. Příště se objeví..možná
26. listopadu 2005.

Akce se konala za finanční
podpory MČ Praha 11.

MgA. Hana Kožová
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Malenická 1784, 
Praha 4, JiÏní Mûsto II

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

www.kc-zahrada.p11.cz

Internetová kavárna – celodenní provoz,
pfiíjemné posezení ve dvoranû. 
Internet 0,90 Kã/minuta, 50 Kã/hodina,
220 Kã/5 hodin, 400 Kã 10 hodin!

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

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

PROGRAM NA LEDEN 2005

Koncerty

ãtvrtek ❑ 13. ❑ 19.00
Fiannan – pfieváÏnû irské písnû a balady
s pfieváÏnû ãesk˘mi texty v podání praÏ-
ské skupiny

ãtvrtek ❑ 20. ❑ 19.00
Cop + Barbecue – hudební veãírek Klubu
Li‰ák s bluegrass music

ãtvrtek ❑ 27. ❑ 19.00
Robert KfiesÈan & Druhá tráva: Akustic-
ky!

Host v Zahradû

sobota ❑ 29. ❑ 19.00
Host v Zahradû: Dana Morávková, Petr
Malásek, Franti‰ek Kop – veãer pln˘ po-
vídání a hudby

Divadlo

pondûlí ❑ 24. ❑ 19.00
Kde kukaãka hnízdo má – inscenace
v podání Oldstars na motivy románu Kena
Keseyho Vyhoìme ho z kola ven

pátek ❑ 28. ❑ 19.30
Claude Magnier: Oskar – divadlo Bez
dozoru – komedie o 3 kufrech, 2 dcerách
a 1 tûÏce zkou‰eném otci

pondûlí ❑ 31. ❑ 20.00
D. S. Monde: 9 x Cami – devût aktovek
surrealisty Pierre-Henri Camiho s náleÏi-
t˘m komentáfiem

Film

úter˘ ❑ 4. ❑ 17.30 a 20.00
Îeny pro mûny – celoveãerní dokument
E. Hníkové o mediálním vytváfiení ideálu
krásy a Ïenách, které mu podléhají

úter˘ ❑ 11. ❑ 17.30 a 20.00
Îeny pro mûny

úter˘ ❑ 18. ❑ 17.30 a 20.00
Îeny pro mûny

pátek ❑ 21. ❑ 17.30 a 20.00
Îeny pro mûny

úter˘ ❑ 25. ❑ 17.30 a 20.00
Îeny pro mûny

Setkávání

pondûlí ❑ 10. ❑ 18.30
Helioterapie – slunce jako lékafi + pora-
denství v barvách v pofiadu D’Galena

stfieda ❑ 12. ❑ 18.30
Moskva a Solovecké ostrovy – cestopis-
ná pfiedná‰ka Ivo Dokoupila

pondûlí ❑ 17. ❑ 18.30
Numerologie – co v‰e mÛÏe prozradit
datum narození I. – pofiad numerologa
Bedfiicha Procházky

stfieda ❑ 19. ❑ 18.30
Zpût k pramenÛm – autorsk˘ veãer Bedfii-
cha Ludvíka, kter˘ objel rozhledny, památ-
né stromy i prameny fiek

pondûlí ❑ 24. ❑ 18.30
Jóga v praxi – RadÏajóga – zpÛsob me-
ditace – cyklus pfiedná‰ek PhMr. Rudolfa
Skarnitzla

stfieda ❑ 26. ❑ 18.30
Rodinné konstelace – v ãem mohou po-
moci? O skupinové terapii podle B. Hellin-
gera pfiedna‰í H. âervinková

pondûlí ❑ 31. ❑ 18.30
Stfiední v˘chod – S˘rie, Libanon, Jor-
dánsko – tajemn˘ arabsk˘ svût v cesto-
pisném pofiadu Tomá‰e ·amila Radûje

Pofiady pro dûti a mládeÏ

ãtvrtek ❑ 6., 13.,20., 27. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky:
Pokémon, Lord of the Rings, Magic, Harry
Potter.

sobota ❑ 8. ❑ 10.00–12.00
Pfiíbûh roku – tvÛrãí, hravé a úsmûvné
dopoledne s pohádkou pro dûti od 3 let –
s sebou: lepidlo, nÛÏky, vodovky

sobota ❑ 8. ❑ 15.00
Ukradená vzducholoì – film reÏiséra
Karla Zemana v biografu nejen pro dûti

ãtvrtek ❑ 13. ❑ 14.00
O ‰evci Matesovi – loutkové Divadlo
z pÛdy uvádí usmûvavou pohádku na mo-
tivy lidového vyprávûní z Pojizefií

sobota ❑ 15. ❑ 10.00–12.00
O dvanácti mûsíãkách – tvÛrãí, hravé
a úsmûvné dopoledne pro dûti od 3 let –
s sebou: lepidlo,nÛÏky,vodovky

sobota ❑ 15. ❑ 15.00
·a‰ek a ãert – loutkové divadlo Vysmáto
uvádí novû pohádku plnou legrace

ãtvrtek ❑ 20. ❑ 9.00
·ermífiská ‰kola – do 14. st. se skupinou
historického ‰ermu Koãiãí jezdci. Divadlo,
‰erm, historie i soutûÏe pro Ïáky Z·

pátek ❑ 21. ❑ 10.00
Spisovatelská kuchynû. – kontaktní po-
fiad Alexandry Berkové o psaní, knihách
i Ïivotû

sobota ❑ 22. ❑ 10.00
Na kometû – film reÏiséra Karla Zemana
v biografu nejen pro dûti

sobota ❑ 22. ❑ 15.00
Dûtsk˘ candrbál –pofiad s tanci a soutû-
Ïemi, dûtské „Caruso‰ou“ – pro dûti od 3
let – uvádí divadélko Andromeda

úter˘ ❑ 25. ❑ 10.00
âeské pohádky – literární pofiad pro Ïáky
I. stupnû. âte, vypráví a pohádkami prová-
zí Eva Kofiánová

stfieda ❑ 26. ❑ 9.00
âervená Karkulka v anglické verzi – Di-
vadlo ·US uvádí klasickou pohádku pro
Ïáky angliãtiny

