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Rychle, přesně, spolehlivě podané
informace pomáhají zvládat obtíž-

nosti každodenního života. Městská
část se snaží svým občanům podávat
tyto informace v co největší šíři a úpl-
nosti. Již před časem byly zřízeny dvě
informační kanceláře, jedna v Ocelíko-
vě ulici a druhá v budově Sdruženého
zdravotnického zařízení JM II v Šusto-
vě ulici. Ta slouží především obyvate-
lům Jižního Města II, kteří to přece jen
mají na většinu institucí „přes dálnici“.
Připraveni občany informovat jsou
i ostatní pracovníci na všech pracoviš-
tích úřadu. A od pondělí 14. února je
otevřeno úplně nové informační cent-
rum naší městské části přímo na ko-
nečné stanici metra v Hájích, na tzv.
pochozí zóně. 

Moderní, klimatizované, počítači
a další moderní technikou vybavené
pracoviště vyrostlo na místě bývalého
butiku během velice krátké doby. Dva
mladí pracovníci odboru kancelář sta-
rosty jsou připraveni poskytovat infor-
mace o městské části Praha 11, poradí
vám, kde vyřídíte neodkladné úřední
záležitosti, najdete zde potřebné formu-

láře, žádost o vydání občanského prů-
kazu, žádost o vydání pasu, potřebné
formuláře pro sociální dávky odboru
státní sociální podpory, ale i formuláře
k žádosti o byt a k podání grantů. 

K dispozici jsou vývěsy s nabídkami
volných nebytových prostor, které
městská část nabízí k pronájmu, najde-
te zde i informace o výběrových říze-
ních na koupi a pronájem bytů. Potře-
bujete se zeptat, o čem jednala poslední
rada městské části nebo zastupitelstvo,
i usnesení těchto orgánů tady najdete.
Počítače jsou připojeny k internetové
síti, není problém získat ani informace
obecnějšího charakteru. Navíc si může-
te v informačním centru nechat ověřit
podpisy a kopie listin. 

Odbor územního rozvoje bude na
dvou velkých panelech informovat pra-
videlně o investičních záměrech naší
městské části. V současnosti tam najde-
te ty nejaktuálnější: připravovanou vý-
stavbu sídliště u Milíčovského lesa, plá-
novanou výstavbu dominantního
„Poutníka“ na místě starého kina Gala-
xie i investiční záměry s volnou plo-
chou podél Opatovské ulice. 

Tady mají vyrůst hned tři nákupní
centra a dva výškové domy. Nákresy
i příslušná usnesení najdete na pane-
lech právě v novém Informačním cent-
ru. Městská část počítá i s tím, že pro-
stor využijí i budoucí investoři k před-
stavení svých záměrů občanům a setká-
ním s nimi. Informace najdete v bu-
doucnu i ve velkých výkladních skří-
ních informačního centra, pokud se
vám stane, že najdete dveře centra už
zavřené. 

Nové Informační centrum MČ
Praha 11 je otevřeno každý všední den,
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.30
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do
15.30 hodin, v pátek jen do 14.00 hod.
a v tento den se neověřuje.

Telefony do informačního centra
jsou: 272 913 168 a 272 913 284, druhý
telefon slouží i jako fax.

A až na jaře získá budova ještě krás-
ně modrý kabát, bílá písmena Infor-
mačního centra městské části Praha 11,
vám půjdou vstříc.

Daniela Jungmannová
Fota: Ronald Hilmar, Petra Hilmarová

INFORMACE 
vstříc občanům
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Rada MČ Praha 11 
dne 1. 2. 2005 na své 2. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
▼ se záměrem výstavby domu s pečova-

telskou službou u ulic Ryšavého
a Hrdličkovy

SCHVÁLILA:
▼ prohlášení o partnerství mezi MČ

Praha 11 a o. s. Eset–Help na projektu
„Tréninkový obchod pro osoby se zá-
važnou duševní poruchou“ 

▼ poskytnutí účelového finančního daru
ve výši 40 000 Kč panu Tomáši Urba-
novi – SquashPoint – na pořádání
mistrovství České republiky juniorů ve
squashi

▼ uzavření nájemní smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 0874–09 v ob-
jektu Opatovská čp. 874 s nájemcem
MM obuv, s. r. o., pro prodejnu dět-
ské, dámské a pánské obuvi, punčo-
chového zboží, kožené galanterie
a doplňkového sortimentu za podmí-
nek: výše nájemného 3 600/Kč/m2/
rok na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce

▼ výroční zprávu za rok 2004 o poskyto-
vání informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím 

DOPORUČILA:
▼ ředitelkám mateřských škol stanovit

úplatu za předškolní vzdělávání v ma-
teřských školách městské části Praha
11 ve výši 500 Kč/měsíc

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ změny v komisích Rady MČ Praha 11:

1. rezignaci Mgr. Dany Nálevkové
(ODS) na členství v komisi pro vý-
chovu a vzdělávání a v komisi pro
dostavbu starého Chodova a Hájů

2. rezignaci paní Jindřišky Kubáčové
(ODS) na členství v kulturní komisi
a v komisi pro bezpečnost, dopravu
a životní prostředí

3. rezignaci paní Hany Píchové (SNK)
na členství v komisi pro výchovu
a vzdělávání

JMENOVALA:
▼ paní Ivanu Malínskou tajemnicí kul-

turní komise

Rada MČ Praha 11 
dne 10. 2. 2005 na své 3. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ rozpis rozpočtu Fondu podpory rege-

nerace na rok 2005 v celkové výši
22 190 000 Kč

▼ záměr pronájmu bytu č. 25, o velikosti
0+1 v 6. patře domu v Šalounově ul.
1934 formou výběrového řízení pro
zájemce z řad mladých rodin a svo-
bodných občanů do 35 let za nájemné
dle platného usnesení RMČ Praha 11
a odkoupení pohledávky ve výši
200 000 Kč, přihlásit se zájemci
mohou do 17.30 hodin dne 14. 3.
2005 a přihlášku obdrží v informač-
ních kanceláří úřadu nebo na bytovém
oddělení odboru majetkoprávního
ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, nebo
na internetu úřadu–tiskopisy odbo-
rů–majetkoprávní.

Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém 17.
zasedání dne 20. 1. 2005 mj.:

POVĚŘILO:
▼ Radu MČ Praha 11 podniknout kroky,

aby Ministerstvo financí ČR přehod-
notilo své rozhodnutí, týkající se pře-
stěhování Finančního úřadu pro MČ
Praha 11 mimo území městské části

SCHVÁLILO:
▼ novelu Zásad pro úplatný převod by-

tových domů ve vlastnictví hl. m.
Prahy, svěřených MČ Praha 11:
• v čl. 3 Poskytnuté výhody, odst. a)

Slevy – vypustit text: sleva ve výši
0,75 % za každý rok od kolaudace
bytového domu, počítaje v to rok ko-
laudace a rok zasílání nabídkových
dopisů.

• v čl. 4 Stanovení celkové kupní ceny
– upravit preambuli takto: Kupní
cena nemovitostí pro bytové domy
nabídnuté k úplatnému převodu
bude vycházet ze znaleckých posud-
ků zpracovaných v roce 2004 podle
platných právních předpisů o oceňo-
vání majetku.

• doplnění nového odstavce d) do čl. 6
Závěrečná ustanovení: Tato novela
zásad nabývá platnosti dnem schvá-
lení Zastupitelstvem MČ Praha 11.
(37–0–3, 5 nepřítomno)

STANOVILO:
▼ ve smyslu § 52 zákona č. 131/2000

Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, a nařízení vlády č. 697/2004
Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění
nařízení vlády č. 337/2004 Sb., neu-
volněným členům zastupitelstva mě-
síční odměnu za výkon funkce: člen
rady MČ 3060 Kč, předseda výboru
ZMČ, komise RMČ 2 440 Kč, člen vý-
boru ZMČ, komise RMČ 1 960 Kč
člen zastupitelstva 1 040 Kč, s účin-
ností od 1. 1. 2005 (37–1–0, 2 nehla-
sovali, 5 nepřítomno)

VZALO NA VĚDOMÍ:
▼ zprávu o ukončení privatizace bytové-

ho fondu na území MČ Praha 11
(40–0–0, 3 nehlasovali, 2 nepřítomni)

SCHVÁLILO:
1. rozpočet MČ Praha 11 na rok 2005
• s objemem příjmů ve výši

482 912 000 Kč
• s objemem výdajů ve výši

531 550 000 Kč
• a se schodkem ve výši 48 638 000

Kč, který je krytý tř. 8 – Financová-
ním, zapojením prostředků vytvoře-
ných v minulých letech

2. příspěvky příspěvkovým organiza-
cím MČ

• mateřské a základní školy
68 189 000 Kč

• Centrum sociálních služeb
27 752 000 Kč

• KD Chodovská tvrz 6 231 000 Kč
• KD Klubka 2 250 000 Kč
• KC Zahrada 4 288 000 Kč
3. finanční plán hospodářské činnosti

MČ Praha 11 na rok 2005 s účet-
ním ziskem ve výši 23 480 000 Kč

(27–2–11, 2 nehlasovali, 3 nepřítomni)

SCHVÁLILO:
▼ poskytnutí půjček z Fondu podpory

regenerace MČ Praha 11 na opravy,
rekonstrukce a modernizace bytových
domů devíti bytovým družstvům

▼ poskytnutí příspěvků z Fondu podpo-
ry regenerace MČ Praha 11 na úhradu
části úroků z úvěru na regeneraci pa-
nelového domu třem bytovým druž-
stvům

(35–0–0, 7 nehlasovalo, 3 nepřítomni)

SCHVÁLILO:
▼ poskytnutí daru z rozpočtu MČ Praha

11 na rok 2005 ve výši 500 000 Kč na
humanitární účely v rámci společného
projektu s dalšími městskými částmi
hl. m. Prahy pro pomoc postižené ob-
lasti jihovýchodní Asie 

(33–0–1, 8 nehlasovalo, 3 nepřítomni)

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 2. bfiezna 2005 

od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkovû ul.

STAROSTKA 
MĚSTSKÉ ČÁSTI VÁS ZVE 
NA VEŘEJNOU DEBATU 

O PANELOVÝCH SÍDLIŠTÍCH, 
JEJICH REGENERACI 

A BUDOUCNOSTI  
Koná se 9. bfiezna 2005 od 18.00 hod.

v KC Zahrada, Malenická 1784.

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

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

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

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

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

Barevná setkání. Pod tímto názvem
byla 16. února zahájena výstava prací

členů kroužku arteterapie Asociace mu-
skulárních dystrofiků z Petýrkovy ulice na
Jižním Městě II.

Prostor pro výstavu, která potrvá do
12. dubna, poskytl počítačový klub Zele-
ný pták, který sídlí ve stejnojmenné ulici
U zeleného ptáka 1158 v Praze – Kunra-

ticích. Svá díla zde vystavují Pavel Sou-
kup, Stanislava Rédlová, Vlastimil Rédl,
Eva A. Schmidtová, František Újezdský,
Veronika Nesměráková a Blanka Jedlič-
ková. Vedle obrazů, kreseb a fotografií se
zde představují i pozoruhodné výšivky
a speciální technika malováni na sklo.

Klub je pro návštěvníky otevřen každý
všední den od 10.00 do 21.00 hodin.

Turnaj v pexesu – VIII. ročník. Čtvrté-
ho února proběhl v Kulturním domě

Klubka již 8. ročník turnaje v pexesu,
který je tradičně pořádán pro děti v den
pololetních prázdnin. Zájem o tuto hru
mezi dětmi přetrvává. Přišly se soutěživou
náladou, devět z nich zvítězilo a odneslo
si za odměnu pěkné knihy. Soutěžilo se ve
třech kategoriích a zde jsou jména vítězů:
Kategorie 5 – 7 let – 1. Vojtěch Masařík,
2. Denisa Sklenářová, 3. Jana Ptáčková;
Kategorie 8 – 11 let – 1. Luděk Kovář, 2.
Jakub Valenta, 3. Petra Hanáková; Kate-
gorie 12 – 14 let – 1. Kristýna Sommerová,
2. Monika Vrabčeková, 3. Vít Vrabček

Špičky juniorského squashe opět na
Jižním Městě. V Praze 11 jsme již

podruhé za sebou hostili nejlepší české
žáky a juniory. Nejprve proběhlo ve
Squashpointu mezinárodní mistrovství
juniorů Czech Junior Open, kde jste
mohli vidět v akci adepty budoucího
profesionálního squashe z celého světa.

Mistrovství České republiky pod ná-
zvem Kill Ball se konalo rovněž úspěšně
ve dnech 4.–6. února. Podle očekávání
se dařilo favoritům. V prestižní kategorii
nejstarších se podařilo konečně zvítězit
Ondřeji Ertlovi. Nejdůležitější ale je, že
se v Praze 11 uskutečnila úspěšně další
z prestižních akcí českého vrcholového
sportu.

Nové informační centrum naší měst-
ské části bylo slavnostně otevřeno

v pátek 11. února 2005 na pochozí zóně
u konečné stanice metra C v Hájích. Na
místě zrušeného butiku vyrostl informač-
ní stánek pro občany. Stuhu přestřihla
a pracoviště tak otevřela starostka měst-
ské části paní Marta Šorfová. Otevření se
zúčastnili i zástupci investora, správní

firmy TOMMI, která stavbu v poměrně
krátké době realizovala. Se zájmem si po-
zvaní hosté prohlédli i instalované panely,
na kterých odbor územního rozvoje
úřadu představil nejnovější investiční zá-
měry výstavby Jižního Města. První týden
provozu již prokázal užitečnost nového
pracoviště, městská část vybudováním no-
vého centra přichází se svými informace-
mi vstříc občanům.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP
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MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 10. 2. 2005 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 11. platová třída
Sjednaný druh práce: vedoucí odboru správy majetku
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
e) na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokla-

dů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stano-
ví 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 oznámení o vyhláše-
ní výběrového řízení, předpoklady podle tohoto ustanove-
ní neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky:
požadované vzdělání
– vysokoškolské
požadované znalosti
– zkušenosti s vedením staveb
– zkušenosti se správou majetku ve veřejné správě a zadává-

ním veřejných zakázek výhodou
další dovednosti, schopnosti
– znalost práce na PC
– praxe v samosprávě či státní správě vítána
– řídící schopnosti (praxe min. 3 roky)
– komunikační a organizační schopnosti
– flexibilita
– znalost jednoho světového jazyka

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 trvalé-
ho pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povole-
ní 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 strukturo-
vaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evi-
dence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích stát-
ních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-
nost vydaný domovským státem pokud takový doklad do-
movský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným pro-
hlášením), ověřenou kopii lustračního osvědčení (event.
kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení
a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 14. 3. 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: 
„Výběrové řízení – pozice vedoucí odboru správy majetku“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Simona Klimakovská, 
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 7. 2. 2005 výběrové řízení na
obsazení pracovního místa
VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 11. platová třída
Sjednaný druh práce: vedoucí odboru školství a kultury
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
e) na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokla-

dů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stano-
ví 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 oznámení o vyhláše-
ní výběrového řízení, předpoklady podle tohoto ustanove-
ní neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky:
požadované vzdělání
– vysokoškolské (výhodou pedagogický, ekonomický, práv-

nický obor)
požadované znalosti
– znalost legislativy v oblasti školství a kultury, případně

i v oblasti zadávání veřejných zakázek
– praxe ve školství nebo ve veřejné správě, praxe v řídících

funkcích výhodou
– zkušenosti se správou majetku ve veřejné správě nebo zkuše-

nosti s vedením staveb po finanční i technické stránce vítány
další dovednosti, schopnosti
– řídící komunikační a organizační schopnosti
– schopnost analytického a koncepčního myšlení
– flexibilita
– znalost práce na PC
– znalost jednoho světového jazyka

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 trvalé-
ho pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povole-
ní 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 strukturo-
vaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evi-
dence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích stát-
ních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-
nost vydaný domovským státem pokud takový doklad do-
movský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným pro-
hlášením), ověřenou kopii lustračního osvědčení (event.
kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení
a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 9. 3. 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: 
„Výběrové řízení – pozice vedoucí odboru školství a kultury“
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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PRAŽSKÁ SPRÁVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
oznamuje, že se přestěhovala do nových
prostor v budově Podniku výpočetní
techniky, Holušická 3, Praha 4.