ãtvrtek ❑ 27. ❑ 9.00
Pozor, koza nekoufií! Dûkuji – nechci –
prevence závislostí pro Ïáky Z· – zábavn˘
pofiad agentury Danny

pátek ❑ 28. ❑ 9.00
Jackie and The Horrible family – v˘uko-
vé divadlo – pofiad pro angliãtináfie. Pro
zaãáteãníky i mírnû pokroãilé

sobota ❑ 29. ❑ 9.00–10.30
Pták Ohnivák – tvÛrãí, hravé a úsmûvné
dopoledne s kreslením i hraním divadélka
– s sebou: vodovky, lepidlo, nÛÏky

sobota ❑ 29. ❑ 10.30–12.00
Perníková chaloupka – tvÛrãí, hravé
a úsmûvné dopoledne s kreslením i hra-
ním divadélka.
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sobota ❑ 29. ❑ 15.00
O Snûhurce – klasickou pohádku s velk˘-
mi marionetami zahraje Malé divadélko

V˘stavy – galerie

❑ 4. 1.– 31. 1. 
Kontrasty v Ïivotû JiÏního Mûsta – v˘sta-
va fotografií ze stejnojmenné fotosoutûÏe

V˘stavy – mal˘ sál

❑ 4. 1.–31. 1.
Martin Velí‰ek: Obrazy

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

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

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

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

Janouchova 671, Praha 11
tel.: 272 911 520

e-mail: jan@ddmjm.cz

Dům
dětí
a mládeže

PROGRAM NA LEDEN 2005

sobota ❑ 8. ❑ 14.00–15.00
Odpoledne pro mû. Aerobic s posilová-
ním v poboãce DDM Janouchova pro dív-
ky do 14 let.

sobota ❑ 8. ❑ 15.00–16.00
Odpoledne pro mû. Aerobic s posilová-
ním v poboãce DDM Janouchova pro Ïe-
ny.

sobota ❑ 8. ❑ 14.00–16.30
Otevfiená v˘tvarná dílna. Akce se koná
na poboãce DDM Janouchova od 14.00
do 16.30 hod. pro zájemce od 10 let.
Vstupné 50 Kã. Téma: Ruãní papír. S se-
bou pfiezutí a pracovní odûv.

sobota ❑ 15. ❑ 9.30–11.30
Pastelka. V˘tvarná dílna pro dûti od 5 let
v DDM ·alounova. Vstup 20 Kã. Téma:
Zvífiata. S sebou pfiezutí a pracovní odûv.

sobota ❑ 15 ❑ 13.00–15.00
Pojìme si hrát. V˘tvarná dílna pro dûti od
10 let v DDM ·alounova. Vstup 20 Kã. Té-
ma: Korálkování. S sebou pfiezutí

nedûle ❑ 16. ❑ 14.00
VOSA. Otevfien˘ volejbalov˘ turnaj pro
mládeÏ v areálu Z· Ke Katefiinkám od
14.00 hod.

sobota ❑ 22. ❑ 9.30–11.30
Grafika pro radost. Akce pro dûti od 8 let
v poboãce DDM Janouchova. Vstup 15
Kã. S sebou pfiezutí a pracovní odûv.

sobota ❑ 22. ❑ 9.30–11.30
Hlavolámání. Netradiãní deskové hry pro
dûti od 10 let v poboãce DDM Janoucho-
va. 

sobota ❑ 22. ❑ 9.30–15.00
Buì fit. Aerobic s posilováním v DDM ·a-
lounova. Vstup 40 Kã.

sobota ❑ 22. ❑ 9.00–15.00
Turnaj ve stolním tenise.
Koná se v DDM ·alounova a je urãen pro
amatéry. Startovné 20 Kã. S sebou pálku,
míãek, pfiezutí.

sobota ❑ 29. ❑ 9.00–17.00
Keramick˘ kurz. Koná se v DDM ·alou-
nova. Cena 200 Kã. Nutné se pfiedem pfii-
hlásit na v˘‰e uveden˘ch tel. ãíslech nebo
osobnû. Kapacita míst je omezena.

Zveme vás do klubu pro volnû pfiíchozí 
»BEROUN«
Úter˘ od 16.30 do 20.30 hod.
Stfieda od 16.00 do 20.00
– nové stolní hry, kuleãník, elektronické

‰ipky, pfiíjemné posezení s hudbou, a k to-
mu hrníãek voÀavého ãaje, nûkdy i dopro-
vodn˘ program.

Line Dance
Moderní americké tance pro dívky a chlap-
ce od 12 let v poboãce DDM Janouchova
kaÏdé úter˘ od 18.00 do 19.30 hod. Cena
450 Kã na pololetí.

Dal‰í pestrá nabídka krouÏkÛ na
www.ddmjm.cz

ZIMA 2005
Jednodenní sobotní lyÏování na Pase-
kách v Krkono‰ích od 8. ledna 2005.
Informace a pfiihlá‰ky na v˘‰e uveden˘ch
ãíslech nebo osobnû v DDM JM.
160 Kã – dítû do 14 let 

s doprovodem rodiãÛ
180 Kã – mládeÏ a studenti 

od 15 do 19 let
200 Kã – dospûlí
200 Kã – samotné dítû do 15 let 

(pedagogick˘ dozor)

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

❑ 5. 2. – 12. 2. 2005 – jarní prázdniny Pra-
hy 6 – 10. Místo: Jeseníky – Dlouhé Strá-
nû,vedoucí: J. Vrbová. Vûk: 7 –15 let, ce-
na: 2790 Kã

❑ 5. 2. – 12. 2. 2005 – lyÏování pro pfied-
‰koláky. Místo: Jizerské hory – JosefÛv
DÛr, vedoucí: J. Chytilová. Vûk: 4 – 8 let,
cena 2900 Kã

❑ 12.3. – 19.3. 2005
– jarní prázdniny Prahy 1 – 5. 
• Místo: Jeseníky – Dlouhé Stránû. 
Vûk 7 – 15 let. Vedoucí: J. Vrbová. 