Provoz pracoviště byl obnoven 21. února 2005, tele-
fonní, faxové i e-mailové spojení zůstává v nových

prostorách zachováno, tel. ústředna 271 076 111.
Děkujeme obyvatelům Prahy 11 za pochopení v přípa-

dě vzniku nenadálých komplikací.
Mgr. Jarmila Bičaníková, vedoucí Územního pracoviště

Pražské správy sociálního zabezpečení pro Prahu Jižní Město
Kontakty od 21. února 2005:
Adresa: Územní pracoviště PSSP pro Prahu Jižní Město

Holušická 3, 148 00 Praha 4
Tel. ústředna: 271 076 111, fax: 272 919 039

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném pří-

stupu k informacím vám předkládáme
výroční zprávu o poskytování infor-
mací Úřadem MČ Praha 11.

A) Počet podaných žádostí o informace:
•  v roce 2004 bylo na Úřad MČ

Praha 11 podáno sedm žádostí
o poskytnutí informace dle záko-
na č.106/1999 Sb.

B) Počet podaných odvolání proti
rozhodnutí:
•  v roce 2004 nebylo proti rozhod-

nutí ÚMČ Praha 11 podáno
žádné odvolání

•  MHMP – OST – v roce 2004 za-
mítl odvolání OS Výhledy k roz-
hodnutí OV/H/33226/He ze dne
14. 10. 2003

C) Opis podstatných částí každého
rozsudku soudu:
•  nedošlo k žádnému soudnímu

jednání

D) Výsledky řízení o sankcích za ne-
dodržování zákona 106/1999 Sb.
•  nedošlo k žádným sankcím za

nedodržování zákona

E) Další informace vztahující se
k uplatňování tohoto zákona:
•  pět žádostí o informace bylo vyří-

zeno kladně, jedna žádost o in-
formaci byla odložena dle § 14
odst. 3 písm. b) zákona č.
106/1999 Sb., jedna žádost byla
zamítnuta rozhodnutím.

Mgr. Lenka Stříhavková,
vedoucí odboru kancelář starosty

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 
občanům v roce 2004

POZVÁNKA
na setkání členů
Klubu vojenských
důchodců Prahy 11

Dne 20. dubna 2005 ve 14.00
hod. se koná setkání členů

Klubu vojenských důchodců
v Klubu seniorů v Křejpského
ulici 1502. 

Upřesníme konání klubových
a pietních akcí v květnu 2005
u příležitosti 60. výročí ukončení
II. světové války. 

Dozvíte se i podrobnosti k zá-
jezdu dne 28. dubna 2005 do vý-
chodních Čech.

Na setkání srdečně zve vedou-
cí

Plk. Ing. Jan Baše

VÝSTAVA na radnici
Eva Holová: Kresby, malby, koláže
Budova radnice ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: pondělí a středa 8–17.30 hod., 

úterý a čtvrtek 8–15.30, pátek 8–14.00 hod.
Informace: 267 902 328 – odbor školství a kultury 

ÚMČ Praha 11

DOMOV DŮCHODCŮ přijme
Praha 4 Háje, K Milíčovu 734

PSYCHOLOGA
Vysokoškoláka příslušného směru, znalost práce na PC
(Word. Excel), znalost anglického a německého jazyka vítá-
na. Praxe nejméně 3 roky (vhodná praxe v oboru ústavní so-
ciální péče – geriatrie)

Informace na tel.: 271 198 409

PRACOVNÍKA 
SOCIÁLNÍ PÉČE  – TERAPEUT
Sociálně právní škola, např. vyšší odborná škola, hudební na-
dání (hra na hudební nástroje, zpěv), znalost práce na PC
(Word, Excel), znalost cizího jazyka vítána. Praxe nejméně 
3 roky (vhodná praxe v oboru ústavní sociální péče – geraitrie)

Informace na tel.: 271 198 409

SANITÁRKU
Sanitářský kurs nutný, třísměnný provoz. Nástup možný
ihned nebo podle dohody.

Informace na tel.: 271 198 505

Domov důchodců Praha 4 - Háje
zřizovatel hl. města Praha

K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4

SDRUŽENÍ 
AGORA CENTRAL EUROPE 
a Lidové noviny vás zvou
na veřejnou debatu o možnostech financování regenerace
a budoucnosti panelových sídlišť. Veřejná debata se koná
dne 9. března 2005 od 18.00 hod v KC Zahrada, Malenická
1784, Jižní Město II.

Chceme hovořit o vizích budoucího rozvoje sídlišť
v Praze i mimo ni. Diskusi jsme proto situovali do největšího
sídliště v ČR, jehož regenerace je obtížným úkolem, k němuž
mohou všichni pozvaní hosté přispět.

Pozvání přijali zástupci MČ Praha 11 v čele se starostkou
paní Martou Šorfovou, ministr pro místní rozvoj Jiří Parou-
bek a náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Jan Bürgemeis-
ter, spolu s odborníky na danou problematiku z týmu SURE-
URO: Martnem Luxem, Luďkem Sýkorou s Karlem Maie-
rem.

Více informací najdete na adrese: www.agora-ce.cz
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Dne 20. ledna 2005 schválilo Zastupitelstvo
Prahy 11 rozpočet na rok 2005. Můžete nám
říci, jak se letošní rozpočet liší od loňského?
Za důležitou změnu oproti loňskému
rozpočtu považuji snížení běžných výda-
jů, a to o 5 procent. Úspěch je to přede-
vším s ohledem na skutečnost, že v prů-
běhu roku 2004 byla sazba DPH u větši-
ny služeb zvýšena z 5 na 19 procent.

Se kterými investičními akcemi radnice
v roce 2005 počítá?
Pro rok 2005 navrhujeme několik stěžej-
ních akcí. V oblasti školství budeme po-
kračovat v rekonstrukci hned dvou zá-
kladních škol. V ZŠ Donovalská 1684
bude opraven obvodový plášť u pavilonů
E, C a D, který je v havarijním stavu.
Díky této investici ve výši téměř 35 mili-
onů korun se zlepší vytápění budov
a městská část v příštích letech výrazně
ušetří za tepelnou energii. V plánu pro
letošní rok je i další etapa rekonstrukce
Základní školy K Milíčovu 674, po pavi-
lonech A1 a B1 přichází na řadu budova
A 2. I v tomto případě je obvodový plášť
školy v havarijním stavu a jeho oprava si
vyžádá 23 milionů korun.

Naplánované jsou regenerace dalších
bytových domů. Rekonstrukce prvního
z nich, domu Křejpského 1504–14, bude
zahrnovat přístavby a stavební úpravy
jeho vstupních prostor, zateplení fasád,
komplexně rekonstruována bude i stře-
cha. Tyto opravy za zhruba 23 milionů
korun by měly životnost budov prodlou-
žit o minimálně padesát let. Regenerace
za více než 20 milionů korun čeká také
objekty číslo popisné 534, 535, 878
v ulici A. Drabíkové. I v tomto případě
půjde mimo jiné o zateplení střešního
a obvodového pláště, úpravu parteru na
západní straně či o opravu vstupů na vý-
chodní straně objektu. Pokračovat bude
regenerace domu v Láskově ulici
1810–1819, opravy lodžií a zateplení fa-
sády budou stát zhruba 3 miliony korun.

Celkem 2 600 000 korun je v návrhu
rozpočtu vyhrazeno na rekonstrukci
chodovského hřbitova. Opravy zahrnují
například nové povrchy cest, úpravu
brány a obvodové zdi, vybudování letní-
ho vodovodu nebo ozelenění prostoru
kolumbárií. V příštím roce samozřejmě
budeme i nadále družstvům poskytovat
půjčky z Fondu podpory regenerace,
v rozpočtu je na ně vyhrazeno celkem
22 100 000 korun.

Půjdou peníze také na opravy 
a provoz našich kulturních domů?
Ano, oprav se dočkají i kulturní domy.
Například v KD Klubka bude zrekon-
struována vzduchotechnika, v KD Cho-
dovská tvrz počítáme se zastřešením
atria. Městská část samozřejmě přispívá
i na provoz kulturních domů Chodovská
tvrz, Klubka a Kulturní centrum Zahra-
da, letos by to mělo být téměř 13 milio-
nů korun. Stejně tak přispíváme Centru
sociálních služeb Praha – Jižní Město,
a to částkou 25,5 milionu korun.

V roce 2005 budou pokračovat také
grantové programy, které naše radnice
každoročně vyhlašuje – na kulturu půjde
700 tisíc korun, na tělovýchovu také 700
tisíc, do zdravotnictví 250 tisíc a granty
na ochranu životního prostředí budou
ve výši 100 tisíc korun.

Co považujete vy osobně 
za prioritní část rozpočtu?
Vzhledem k tomu, že kromě financí
mám na starosti také dopravu a životní
prostředí, za prioritu považuji problema-
tiku parkování. Během příštího roku
plánujeme dvě velké akce, v Tatarkově
ulici, kde vznikne 17 nových stání
a v Hviezdoslavově ulici, zde vybuduje-
me dalších 26 nových parkovacích míst.
V zásobě pochopitelně máme další pro-
jekty, například úpravy ulic Konstanti-
novy, Kosmické, Mendelovy nebo Šti-
chovy, které budeme postupně připravo-
vat tak, aby mohly být realizovány
v příštích letech.

V rozpočtu máme vyčleněny dva mili-
ony korun na přípravu výstavby nad-
zemních parkovacích domů v lokalitách
Jižního Města. V současné době jedná-
me i se soukromým investorem, aby-
chom mohli převzít projekt výstavby
hromadných garáží ve Vojtíškově ulici,
kde by mohlo vzniknout 375 hlídaných
parkovacích míst. Jsem také rád, že vý-
znamné částky půjdou na výměnu her-
ních prvků v mateřských školách a na
rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť.
Celkem jsme na tyto účely vyhradili více
než 10 milionů korun.

Počítá rozpočet s nějakou částkou 
na bezpečnost občanů?
Rozpočet pro rok 2005 počítá s příspěv-
kem 750 000 korun pro Policii ČR. Poli-
cisté by za ně měli nakoupit další tři mo-
nitorovací bezpečnostní kamery, které
budou umístěny na vytipovaných místech.

Co drobné opravy bytového fondu?
Ty děláme pravidelně každý rok. Jde na-
příklad o výměny oken, opravy výtahů,
zastřešování vchodů, zateplení fasád,
opravy lodžií či elektrorozvodů, rekon-
strukce střech nebo zatmelení spár pa-
nelů v domech. To vše podle platného
harmonogramu oprav, který vychází
z technického stavu jednotlivých domů
a rozpočtového výhledu pro následují-
cích pět let. Tento výhled byl připraven
na základě prognózy příjmů a výdajů
a s ohledem na finanční prostředky zís-
kané privatizací bytového fondu. Z něj
se vycházelo i při přípravě a sestavování
rozpočtu na rok 2005. S ohledem na
skutečnost, že požadavky na zamýšlené
investiční akce převyšují předpokládané
příjmy, je nyní nutno v rámci politické
diskuse projednat priority pro zařazová-
ní velkých investičních akcí v jednotli-
vých letech. Především se jedná o pláno-
vané investice na výstavbu radnice, ba-
zénu, garáží, opravu varen u základních
škol, výstavbu kluziště a další. Rozpo-
čtový výhled přispívá především k trans-
parentnímu plánování příjmů a výdajů
v rámci hlavního rozpočtu.

Rozhovor vedl Filip Procházka

Po projednávání návrhu rozpočtu
v zastupitelstvu z celkového počtu čtyři-
ceti pěti zastupitelů pro rozpočet hlaso-
valo dvacet sedm zastupitelů (60 %),
proti rozpočtu hlasovali dva zastupitelé
(4 %), jedenáct se zdrželo (24 %), dva
členové zastupitelstva se hlasování neú-
častnili a tři nebyli přítomni.

Pro vytvoření představy o objemu fi-
nančních prostředků v jednotlivých od-
dílech slouží tabulky na protější straně.

Schválený rozpočet si můžete pro-
hlédnout na našich internetových
stránkách www.praha11.cz

Rozpočet městské části Praha 11 na rok 2005 připravila rada MČ
na základě priorit obsažených v jejím programovém prohlášení
a návrhů jednotlivých odborných útvarů úřadu. Výsledkem je vy-
rovnaný rozpočet, který počítá s příjmy ve výši 482 912 000 a vý-
daji 531 550 000 korun, schodek rozpočtu je kryt zapojením pro-
středků z minulých let - tzv. financováním.

SE ZÁSTUPCEM STAROSTKY Janem Vašíčkem
O ROZPOČTU PRAHY 11 NA ROK 2005

▼
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Marta Šorfová 
o záměrech MČ Praha 11
Seminář k investičním a rozvojovým záměrům městské

části Praha 11 hostilo první únorové pondělí Kulturní
centrum Zahrada. Semináře se zúčastnili zastupitelé MČ
Praha 11 a pracovníci úřadu městské části, aby projednali
některé důležité budoucí  investice. Diskutovali o výstavbě
bazénu, radnice a parkovacích domů, územním plánu
v lokalitě tzv. Trojmezí a případné rekonstrukci školních
jídelen. Několik otázek k projednávaným tématům jsme
položili paní starostce

■ V jaké fázi jsou jednotlivé projekty a který z nich považujete
za prioritní?

Každý z projektů je v současné době v jiné fázi realizace.
Je něco jiného diskutovat o varnách na základních nebo
mateřských školách, jiná je diskuse o stavbě radnice.

Svou prioritu má každý ze zamýšlených projektů, každý
z nich najde své zastánce. O tom, který projekt zrealizuje-
me a kdy,  bude muset rozhodnout zastupitelstvo.

■ Co je nutné vyřešit před započetím stavby bazénu, radnice atd.?
Mít zde bazén je letité přání našich občanů. Já sama tu

bydlím od roku 1977 a po celou tu dobu se stále říkalo: tady
bude bazén, tady bude bazén - podle toho, jak se měnil
územní plán. My jsme pro stavbu bazénu vybrali to nejlepší
místo, naproti ulici Mírového hnutí, nedaleko základní
školy Donovalská. Tam je podle územního plánu území vy-
hrazené pro sport, pro výstavbu nekrytých sportovišť. Aby
tam mohl být postaven krytý bazén, požádali jsme o změnu

územního plánu. Tato změna bude projednávána v nejbliž-
ších měsících Zastupitelstvem hlavního města Prahy.

Na semináři zastupitelstva jsme diskutovali mimo
o délce uvažovaného bazénu, zda by měl mít dvacet pět
nebo padesát metrů, o tom, jakou by měl mít vybavenost,
a o dalších otázkách.

Z diskuse vyplynul úkol zjistit náklady na výstavbu
i provoz bazénu.

Dalším tématem, o kterém se hodně hovoří, mimo jiné
i na webu městské části, je radnice.

Diskutuje se o místech, kde by mohla stát, o finanční
stránce věci, ale i o tom, jak by radnice pod jednou stře-
chou zatraktivnila služby pro občany.

Obrátili jsme se na investory s otevřenou poptávkou,
a z ní vzešly čtyři nabídky: dvě se týkají Chodova, jedna
Opatova a jedna Hájů. V rámci semináře jsme probírali
některé výhody a nevýhody předložených nabídek.