Cena 2780 Kã
• Místo: Jeseníky – Dlouhé Stránû. 
Vûk 7 – 18 let. Vedoucí: M. Glaserová. 

cena 2875 Kã
• Místo: Krkono‰e – Pfiíchovice. 
Vûk 6 – 14 let. Vedoucí: J. Chytilová 

cena 2600 Kã
• Místo: Krkono‰e – Dolní DvÛr. 
Vûk 6 – 15 let. Vedoucí: V. Bele‰ová

cena 2640 Kã

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

WWW prezentace DDM JiÏní Mûsto:
www.ddmjm.cz

Zahradní předplatné

I v roce 2005 je možné využít
nabídky výhodného předplat-

ného na pořady KC Zahrada.
Předplatitelské legitimace se
vydávají ve třech základních řa-
dách: Koncerty, Setkávání a Po-
řady pro děti a mládež. Jakou
výhodu předplatné nabízí? Pře-
devším za cenu čtyř pořadů zís-
kává předplatitel pátý pořad
zdarma, navíc jako bonus vol-
nou vstupenku na kulturní pod-
nik jiného typu. Legitimace je
přenosná - lze ji tedy bez pro-
blémů zapůjčit či věnovat. Ak-
tuální ceny předplatného a bliž-
ší informace v recepci Zahrady
či na www.kc-zahrada.p11.cz

Mgr. Tomáš Rulf
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

Sandra TÛmová - Jan Frolík
BRÁNY DO PODVùDOMÍ

(makrofotografie)
4. 1. – 29. 1. 2005

Jan Frolík (1979) a Sandra TÛmová
(1980) tvofií autorskou dvojici, která se

makrofotografii vûnuje od roku 1999. Jan
kromû tvorby dokonãuje v Praze studium
medicíny, Sandra Ïije v PafiíÏi. Jsou ãleny
umûlecké skupiny KABINET 021. Vystavu-
jí od roku 2001 nejen v âechách, ale i
v PafiíÏi. Jejich práce jsou i souãástí sou-
krom˘ch sbírek v âR, Franci, USA a Ra-
kousku.

Fotografie jsou dÛkazem dobfie zvlád-
nutého fiemesla i originální imaginace. Ne-
uvidíme konkrétní popis pfiírodnin, spí‰e
jde o sdûlení pocitÛ pfii pronikání do úÏas-
ného makrosvûta. Náznaky, vjemy, prcha-
vé obrazy navozují dojem tajuplné krásy.
Není nehybná, pulsuje Ïivotem.

Jak pfiiznávají autofii: „S makrem se
nám otevfiel nov˘ pohled do svûta, kter˘
jsme do té doby nedoufali spatfiit na vlast-
ní oãi, natoÏ uchovat ve hmatatelné podo-
bû. Díky tomu se pro nás æfotografování
nestalo prací ani koníãkem, moÏná nûãím
mezi, ale nejspí‰ úplnû nûãím jin˘m. Po-
stupnû jsem si totiÏ uvûdomili, Ïe nefoto-
grafujeme ani tak pfiírodu, jako spí‰ rovno-
váhu, krásu a hlub‰í rozmûr.“

Po cel˘ leden 2005 máte moÏnost ve
vstupní hale knihovny Opatov objevovat
podivuhodnû tajemn˘ makro-svût.

Olga Kuãerová

Tû‰íme se na vás.

Pobočka Opatov

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

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

Mûstská knihovna v Praze
Poboãka Jírovcovo nám.

budova Z· Campanus – samostatn˘
bezbariérov˘ boãní vchod

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

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

o automatizované knihovnû

▼ Bajky

▼ II. svûtová válka v ãeské literatufie

▼ Fantasy

▼ Kritick˘ realismus ve svûtové literatufie

▼ M˘ty a legendy

▼ Ondfiej Sekora

▼ Poezie pro dûti

▼ Pohádky

▼ Poslouchání o jaru

▼ Povûsti v dûtské literatufie

▼ Sci-fi literatura

▼ Stfiedovûk a stfiedovûká literatura

▼ Svûtov˘ romantismus

▼ Velikonoãní zvyky

▼ Václav âtvrtek

▼ Vánoãní besídka

▼ Krkono‰e v pohádkách a povûstech

▼ Zvífiata v literatufie

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

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

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

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

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

Tû‰íme se na spolupráci s vámi

Iva Vohrnová
a Sylva Hanzalová

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

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka jírovcovo nám.

Stfieda ❑ 12. ❑ 15.00–17.00
Rytecká dílna. Vyrábût budeme „staré“
staniolové rytiny.

âtvrtek ❑ 27. ❑ 15.30–16.30
Pohádkové odpoledne
Pohádková hodinka s pohádkami BoÏeny
Nûmcové, prokládan˘mi hádankami a fií-
kaãkami. Vyprávûjí babiãky z Klubu dÛ-
chodcÛ JM. Nemusíte pfiijít na celou hodi-
nu, ale stihnout alespoÀ jednu pohádku
urãitû stojí za to.

SOUTĚŽ PRO MALÉ ČTENÁŘE
Leden–kvûten 2005

Kde konãí svût 2005
Díky za pohádku!

Kde konãí svût je projekt Klubu dûtsk˘ch
knihoven SKIP a koná se jiÏ ãtvrt˘m

rokem. Zvoláním „Díky za pohádku!“ chtûjí
organizátofii podûkovat zejména dánské-
mu pohádkáfii H. Ch. Andersenovi, kter˘
by 2. dubna 2005 oslavil 200. narozeniny.

Do leto‰ního roãníku se knihovna Opa-
tov zapojuje vyhlá‰ením soutûÏe o nej-
krásnûj‰í dûtskou ilustraci k pohádkám H.
Ch. Andersena. V˘bûr pohádky nechává-
me na vás a pokud si zrovna na Ïádnou
nemÛÏete vzpomenout, pfiijìte si pamûÈ
osvûÏit k nám do knihovny.

Ilustrace mÛÏete doruãit do knihovny
osobnû, nebo poslat po‰tou (na obálku
pfiipi‰te heslo „Kde konãí svût 2005“). Uzá-
vûrka  soutûÏe je 15. 5. 2005.

Autofii nejlep‰ích prací se mohou tû‰it
na malou pozornost od knihovny a úãast
na ãervnovém celorepublikovém slavnost-
ním vyhlá‰ení.

P. S. Na v˘kres nezapomeÀte uvést va-
‰e jméno, adresu a název pohádky, kterou
jste ilustrovali! Lenka Hanzlíková
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Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

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

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

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

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

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

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

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

1730–1930 hod.

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let s vyuÏi-
tím míãÛ – pohybovû–edukaãní programy
s dÛrazem na hravou formu s fiíkadly a pís-
niãkami, cviãením na míãích zamûfiené na
osvojení si správného drÏení tûla (úter˘,
stfieda)

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

Taneãnû–pohybová prÛprava pro hol-
ãiãky od 3 let – základy práce s tûlem, li-
dového a v˘razového tance (úter˘)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.00–18.00 hod.

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

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

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

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V LEDNU 2005

ãtvrtek ❑ 13. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly Kfitinská

pondûlí ❑ 17. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly J. RÛÏiãky

stfieda ❑ 26. ❑ 18.00
Klavírní pfiehrávka Sál ‰koly Kfitinská

ãtvrtek ❑ 27. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly Kfitinská

pondûlí ❑ 31. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ. Sál ‰koly J. RÛÏiãky

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

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

Tel. 272 915 289
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Modletická 1401, Praha 11
tel.: 267 910 008, fax: 272 919 803
e-mail: krestanske@centrum.cz

www.KCJM.duch.cz

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

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

www.kaminek.org

DIXIE klub
v tûlocviãnû, vchod A, 1. patro

❑ nízkoprahov˘ klub pro dûti ‰kolního vûku

❑ otevfieno – pondûlí, stfieda a ãtvrtek od
15.30 do 18.30

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

❑ sobotní a víkendové v˘lety

❑ vstup zdarma

Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

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

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI

Úter˘ 18.00 (Taizé) + v˘stav
Nejsvût. Svátosti

Stfieda 18.00
Pátek 18.00
Sobota 7.30
Nedûle 8.30, 10.30, 20.00

KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ

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

âtvrtek 18.00 (kytary)
Nedûle 10.00

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

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

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

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

Jedná se o Ïivá a názorovû otevfiená
setkání, na nûÏ zveme v‰echny, kdo se
chtûjí nejen víc dovûdût o tûchto otázkách,
ale téÏ navzájem obohacovat sebe i druhé
a podûlit se o své zku‰enosti z hledání hod-
not trval˘ch a kaÏdému prospû‰n˘ch. Vítáni
jsou v‰ichni, nebojte se pfiijít a zapojit se.

PROGRAM BOHOSLUŽEB 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Sv. Franti‰ek

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

Sobota  ❏ 25. 12.
Narození Pánû 8.30, 10.30

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

Pátek  ❏ 31. 12.
Sv. Silvestr 17.00

Sobota  ❏ 1. 1.
Nov˘ rok 8.30, 10.30

Nedûle  ❏ 2. 1.
8.30, 10.30, 20.00

Sv. Ludmila

Pátek  ❏ 24. 12.
·tûdr˘ den 16.00

Sobota  ❏ 25. 12.
Narození Pánû 10.00

Nedûle  ❏ 26. 12.
Sv. ·tûpán 10.00

Sobota  ❏ 1. 1.
Nov˘ rok 10.00

Nedûle  ❏ 2. 1.
10.00

www.kamínek.org/nadne

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

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

PROGRAM

pátek ❑ 21. ❑ 19.30

Literární veãer klub Na Dnû (vchod E)

sobota ❑ 22. ❑ 19.30

Modlitební jam–session kaple (vchod A)

PROGRAM

Pátek ❑ 21. ❑ 19.30
Literární veãer

Úter˘ ❑ 25. ❑ 20.00
Folkové duo A. Rogalewicz a J. Havelka

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

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

sobota ❑ 15.
Jednodenní lyÏování na ãesk˘ch horách
s moÏností v˘uky

sobota ❑ 29.
Jednodenní lyÏování na ãesk˘ch horách
s moÏností v˘uky
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budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401, vchod E, 1. patro

tel.: 272 927 239, 603 180 180 

I v lednu 2005 pfiijímáme nové zájemce
o lekce kytary, flétny, klavíru, houslí,
zpûvu a keramiky a v˘tvarn˘ch technik.
V˘uka individuálnû nebo ve dvojici
(max. ve trojici).

Ceny hudebních kurzÛ od 1 050 Kã, 
keramika a v˘tvarné techniky 1 300 Kã za
pololetí.

Informace a pfiihlá‰ky: 
Lucie Jurystová, 604 746 563, 

Karolína Sehnoutková, 603 180 180, 272 927 239

•  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

ŠACHY MLÁDEŽI
Jižního Města
Pfiíjímáme skupiny do 10 hráãÛ na se-
zónu 2004/2005. Hrajeme 1x mûsíãnû
ve stfiedu od 14.00 do 15.30 hodin
v klubu Ulita, Mikulova 1573. Pfiíspû-
vek na ‰achov˘ svaz a organizaãní v˘-
daje ãiní na ‰kolní rok 2004/2005 150
Kã, slovy jednostopadesát Kã.

Dal‰í termíny v roce 2005 19. 1., 16.
2., 16. 3., 13. 4., 11. 5. a 16. 6.
Kontakt: Dr. Ing. Jaroslav Zvolánek,
CSc., Nezvalova 831, 156 00 Zbra-
slav, tel. 257 921 197

Klub Ulita
Mikulova 1573
OS Propolis, je
otevfien˘ kaÏdému,
kdo si rád hraje. Ná-

v‰tûvníkÛm se nabízí na 40 druhÛ moder-
ních i tradiãních her z celého svûta zaloÏe-
n˘ch pfieváÏnû na strategii a logické úvaze.

DRUHÁ TRÁVA
v Zahradě – konečně!

Zpěvák, hráč na kytaru
a mandolínu, ale také tex-

tař, skladatel a překladatel
Robert Křesťan patří k největ-
ším jménům současné české
folk & country hudební scé-
ny. 