Dlouholetým problémem, který bychom rádi vyřešili, je
parkování, a to jak z hlediska dopravy, tak bezpečnosti.
Při výstavbě sídliště se nepočítalo s takovým nárůstem aut,
s tím, že rodina bude mít dvě nebo dokonce tři auta, což
má dopad mimo jiné na průjezdnost ulic, a tam pak mají
problémy sanitky, hasiči, popeláři. Zjišťujeme proto, jak
vybudovat co nejefektivnější parkovací místa. Nechceme
stavět jeden velký parkovací dům, ale kapacitu stávajících
parkovišť zvýšit lehkými konstrukcemi, maximálně dvou-
patrovými, a vytvořit tak na každém parkovišti mnohem
více parkovacích míst. Taková parkoviště budou samozřej-
mě hlídaná a osvětlená.

■ Městská část musí vyřešit i otázku případné rekonstrukce
varen ve školních jídelnách.

Diskusi o varnách vyprovokovaly nové, zpřísněné hygie-
nické předpisy pro školy a školky. Nechali jsme vypraco-
vat hodnocení současného stavu varen a nyní posuzujeme,
zda bude lepší je zrekonstruovat, nebo tento problém vyře-
šit jiným způsobem.

■ Jaké zájmy nebo realizační záměry má městská část Praha 11
v oblasti tzv. Trojmezí?

Chystaná výstavba v oblasti tzv. Trojmezí, tedy příhraniční
oblasti s městskými částmi Praha 11, 10 a 15 vychází ze
schváleného územního plánu. Zde chceme v maximální
míře zachovat zeleň a tento prostor by měl být vyhrazen
pro volný čas a odpočinkové aktivity. Rádi bychom tu také
měli doplňkové služby pro sídliště.

Starostky se ptal Filip Procházka

Zeptali jsme se
STAROSTKY

Tabulka ã. 1

PŘEHLED KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
Celkov˘ pfiehled kapitálov˘ch v˘dajÛ (v tis. Kã)

oddíl 22 – DOPRAVA 6 100 3,43 %

oddíl 31 + 32 – VZDùLÁVÁNÍ 61 150 34,40 %

oddíl 33 – KULTURA 2 900 1,63 %

oddíl 34 – TùLOV¯CHOVA 15 814 8,90 %

oddíl 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 2 000 1,13 %

oddíl 36 – BYDLENÍ  61 457 34,58 %

oddíl 37 – OCHRANA ÎIVOTNÍHO 
PROST¤EDÍ 14 766 8,31 %

oddíl 43 – SOCIÁLNÍ PÉâE 
A POMOC 7 312 4,11 %

oddíl 53 – BEZPEâNOST 750 0,42 %

oddíl 61 – STÁTNÍ SPRÁVA 5 500 3,09 %

Celkem 177 749

Tabulka ã. 2

PŘEHLED BĚŽNÝCH VÝDAJŮ
Celkov˘ pfiehled bûÏn˘ch v˘dajÛ (v tis. Kã)

oddíl 21 – PRÒMYSL, OBCHOD 
a SLUÎBY 2 680 0,76 %

oddíl 22 – DOPRAVA 2 380 0,67 %
oddíl 31 + 32 – VZDùLÁVÁNÍ 75 120 21,23 %

oddíl 33 – KULTURA 15 769 4,46 %
oddíl 34 – TùLOV¯CHOVA 2 940 0,83 %
oddíl 35 – ZDRAVOTNICTVÍ 1 905 0,54 %
oddíl 36 – BYDLENÍ, 

ÚZEMNÍ ROZVOJ 27 436 7,75 %
oddíl 37 – OCHRANA ÎIVOTNÍHO 

PROST¤EDÍ 26 750 7,56 %
oddíl 41 – DÁVKY V SOC. ZABEZP. 46 900 13,26 %
oddíl 43 – SOC.  PÉâE  A  POMOC 26 420 7,47 %
oddíl 61 – STÁT.  SPRÁVA 116 658 32,97 %
oddíl 64 – OSTATNÍ  âINNOSTI 7 385 2,09 %

Celkem 353 801
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ŠEBEROV
K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 • Tel.: 244 911 713 • www.seberov.cz

Zastupitelstvo městské části Praha –
Šeberov se na několika zasedáních

v lednu i v únoru 2005 opětovně zabý-
valo kauzou „Vestecká spojka a Oáza
park – Tesco“.

Úvodem bych rád zdůraznil, že jak
souhlas k vybudování Vestecké spojky,
tak podporu výstavby areálu Oáza park
(hypermarket + 13 ha parku + sportov-
ní a kulturní využití) má Zastupitelstvo
MČ Praha – Šeberov ve svém progra-
movém prohlášení a záměr byl zastupi-
telstvem na jaře roku 2003 řádně publi-
kován.

Teď přímo 
k jednotlivým kauzám.

Vestecká spojka
Tato komunikace byla schválena již
územním plánem v roce 1999 a časově
podmíněna. Její realizace je možná až
po vybudování a zprovoznění silniční-
ho okruhu mezi Lahovicemi a Jesenicí
nebo po uvedení do provozu komuni-
kace D3 v prostoru Jesenice. Tato
podmínka byla zrušena v září minulé-
ho roku, doporučilo ji ministerstvo
dopravy a ministerstvo životního pro-
středí nemělo připomínky. Svým hla-
sováním pak Zastupitelstvo hlavního
města Prahy jednoznačně časovost
zrušilo. Důvodem je již vlastní realiza-
ce okruhu kolem Prahy v trase JVD
s reálným dokončením tohoto úseku
v roce 2009. S výstavbou Vestecké
spojky se počítá až po roce 2 009.
Vestecká spojka jako důležitá vnitro-
městská obslužná komunikace má tři
hlavní části:

1. Čtyřpruhý sjezd z JVD v úseku
513 na starou benešovskou silnici.
Tento úsek byl projektován a dlouho-
době plánován jako logické napojení
šestipruhá komunikace z JVD do křižo-
vatky, která má tyto kapacitní směry.

A. Vlastní vestecká spojka – dva
pruhy, zatřídění B2, II. třída, max. 60
km/hod. B. Směr Praha – Kunratice –
dva pruhy

C. Směr Vestec a Jesenice – dva
pruhy. 2. Hlavní část Vestecké spojky
vede od staré benešovské silnice kolem
Vestce na pravé straně a dále pak
kolem Hrnčíř a Šeberova po levé stra-
ně. Naše městská část tento úsek plá-
nuje jako dvoupruhý. V tomto úseku
jsou také plánovány úrovňové kruhové
křižovatky. Tento záměr je respektován
všemi zúčastněnými stranami, jak Stře-

dočeským krajem, tak hlavním městem
Prahou.

3. Křižovatka na D1 v úseku 3,7 km.
V minulosti zde došlo k dohodě, že ko-
munikace Vestecké spojky nebude dále
pokračovat směrem na sever, aby ne-
došlo k narušení přírody v dalších
městských částech Prahy. Proto také
netypické napojení na dálnici D1 / 3.7
km. Je škoda, že někteří již zapomněli,
jak v počátcích Šeberov hájil Křeslice
a Újezd. Dokonce bylo v Šeberově za
tímto účelem založeno občanské sdru-
žení Optim eko, aby komunikace nepo-
kračovala směrem na Křeslice, a byla
tak hájena příroda a rozšíření Miličov-
ského lesa. Uzemní plán toto plně re-
spektuje. Je tedy velice nekorektní, že
někdo tvrdí něco o návratu k variantě
dálniční komunikace v trase JVK přes
Křeslice a ničení přírody. Dokonce
místo poděkování: „Děkuji za pomoc
při ochraně přírody v Křeslicích,“ se
tvrdě staví proti nám. Znovu deklaruje-
me, že naše městská část plně podpo-
ruje rozvoj lesů a chráněných území,
stojí o rozšíření Miličovského lesa
a ochranných pásem kolem Botiče
a Křeslic, a je proti jakékoli komunika-
ci v trase severně od D1/3,7 km, jak
bylo před lety domluveno. Plně podpo-
rujeme „zeleň“ a také to v naší městské
části realizujeme (viz změny ÚPn
05/2004).