Výrazně na sebe upozornil
již v osmdesátých letech
v oblíbené bluegrassové sku-
pině Poutníci, kde ho poslu-
chači mohli poznat navíc jako
zručného banjistu. 

V roce 1991 zakládá svoji
vlastní formaci s názvem
Druhá tráva, která funguje
s menšími proměnami a pře-
stávkami dodnes. 

DT patří mezi absolutní
špičku naší bluegrass music,
absolvovala turné po USA,
pro americký trh také připra-
vuje svoje CD. 

V Čechách ji navíc např.
exkluzivně doprovázel uzná-
vaný hráč na foukací harmo-
niku Charlie McCoy. 

V lednu 2005 se skupina
představí mimo jiné v Chebu,
v Hradci Králové a konečně
ve čtvrtek 27. ledna. od 19.00
v Praze v Kulturním centru
Zahrada. Vstupenky v ceně
190 Kč si zajistěte včas.

Mgr. Tomáš Rulf

ŽENY PRO MĚNY 
– kino v Zahradě

Po Tatínkovi Zdeňka a Jana
Svěrákových nabízí KC

Zahrada další zajímavý doku-
mentární snímek. Celovečerní
film „Ženy pro měny“ natoči-
la režisérka Erika Hníková
(*1976) jako svoji absolvent-
skou práci na Katedře doku-
mentární tvorby FAMU. 

Mladá nositelka řady oce-
nění zachytila v tragikomic-
kém příběhu osudy žen, jež
podléhají současnému diktátu
„plastického“ a „retušované-
ho“ ženského ideálu, kterak
jej znají z křídových obálek
drahých magazínů. 

Film časosběrnou metodou
mapoval  životní peripetie hr-
dinek v průběhu jednoho ro-
ku. Jejich často úsměvné, ale
taktéž smutné snahy o vzhled
beze špetky nedokonalosti. 

„Ženy pro měny“ jsou oso-
bitou výpovědí o jemnější po-
lovici lidstva na počátku 21.
století a jistě zaujmou nejen
ženskou část publika. 

Projekce můžete navštívit
v úterý 4., 11., 18., 25.1. , ve
čtvrtek 6.1. a v pátek 21.1. od
17.30 a 20.00. Vstupné 40 Kč.

Mgr. Tomáš Rulf
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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

V NOVÉM ROCE
ZAČÍNÁME 4. 1. 2005

PROGRAM:

Pondûlí
POZOR ZMùNA!!!
Kurzy Alfa pro maminky - viz níÏe

Pondûlí ❑ 16.00
1x za 14 dní v˘tvarná dílna viz níÏe

Úter˘ ❑ 9.30–12.30
Dopoledne pro v‰echny
10.30: Kreslení s Lídou i pro nejmen‰í dûti
14.30–16.30: MasáÏe dûtí a kojencÛ – ob-
jednání nutné viz níÏe na tel. 606 642 759

Stfieda ❑ 9.30–12.00
Dopoledne pro nejmen‰í do 2 rokÛ 
a jejich doprovod + cviãeníãko a uãíme
se fiíkanky.

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

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

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

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

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

VÝTVARNÁ DÍLNA

Pondûlí 13. 12. ❑ 16.00 – 19.00 hod.
Vánoãní malování 
pro maminky i pro vût‰í dûti

• práce s akrylov˘mi barvami
• barvení kvûtináãÛ ubrouskovou metodou
• tvorba obrázkÛ barvami na okna
s sebou materiál, na kter˘ chcete malovat
(kvûtináãe, hrnky apod.), ubrousky s mo-
tivy, pfiípadnû omalovánky a jiné pfiedlohy
na obrázky do okna. 
Vstupné dospûlá kreslící osoba 50 Kã,
kreslící dítû 30 Kã.

PORADNA PŘIROZENÉHO 
PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Pozor zmûna otvírací doby v pátek:
10.00–12.00 hod
Nabízí pomoc pfii orientaci v rÛzn˘ch formách
antikoncepce, nabízí pfiirozenou a bezpeã-
nou metodu vyhnutí se tûhotenství, hledání
pfiíãin neplodnosti apod. Poradnu mohou
nav‰tívit Ïeny, dívky, manÏelské ãi snoube-
necké páry, pfiijít mÛÏete i s dûtmi, které si
mohou pohrát v hernû. Poradenství je zdar-
ma. Za profesní kvalitu poradcÛ ruãí CENAP,
Trnitá 8, Brno (cenap@volny.cz). Webové
stránky praÏské poradny jsou na adrese:
sweb.cz/PoradnaPPR.Praha, mailové dota-
zy mÛÏete posílat na adresu Domeãku. 

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

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

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

Objednávky na tel.: 
777 253 264 nebo 272 921 687.

O Vánocích od 21. 12. 2004
do 4. ledna 2005 je Domeãek zavfien˘!!!

Pokud budete mít chuÈ se aktivnû podí-
let na chodu Domeãku nebo máte ná-
pad, co mÛÏeme zlep‰it ãi pfiidat do na-
‰eho programu, budeme moc rádi, kdyÏ
se s námi o své nápady podûlíte na tel.
777 200 431 – Erika Oberfalcerová

Informace: 
Erika Oberfalcerová – 

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

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

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 9., 16., 23. a 30. ledna 2005
od 9.30 do 11.30 hod.

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

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

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

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

Tû‰íme se na va‰i úãast!

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

RODINNÉ KONSTELACE
V čem mohou pomoci?
Zkušenosti se skupinovou 
terapií podle Berta Hellingera
Přednáší Helena Červinková

24. 1. 18.30, vstup 30 Kč
Centrum pro nekonvenční 
péči o zdraví Pagoda
Praha 4, Hrabákova 2001,
(metro Chodov)

26. 1. 18.30, vstup 30 Kč
Kulturní centrum Zahrada
Praha 4 Jižní Město II, Male-
nická 1784

Pravidelné semináře
rodinných konstelací
leden – březen 2005

Celodenní 29. 1. a 26. 2.
DDM Šalounova 2024, 
Praha 4 - Jižní Město

Večerní 8. 2., 8. 3., 22. 3.
Centrum Pagoda, Hrabákova
2001, Praha 4 - Chodov

Poradna pro uvolnění stresu,
informace distres@volny.cz
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Modletická 1401, Praha 11 - Opatov, 
tel. 267 913 338, 

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

Voln˘ prostor – prostor pro hry, fotbálek,
‰ipky, posezení pfii ãaji nebo kávû, popoví-
dání, ãtení, v˘tvarnou tvorbu...

TenSing – skupina pro náctileté s hudeb-
nû kreativním programem, zahrnující ama-
térsk˘ sborov˘ zpûv s kapelou, divadlo, ta-
nec, zamy‰lení a hry pro v‰echny bez
ohledu na hudební nadání. 

âajovna – posezení u dobrého ãaje s po-
vídáním a vyprávûním pfiíbûhÛ. 

Obãanské sdruÏení Spoleãnou cestou na-
bízí vefiejnosti sluÏby Obãanské poradny
JiÏní Mûsto, která bezplatnû, anonymnû,
diskrétnû a nezávisle poradí kaÏdému,
kdo se na ni obrátí. Poradci podávají infor-
mace z oblasti sociální, rodinûprávních
vztahÛ, bydlení, pracovní, spotfiebitelské,
majetkové apod. MÛÏete se na nás obrátit
telefonicky, osobnû i písemnû.

Donovalská 1862, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 950 984

e-mail: poradnajm@spolcest.cz

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

Hodiny pro vefiejnost:
úter˘–ãtvrtek 10–18 hod.
Telefonicky:
úter˘–ãtvrtek 9–18 hod.
pátek 9–15 hod.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu
Katefiina Má‰ová

»Místo, kde kaÏd˘ mÛÏe najít 
nov˘ zaãátek.«

Vztahy jsou dobrodruÏství
Jsou tou nejdÛleÏitûj‰í stránkou na‰ich

ÏivotÛ - vztahy s na‰imi pfiáteli, rodiãi,
manÏelem/manÏelkou, dûtmi, atd. Kfies-
Èanství je spí‰ o vztazích, neÏ o pravi-
dlech. Jde spí‰ o ãlovûka, neÏ o filozofii.
A tak v Nov˘ch zaãátcích jde o vztahy.

Poãínaje tím nejdÛleÏitûj‰ím vztahem ze
v‰ech – vztahem s Bohem, kter̆  vás miluje.

BÛh chce, abyste ve svém Ïivotû zaãali
nov˘ zaãátek. KfiesÈanské centrum Nové
zaãátky je místem, kde se budete uãit pro-
Ïívat a Ïít tyto vztahy.

Jste pfiipraveni zaãít?
RÛst jako rodina

Pomáhat lidem
Poznávat JeÏí‰e

Milovat druhé
Objevovat sebe

Soudobá hudba
DÛleÏitá poselství

Pfiátelská atmosféra
Aktivity pro dûti a mládeÏ

Setkáváme se kaÏdou nedûli v 16.00
hod. v Kulturním centru Zahrada,
Malenická 1784, Praha 4 - JiÏní Mûsto

Pro více informací, prosím, 
volejte na‰i kanceláfi: 261 711 426

Aktuál
I nadále pro obyvatele JiÏního Mûsta pfii-
pravuje studentsk˘ ‰táb Gymnasia JiÏní
Mûsto za podpory mûstské ãásti Praha 11
filmové aktuality. 
Televizní zpravodajství na informaãním ka-
nálu UPC mÛÏete sledovat kaÏd˘ den
v tûchto vysílacích ãasech: 7.45 hod.,
12.45 hod., 18.45 hod., 22.45 hod. 

Premiéra vysílání je vÏdy v pondûlí.
K tomu, aby v˘znamné události ve va‰í
‰kole, klubu dÛchodcÛ, obãanském
sdruÏení, natáãel zpravodajsk˘ ‰táb,
vût‰inou postaãí, kdyÏ nás budete pfie-
dem informovat buì pfiímo ve ‰tábu vy-
sílání v Gymnasiu JM ale tfieba i v od-
boru kanceláfi starosty na l. 487 nebo
v redakci Klíãe na l. 217. 

Pfiijdeme i za vámi!

Televizní zpravodajství Prahy 11
na kanálu UPC:

7.45, 12.45, 18.45 a 22.45
Od června 2004 i na

www.praha11.cz

PROGRAM V LEDNU:

Pátek ❑ 14. ❑ 17.00
SoutûÏ o nejlep‰ího a nejkreativnûj‰ího
sprejera, kter˘ poté mÛÏe vyzdobit na‰i
novou místnost na fotbálek.

pátek ❑ 28. ❑ 17.00
Koncert jedné ze skupin, které u nás
zkou‰ejí

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

Adresa: Modletická 1401, 
Praha 4 – Opatov, tel. 267 913 338 
(jen v dobû otevfiení Ymkária)

OTEVŘENO

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

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

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

âtvrtek ❑ 17.00–19.00
TenSing

âtvrtek ❑ 19.00–22.00
âajovna – Helen

Výstava na radnici
DANIEL AMCHA

MAROKO
(fotografie z cest)

Od 12. ledna do 3. února 2005
Budova radnice ÚMâ Praha 11,
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevfieno: po a st 8 – 17.30

út a ãt 8 – 15.30
pá 8 – 14.00

Informace: tel. 267 902 323 
– odbor ‰kolství a kultury
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V LEDNU 2005

Nedûlní shromáÏdûní

kaÏdou nedûli ❑ 17.00–18.15
Zveme vás na kfiesÈanské setkání Sta-
nice JiÏní Mûsto. Zaãínáme spoleãn˘m

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

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

tel.: 604 989 133

Církev bratrská
Šeberov

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

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

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

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

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

Srdeãnû vás zveme

Pátek  ❑ 24.  ❑ 23.00
PÛlnoãní v teple

Nedûle  ❑ 9.  ❑ 18.00
Novoroãní koncert. Amadeus – Martina
Kociánová a Jaroslav Svûcen˘.