Proč ale Vestecká spojka? Důvodem
je už teď neúnosný provoz motorových
vozidel ve špičkách v páteřní komuni-
kaci naší městské části. Ten, kdo sledu-
je masivní výstavbu vila domů, rodin-
ných domů a bytů v lokalitě Průhonic,
Vestce, Jesenice, Zdiměřic, Kocandy,
jasně chápe, že obchvat kolem naší
městské části je velmi důležitý. Oficiál-
ní studie ÚDI Praha předpokládá, že
bez vybudování obchvatu kolem Šebe-
rova bude v blízké budoucnosti projíž-
dět páteřní komunikací v naší městské
části přes 12 000 vozidel denně. V pří-
padě vybudování Vestecké spojky, více
jak 4x méně! Lze tedy velice jednoduše
spočítat, o kolik méně exhalací, prachu
a nadměrného hluku budeme mít
v centru naší městské části a o kolik
i více, čím déle budeme stát v koloně
vozidel.

Podtrhuji tedy, že naše zastupitel-
stvo považuje vybudování Vestecké
spojky jako obslužné komunikace
typu B2– II. třídy s úrovňovými kru-
hovými křižovatkami před Hrnčířemi
a u Rozkoše jako zásadní nutnost

v rámci ochrany životního prostředí
ve prospěch našich občanů.

Hypermarket Tesco.
Na české poměry ojedinělý projekt je
plánován na území mezi Šeberovem
a dálnicí D1.

Vedle nabídky řady služeb obchod-
ního domu Tesco, zde má vzniknout
rozsáhlé rekreační a relaxační centrum.
Byl by to u nás první komplex tohoto
typu, kde zóna určená pro rekreaci
a zábavu převládne nad zónou obcho-
dů a prodejen.

Projekt OAZA PARK ŠEBEROV je
navržen na celkové ploše 60 hektarů
nevyužité půdy poblíž dálnice. A právě
nový park, včetně vodních ploch, spor-
tovního zázemí a objektů určených pro
zábavu, zabírá 61 procent z celkové
plochy projektu.

Projekt byl minimalizován na hrani-
ci ekonomické únosnosti ve prospěch
rekreačních, kulturních aktivit a zele-
ně. Snížila se i kapacita prodejních
ploch o 25 %. Jednalo se cca o 30 ha
zeleně na soukromých pozemcích in-
vestora, z toho 13 ha parku včetně
hydrologických opatření na záchranu
pramenné oblasti. Nejednalo se o žád-
nou megazónu. Byl, a stále to je nadča-
sový projekt. Na závěr chci říci, že pro-
blematika rozvoje jihovýchodní částí
našeho regionu není jednoduchou
a jasnou záležitostí. Masivní výstavba,
realizovaná a plánovaná, jak rodinných
domů, tak vila domů, bytů, a komerč-
ních zón v Křeslicích, Újezdě, Šebero-
vě, Hrnčířích, Rozkoši, Čestlicích, Již-
ním Městě a o dalších již zmíněných
obcích, vyžaduje odbornou diskusi
a nadčasovost, a zvláště pak cit a ohle-
duplnost k přírodě a našim občanům.

Odmítám já i zastupitelé naší měst-
ské části používat obdobnou rétoriku
a způsoby jaké jsou podávány v „letá-
cích, anonymních peticích“, včetně
osobních útoků, spekulací o pohnut-
kách a prospěšnosti, zamítnutí našich
aktivit pro konkurenci nebo jednotliv-
ce, ničení přírody a podobně. V této
souvislosti si vážím odborného a nad-
časového přístupu starostů a jednotli-
vých zastupitelů v plánované trase
JVD. Bez tohoto přístupu bychom JVD
možná nikdy neměli, a dodnes se doha-
dovali o JVK.

Milí spoluobčané, děkuji vám za po-
zornost a přeji teplé předjaří.

Marek Fajfr,
starosta městské části Praha-Šeberov

SLOVO STAROSTY MČ Praha – Šeberov 
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Zastupitelé městské části na
svém pravidelném zasedá-

ní dne 8. 2. 2005, schválili vý-
sledné plnění rozpočtu za rok
2004 a zároveň rozpočet na
rok 2005 v hlavní a vedlejší
činnosti.

PLNĚNÍ ROZPOČTU 
ZA ROK 2004
Celková výše příjmů za rok
2004 byla 9 210 607 Kč. 

Z celkových výdajů 9 372 460
Kč bylo použito na investice
5 317 990 Kč, tj. 57%.

Investiční prostředky 
byly použity:

2 270 400 Kč 
– nákup pozemků pod valem

252 505 Kč 
– nájemné za nájem s právem

koupě (multikára)

108 565 Kč 
– plynofikace Újezda

500 000 Kč 
– zemní val – I. etapa

34 302 Kč 
– zemní val – II. etapa

1 483 698 Kč 
– nákup nového úřadu

500 403 Kč 
– rekonstrukce lávky přes

Botič – I. etapa

85 094 Kč 
– stroje, přístroje a zařízení

83 023 Kč 
– pronájem pozemků 

pod valem

ROZPOČET NA ROK 2005
Rozpočet hlavní činnosti na
rok 2005 byl schválen v celko-
vé výši příjmů 6 510 000 Kč.

Z celkových schválených výda-
jů 7 310 000 Kč (plánovaný
schodek ve výši 800 000 Kč
bude kryt zůstatkem na ban-
kovních účtech z roku 2004),
je určeno na investice
2 682 600 Kč, tj. 37 %.

Z rozpočtu MČ Praha – Újezd
budou investovány finanční
prostředky do následujících
projektů:

238 000 Kč 
– dětské hřiště

200 000 Kč 
– rekonstrukce lávky přes

Botič

1 800 000 Kč 
– nákup pozemků pod II. eta-

pou ZOV

300 000 Kč 
– leasingové splátky za multi-

káru

86 000 Kč 
– stroje, přístroje a zařízení –

přídavná zařízení pro multi-
káru a vybavení úřadu

58 600 Kč 
– platby za pronájem pozemků

pod valem

Další investiční akce, jejíž
realizace bude zahájena v roce
2005, je zahrnuta do rozpočtu
hl. m. Prahy – Odboru měst-
ského investora (OMI). Jedná
se o akci „ Komunikace Újezd“
v celkové rozpočtové částce 21
000 000 Kč.

V projektové přípravě je
stavba „Odvodnění Formanské
ul. v Kateřinkách“ a „Rozšíření
Formanské ulice mezi Kateřin-
kami a Újezdem“.

K 31. 12. 2003 měla městská
část dluh za nezaplacené faktu-
ry vůči firmě Vodomont (zhoto-
vitel zemního ochranného valu)
ve výši 6 611 000 Kč a dluh za
věcné břemeno pozemků pod
valem a nové prostory úřadu
vůči firmě ČS Reality ve výši
2 949 000 Kč. Tento dluh se
během roku 2004 podařilo sní-
žit, a k datu 31. 12. 2004 měla
městská část dluh vůči firmě
Vodomont ve výši 2 232 000 Kč
a vůči firmě ČS Reality dluh ve
výši 1 450 000 Kč.

Lenka Lorencová,
vedoucí ekonomického odboru

ZASTUPITELSTVO 
schválilo rozpočet na rok 2005 
a výsledek plnění rozpočtu za rok 2004

VÍTÁNÍ občánků
V roce 1991, kdy byl starostou obce Jiří Votava,

vítala naše městská část Praha - Újezd malé ob-
čánky naposledy. A milá tradice byla obnovena až
po čtrnácti letech.

Ve středu 26. ledna 2005 v zasedací místnosti
úřadu městské části starosta Ing. Jiří Hrubý přivítal
20 malých občánků a jejich rodičům předal dárko-
vou poukázku v hodnotě 1 000 Kč na nákup dětské-
ho zboží. Rodiče vítání „svého“ občánka potvrdili
podpisem do pamětní knihy.

Zájem byl obrovský, zasedací místnost doslova
praskala ve všech, ale malí občánci městské části
Praha-Újezd byli velmi ukáznění.

Přivítáni byli: Tomáš Slunéčko, Pavel Sedláček,
Marek Bursík, Vojtěch Polonyi, Vojtěch Železný,
David Staněk, Vilém Sobotka, Filip Bezpalec, Albert
Matějka, Kryštof Bittman, Kristýna Kuchtová, Aneta
Šimůnková, Emma Plešingrová, Johanna Jandourko-
vá, Anna Štěpánová, Iveta Víznerová, Mariana Siro-
watková, Lucie Rachačová, Kateřina Klímková
a Sára Pastorková.

Přejeme jim ještě jednou touto cestou co nejkrás-
nější cestu životem.

Fotografie z vítání občánků si můžete prohléd-
nout na webových stránkách městské části.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

DŮLEŽITÁ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 8. 2. 2005

SCHVALUJE:
▼ finanční příspěvek pro Územní organizaci dia-

betiků Praha 4,
▼ směnu s doplatkem pozemků parc. č. 214/94,

214/93 a 214/124, 214/125,
▼ zvolení J. Votavy do funkce předsedy kontrol-

ního výboru.

UKLÁDÁ STAROSTOVI:
▼ vyvolat jednání s firmou IKP Consulting Engi-

neering týkající se projektování křižovatky na
D1,

▼ provést průzkum zájmu o rozvod kabelové te-
levize mezi obyvateli Újezda,

▼ reklamovat veškeré závady na zemním
ochranném valu u zhotovitele firmy Vodo-
mont,

▼ požádat investora o likvidaci zařízení staveniš-
tě na Kateřinském náměstí.

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

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
v úterý 8. března 2005 od 19.00 hod. v zasedací
místnosti úřadu městské části.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty
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PŘEHLED
gymnázií, 
středních škol, 
vyšších 
odborných škol 
a vysokých škol 
na Jižním Městě

Jako každoročně přichází obdo-
bí, kdy se podávají přihlášky na

střední školy, a proto přinášíme
přehled nabídky středního, vyšší-
ho odborného a vysokého školství
na území městské části Praha 11.

V letošním roce je třeba vybírat
obzvlášť pečlivě, protože systém
přihlašování se v důsledku nového
školského zákona změnil: v prv-
ním kole přijímacího řízení se lze
ucházet pouze o jednu školu.
V případě neúspěchu se žák může
účastnit dalších kol přijímacích ří-
zení, která budou vyhlašovat ředi-
telé těch škol, v nichž se nenaplnil
předpokládaný stav žáků v prvním
kole. O volných místech v Praze
bude veřejnost informovat Magist-
rát hl. m. Prahy, zveřejní přehled
středních škol s údaji o počtu vol-
ných míst.

V nabídce škol 
na Jižním Městě došlo 
od září 2004 k několika změnám:
▼ Na Jižním Městě v objektu bý-

valé základní školy Křejpského
1502 ukončilo působení odlou-
čené pracoviště Obchodní aka-
demie, Svatoslavova 6

▼ Do uvolněného objektu Křejp-
ského 1501 se přestěhovala
Svobodná speciální škola J. A.
Komenského, která dosud sídli-
la v Praze 2 (1. – 9. ročník ZŠ
a tříleté studium).

▼ Bylo otevřeno odloučené pra-
coviště Gymnázia Budějovická,
a to v objektu ZŠ Pošepného
nám. 2022 (každoročně se
budou otvírat 2 třídy čtyřletého
studia).

▼ Zahradnická škola, která do
loňského roku působila na ad-
rese Schulhoffova 844, se pře-
místila do uvolněných prostor
v ZŠ Campanus, Jírovcovo
nám. 1782.

▼ Vznikla nová Soukromá vyšší
odborná škola umění a rekla-
my, s.r.o., a sídlí v objektu ZŠ
Pošepného nám. 2022.

Ivana Guthová, 
odbor školství a kultury

ÚMČ Praha 11

ZŠ K MILÍČOVU
s rozšířenou výukou
jazyků informuje

Vřazovací řízení do tříd s rozšíře-
nou výukou jazyků se koná 26.

dubna 2005 od 8 hodin. Přihlášky
jsou k dispozici v kanceláři budovy
naší školy, na kmenových školách
nebo si je můžete stáhnout z webo-
vých stránek . Otvíráme třídy s výukou
německého nebo anglického jazyka.
Hlásit se mohou žáci letošních dru-
hých tříd. Přihlášky je nutno odevzdat
do 20. dubna 2005. Náhradní termín
vyřazovacího řízení je stanoven na 10.
května 2005. Pozvánky k vyřazovací-
mu řízení nebudou rozesílány.

J. Vrbová,
zástupkyně ředitelky školy

ZŠ K Milíčovu, Praha 4 
www.zsmilicov.cz

MŠ JANOUCHOVA pořádá

Dny otevřených dveří
s ukázkou výchovné práce
◆ 21. března připravujeme malování

a kreslení

◆ 22. března si zahrajeme loutkové di-
vadlo a zazpíváme

◆ 24. března budeme cvičit a hrát po-
hybové hry

V tyto dny se mohou maminky se svými
dětmi přijít podívat do naší školky, se-
známit se režimem dne dětí ve školce,
s paní učitelkami a s novými kamarády.
Vždy od 10.00 hod. bude připravena
ukázka výchovné práce, do které se děti
mohou aktivně zapojit. Další dny otevře-
ných dveří se budou konta první týden
v dubnu, v době zápisu dětí do mateřské
školy.

Přijďte se k nám podívat!

Kateřina Kočerová, 
ředitelka mateřské školy

Janouchova 671, tel.: 272 912 122

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nedvědovo nám. 140, Praha 4
nabízí žákům 3. a 4. tříd sportovní třídu plavání
Ve školním roce 2005/2006 otevřeme

sportovní třídu plavání pro pátý roč-
ník a přípravnou čtvrtou třídu při ZŠ
Nedvědovo náměstí 140. Zároveň dopl-
ňujeme i současnou pátou třídu.

Žákům nabízíme optimální spojení
školní výuky se sportovní přípravou. Ná-
ročný program pomáhá příznivě překo-
nat období dospívání, formuje charakter.
Prospěchově a sportovně úspěšní žáci
mohou po 9. třídě přejít na Sportovní
gymnázium v Přípotoční ulici.

Ke zkouškám se dostav v úterý 8. a 22.
března 2005 v 9.00 hod. do vestibulu Pla-
veckého stadionu v Praze 4-Podolí.

Informovat se můžete ve škole tel.
241 021 421, 241 021 422, 241 021 423
nebo u trenéra J. Passera v bazénu Po-
dolí Po–Pá 7–8 hod., tel. 241 433 952,
večer 244 V912 409 (tel., fax, záznam-
ník), e-mail:passerovi@volny.cz.

Přihlášku získáte: na naší škole,
v Plaveckém stadionu Podolí nebo na
www.sport-service.cz/zsnedvedovo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Praha 4, Mendelova 550
vás srdečně zve
NA ŠKOLNÍ JARNÍ 
SLAVNOSTI 
A VEPŘOVÉ HODY 
DNE 1. BŘEZNA 2005

Můžete se s námi pobavit při
karnevalovém tanci, účastnit

se kulturního programu, prohléd-
nout si výstavku dětských prací
a sami si zkusit udělat výrobek
v naší tvořivé dílně.

Program slavností:
Dopoledne 9.00 – 12.00
◆ karnevalový rej
◆ výstavka dětských prací
◆ ochutnávka jitrnic
◆ kulturní program
◆ tvořivá dílna

Odpoledne 15.00 – 18.00
◆ výstavka dětských prací
◆ jarmark
◆ kulturní program
◆ tvořivá dílna

Večer 19.00 – asi 23.00
◆ vepřové hody
◆ živá hudba
◆ tanec
◆ bohatá tombola

Najdete si cestu
k nám do školy?
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A s ním tradičně Březen měsíc inter-
netu (více na www.brezen.cz).