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!

zpíváním s kapelou, potom usly‰íme
aktuální zamy‰lení z Bible – nûco pro
kaÏdého. Po skonãení setkání se schá-
zíme na pfiátelské rozhovory s obãer-
stvením.
Kavárna otevfiena od 16.30 a po setkání.

Nedûle ❑ 2. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip

Nedûle ❑ 9. ❑ 17.00
Daniel ·rámek

Nedûle ❑ 16. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip

Nedûle ❑ 23. ❑ 17.00
Tomá‰ Lúãan

Nedûle ❑ 30. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip – Veãefie Pánû

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

Besídka pro dûti

kaÏdou nedûli ❑ 17.00 
(po úvodních písniãkách)
Chcete si uÏít nedûlní bohosluÏbu? Nabízí-
me program pro va‰e dûti do 10 let. Hraje-
me celoroãní hru, soutûÏíme, malujeme, ale
také si pfiiblíÏíme biblické pfiíbûhy a jejich vliv
na souãasn˘ Ïivot. Od 12. záfií 2004.

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

ANGLICKÉ KLUBY 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od února zaãínají tfii nové kluby s angliãti-
nou pod vedením zku‰en˘ch americk˘ch,
kanadsk˘ch a ãesk˘ch lektorÛ.

KIDS’ CLUB
– pro dûti od 6 do 9 let
– kaÏdou stfiedu od 14.00 do 15.30
– zaãínáme 2. února 2005

WHALE CLUB
– pro dûti od 10 do 13 let
– kaÏd˘ ãtvrtek od 16.00 do 17.30
– zaãínáme 3. února 2005

TEEN CLUB
– pro mladé od 14 do 19 let
– kaÏd˘ pátek od 18.30 do 20.30
– zaãínáme 4. února

Info: Mark Potma, 604 989 133,

·achové veãery

kaÏdé pondûlí  ❑ 17.30– 20.30
Zveme zku‰ené ‰achisty i zaãáteãníky na
pfiátelské setkání ‰achov˘ch nad‰encÛ.
Hrajeme také turnaje, které bodujeme.

Info: Ondfiej Vojvoda, 737 957 837

Aerobic pro Ïeny

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

j.hlavaãkova@seznam.cz

Dûjiny ãesk˘ch a moravsk˘ch bratrÛ

Úter˘ ❑ 19.00
Stfieda ❑ 9.30
Za devût t˘dnÛ probereme v˘znamné
osobnosti na‰ich dûjin, jak˘mi byli Hus,
Chelãick˘, Augusta, Komensk˘ a dal‰í.
Prostudujeme také vznik a v˘voj bratr-
sk˘ch církví v âechách a na Moravû od ro-
ku 1415. Pfiedná‰ky a diskuse budou pro-
bíhat pouze v anglickém jazyce. Vyberte si
termín, kter˘ vám lépe vyhovuje: úter˘ od
19.00 nebo ve stfiedu od 9.00 hod.

Úter˘ ❑ 11. ❑ 19.00
Stfieda ❑ 12. ❑ 9.00
Upálení Jana Husa a husitské války
(1415–1434)

Úter˘ ❑ 18. ❑ 19.00
Stfieda ❑ 19. ❑ 9.00
Petr Chelãick˘ a zaãátky ãesk˘ch bra-
trÛ (1419–1450)

Úter˘ ❑ 25. ❑ 19.00
Stfieda ❑ 26. ❑ 9.00
Bratr ¤ehofi a první sbor v Kunvaldu
(1457–1473)

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

Klub maminek

Stfieda ❑ 9.30–11.30
Zveme v‰echny maminky s dûtmi, ale i tû-
hotné, které se na matefiství teprve pfiipra-
vují. Sdílíme radosti a starosti, které pfiiná-
‰í v˘chova a péãe o dûti.

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

Stfiedeãní skupinka

Stfieda ❑ 19.00–20.30
Scházíme se kaÏdou stfiedu veãer v kavár-
nû Stanice JiÏní Mûsto, abychom spolu
sdíleli kaÏdodenní starosti i radosti, aby-
chom se za druhé modlili, abychom si pfie-
dávali povzbuzení z BoÏího slova a vlastní
zku‰enosti a abychom si prakticky pomá-
hali. Stavte se u nás ... jste srdeãnû zváni!

Info: kazatel Robert Filip, 605 809 950, 
robertfilip@quick.cz
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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), stol-
ní tenis a kuleãník (2 Kã). MÛÏete se téÏ
obãas v˘tvarnû vyfiádit, vyvolat fotky
v místní fotokomofie, zajamovat si a za-
tanãit pfii hudební se‰losti nebo se mrk-
nout na v˘stavu. K dispozici je i Antiakva-
riát s literaturou pro dlouhé polární podve-
ãery, zku‰ebna pro zaãínající kapelky,
prostor pro v˘stavy ...

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

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

obãanské sdruÏení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11

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

PROVOZ KLUBU

Po 15–21 klub Ilona
14–15 kontaktní hodiny Ilona
13–17 Job klub

Út 15–21 klub Martin
10–13 Job klub

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

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

Pá 15–21 klub Michal

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

PROGRAM NA PROSINEC:

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program

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

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

stfieda  ❑ 17.30
Biblická hodina star‰ích dûtí

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

stfieda  ❑ 18.30
SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

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

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

Vánoãní a novoroãní bohosluÏby

sobota  ❑ 25.  ❑ 9.30
BohosluÏby s Veãefií Pánû

nedûle  ❑ 26.  ❑ 9.30
BohosluÏby

pátek  ❑ 31.  ❑ 17.00
PoboÏnost a silvestrovské posezení

sobota  ❑ 1. 2005  ❑ 9.30
BohosluÏby s Veãefií Pánû

Nedûle  ❑ 2. 2005
BohosluÏby

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

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

Aktuální informace také na internetové
adrese: http://sporilov.evangnet.cz

Českobratrská
církev 

evangelická

MládeÏ

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

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

Klub seniorÛ

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

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

Klub Velryba – Háje

Pátek ❑ 16.30–18.00
Klub pro dûti od 9 do 13 let.
U nás tû ãeká mnoho zábavn˘ch a neoby-
ãejn˘ch her, poutavé pfiiblíÏení nejznámûj-
‰ích biblick˘ch pfiíbûhÛ, mÛÏe‰ poznat no-
vé kamarády, zajet s námi na v˘let ãi ví-
kendovou akci.

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

KNIHKUPECTVÍ
Na‰i ãinnost roz‰ifiujeme i o prodej knih
o psychologii, v˘chovû dûtí, manÏelství
a spiritualitû. Máte-li zájem si koupit knihu
z nakladatelství Návrat domÛ, pfiijdte si vy-
brat z bohaté nabídky.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ – JiÏní Mûsto
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz
adresa: Dubnova 806, Praha 4 – Háje
telefon: 604 989 133
e–mail:jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto

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

Církev bratrská – 59 sborÛ, pfies
97 stanic po celé âR

www.cb.cz

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

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

Novoroční
OHŇOSTROJ
I letos můžete přivítat

spolu s dalšími Pražany
a návštěvníky Prahy pří-
chod nového roku podíva-
nou na ohňostroj. Světelná
show rozzáří oblohu na
Prahou 1. ledna 2005 přes-
ně v 19.00 hodin a přispěje
k důstojnému uvítání nové-
ho roku 2005.
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KDE NÁS NAJDETE? 
Po – Pá od 10 do 21 hod.
U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz

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

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

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

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

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

pokroãilé 

•  poradenskou ãinnost pro hendikepova-
né a seniory 

•  rezervaci a prodej vstupenek 
– Ticketportál.cz 

•  organizování kulturních akcí nejen pro
zdravotnû postiÏené a seniory

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

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

Fax dle tarifu a pásma

Skenování pro v‰echny 10 Kã

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

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

NABÍDKY SLUŽEB:

PC kurzy: 
do konce prosince 2004 obsazeny

pfiijímáme pfiihlá‰ky 
na nové kurzy od ledna 2005

Kurzy anglického jazyka:
pro zaãáteãníky a mírnû pokroãilé vÏdy

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

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

❑ 15. 12. 2004 od 17 hodin vernisáÏ
v˘stavy obrazÛ a keramiky klientÛ Domo-
va  Sv. rodiny z Prahy 6-Petfiin a Liboce.
V˘stava potrvá do 11. února 2005.

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

AKCE PRO VEŘEJNOST 
NA TOULCOVĚ DVOŘE V LEDNU

V˘stava

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

AKCE V LEDNU 2005

Stfieda ❑ 5., 12., 19., 26. ❑ 16.30–18.30
V˘tvarné stfiedeãní dílny ve znamení Dr-
hání

stfieda ❑ 5. ❑ 16.30–18.30
Základní uzly – ¤etízkov˘, podvojn˘ a rip-
sov˘ uzel.

Stfieda ❑ 12. ❑ 16.30–18.30
SloÏitûj‰í uzly – kombinace uzlÛ a uzly
sloÏitûj‰í – napfi. jozefínsk˘.

stfieda ❑ 19. ❑ 16.30–18.30
V˘roba drobné biÏuterie – pfiedpokládá
se znalost drhání na úrovni prvních dvou
kurzÛ.

stfieda ❑ 26. ❑ 16.30–18.30
Drobné dekorace – pfiedpokládá se zna-
lost drhání na úrovni prvních dvou kurzÛ.
Zájemci hlaste se na tel.: 271 750 548,
pfiihlá‰ky se pfiijímají do naplnûní kapacity.
Úãastnick˘ poplatek: 100 Kã za jednotliv˘
program, pfiedplatné na v‰ech ãtyfii 360 Kã.

Stfieda ❑ 12. ❑ 9.30–12.30
Víme, co jíme? Program o zdravé v˘Ïivû,
tentokrát na téma: „Zdroje antichfiipkov˘ch
vitamínÛ“. Program probûhne od 9.30 do
12.30 h v matefiském klubu Matefiídou‰ka,
srdeãnû ale zveme i zájemce o zdravou
v˘Ïivu z ‰ir‰ích fiad vefiejnosti. Souãástí je
i procházka biozahrádkou, ochutnávka
spoleãnû uvafieného jídla, bylinkov˘ ãaj,
vyti‰tûn˘ recept a dal‰í informace. Pfiihlas-
te se nejpozdûji do pfiedcházející stfiedy
na tel. ã. 271 751 311, ãi zanechte vzkaz
na záznamníku. Vstupné: Dospûl˘ (+0–1
dítû) 90 Kã, dospûl˘ + 2 dûti 110 Kã.

Sobota ❑ 22. ❑ 9.00–18.00
UpleÈme si ko‰ík. Mít vlastnoruãnû uple-
ten˘ ko‰ík je pfiáním mnoha na‰ich ná-
v‰tûvníkÛ, proto kurs opakujeme i letos.
Zájemci hlaste se na tel.: 271 750 548,
pfiihlá‰ky se pfiijímají do naplnûní kapacity.
S sebou si pfiineste: ostr˘ nÛÏ, zahradnic-
ké nÛÏky, kladívko a pracovní odûv. Pro-
gram probûhne od 9:00 do 18:00 h.
Úãastnick˘ poplatek: 350 Kã (zahrnuje
materiál, lehk˘ obûd, kávu, ãaj, lektorné).

sobota ❑ 5. ❑ 12.00
Masopust drÏíme... Zveme vás na tradiã-
ní masopustní veselí. Od 12.00 h. bude
otevfieno obãerstvení, pfiipraveny jitrnice,
koblihy, nápoje na ÏízeÀ i zahfiátí a také
pan BurkoÀ s harmonikou. Ve 13.00 hod.
se setkají masky a program sv˘m vystou-
pením obohatí Muzika ·palíãek Praha. Po-
tom masopustní prÛvod vyrazí starou Hos-
tivafií a v 15.00 hod. vypukne v Toulcovû
dvofie masopustní candrbál, jehoÏ souãástí
bude i vyhodnocení masek. Veselí potrvá
aÏ do 19.00 hod.Vstupné: dobrovolné

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

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

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

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

Rubriku připravila: 
Daniela Jungmannová