Před třemi lety, kdy se knihovna Opa-
tov (Opatovská 1754, opatov@mlp.cz)
připojila k projektu poprvé, byla hlavní
náplní našeho programu školení pro
veřejnost. Během tří let se však naše
kurzy staly službou pravidelnou, dosta-
tečně známou a využívanou. Snaha při-
blížit lidem internet vyplývá mimo jiné
i z faktu, že každý čtenář Městské kni-
hovny v Praze má právo na bezplatné
využívání internetu. 

Hlavními učebními dny jsou úterý
a čtvrtek. V úterý dopoledne je opatov-
ská učebna využívána seniory z Centra
sociálních služeb Praha – Jižní Město,
navečer pak přicházejí na školení čte-
náři, kteří by rádi využívali v knihovně
internet, ale neví, jak na to. Večerní
hodiny dvou čtvrtků v měsíci jsou urče-
ny těm, kteří chtějí internet využít jako
nosič své tvorby. Zbylé hodiny zaplní
kurzy pro knihovníky, které Městská
knihovna v Praze pořádá v rámci své
regionální působnosti a odpovědnosti
za vzdělávání knihovnické veřejnosti.

Březen měsíc internetu připravujeme
dnes spíše jako záležitost seznamovací,
než proškolovací. Máme totiž během
jednoho měsíce možnost ukázat ho
v jiném světle, než jen jako prostředek
rychlé komunikace a „vytáhnout“ z něj
to zajímavé. A aby to mělo nějaký řád,
tak se to zajímavé týká vždy jednoho té-
matu (2003 – Literatura on–line, 2004 –
Virtuální cesty po ČR). V roce 2005 je
to ekologie a celý březen nese podnázev
„Ekologický internet“. A nejen u nás. 

K tématu se připojuje i „sesterská“
knihovna v Praze 11 na Jírovcově ná-
městí (Jírovcovo náměstí 1, jirovco-
vo@mlp.cz) a trochu vzdálenější kni-
hovna v Praze 5 na Smíchově a nejvz-
dálenější knihovna v Praze 13 na Luži-
nách. Aby taková věc nezůstala jen mezi
knihovnami, partnerem jim je  Český
svaz ochránců přírody (www.csop.cz),
který se snaží dělat vše pro to, aby se za-
chovaly alespoň zbytky naší různorodé
přírody.

S Březnem měsícem internetu je již
také neodmyslitelně spjata Noc s An-
dersenem, akce, která má svůj původ
v Uherském Hradišti a směle by mohla
nést podtitul „Pohádková noc v kni-
hovně.“ Děti jednu noc tráví ve „své“
knihovně a mohou potkat i nějakou tu
pohádkovou bytost. Stát se nocležní-
kem může jen dítě, které je mladší 10
let, naprosto zdravé (bez nachlazení,
horeček atp.) a schopné vydržet celou
noc bez rodičů. Počet dětí, které se
akce mohou zúčastnit je omezený. Při-
hlášku a více informací si můžete vyžá-
dat v knihovně Opatov (v knihovně na
Jírovcově náměstí se akce koná pro
uzavřenou skupinu dětí).

Hned pro začátek je připraven první
pohádkový úkol. Při odevzdávání vypl-
něné přihlášky by měli budoucí noclež-
níci odpovědět knihovnici na otázku,
z které pohádky H. Ch. Andersena je
tento citát: „...Ležela jsem na něčem
tvrdém, že jsem po celém těle samá
modřina.“ ? Správná odpověď je vstu-
penkou do světa pohádek.

Lenka Hanzlíková, metodička

BŘEZEN 2005 je tu!

KC Zahrada vyhlásilo třetí ročník
výtvarné soutěže Internetem

letem světem III aneb www.honzajde-
dosveta.cz. Uzávěrka: 31. 3. 2005 (slav-
nostní vyhlášení duben 2005). Katego-
rie: a) do 6 let b) 7 – 10 let c) 11 – 15
let d) 16 – 21 let e) ostatní

Téma:
S pohádkovým Honzou
do světa (nejen internetu)

Kdo by neznal pohádky o českém
Honzovi, jak vyráží na cestu za zkuše-
nostmi do světa s rancem plným bu-
chet?! Šel buď doprava, doleva, anebo
rovnou za nosem. Kam mu kdo pora-
dil, vyrazil. Ovšem internet všem cesto-
vatelům naprosto změnil život. Každý
může navštívit jakýkoliv zemský kout
z pohodlí své židle: informace potřebné
k vycestování za zkušenostmi a zážitky
jsou jednoduše k dohledání.

Březnová internetová soutěž se
opírá o pohádkového Honzu, kterého
internet (stejně jako všechny činnosti
kromě pojídání buchet a válení se za

pecí) zatím příliš nezaujal. Soutěžní
úkoly jsou výtvarné a jde o nakreslení
Honzy, jak jde do světa jak sám surfu-
je a běhá po internetových stránkách
anebo jak se učí v pohádkové škole.
Úkol č. 1: první úkol nabízí výtvarně
nadaným, aby zpracovali vlastní před-
stavu českého Honzy, jak vyráží
z české pohádky do světa.
Úkol č. 2: druhý úkol je variací první-
ho. Český Honza jako průvodce Inter-
netem.
Úkol č. 3: třetí úkol se nazývá Pohád-
ková škola. Jde o malování, kreslení, či
výrobu školy, která je buď z pohádky,
anebo se v ní jen pohádky učí, či je cel-
kově pohádková. Protože i ve škole po-
hádkové již nyní využívají internet.

Podmínky soutěže:
Každý soutěžící si může vybrat jakéko-
liv téma a může se zúčastnit libovolné-
ho počtu úkolů. Soutěžící může využít
jakékoliv výtvarné techniky.

Zpracovaný úkol může zaslat nebo
doručit osobně do 31. 3. 2005 do KC

Zahrada, Malenická 1784, Praha 4, 148
00. Heslo: www.honzajdedosveta.cz

Vyhodnocení soutěže:
Soutěž vyhodnotí odborná porota.

V každé kategorii udělí hlavní cenu
a dále ceny podle charakteru práce
(např. Za tvůrčí přínos, Čestné uznání
poroty, Cena sponzora, Cena mediální-
ho partnera.atp.). Dále se počítá s od-
měnami pro kolektivy. O výsledcích
a slavnostním předání cen budou
účastníci včas písemně informováni
(příp. telefonicky) a na www.kc–zahra-
da.p11.cz.

Výstava: Všechny práce budou vysta-
veny v KC Zahrada od 4 .4. 2005.

Ceny: Hodina (a více) na internetu
zdarma v internetové kavárně KC Za-
hrada, volné vstupenky na pořady KC
Zahrada, odborné publikace, dětské
knihy, výtvarné potřeby

Informace:
MgA, Hana Kožová, dramaturg
Tel.: 271 910 246, 777 242 316
KC Zahrada, Malenická 1784
Praha 4 – Chodov, 148 00

PROGRAM 
Března měsíce Internetu
v knihovnách v Praze 11
◆ 1. 3. – 31. 3.
Eko otázky k Bfieznu mûsíci internetu
(soutûÏ na ekologické téma s variantou
pro dûti i pro dospûlé)
Knihovna: Opatov, Jírovcovo námûstí

◆ 3., 10., 17., 24. 3.
od 10.00 do 12.00 hod.

·koliãka internetu pro seniory
(‰kolení internetu pro urãenou vûkovou
kategorii)
Knihovna: Jírovcovo námûstí

◆ 9. 3. od 15.00 do 17.00 hod.
ZáloÏka X krát jinak
(v˘tvarná dílna na v˘robu záloÏek, která
se navrací do doby, kdy bfiezen byl je‰tû
mûsícem knihy)
Knihovna: Opatov

◆ 22. 3. od 17.30 do 19.00 hod.
Ekologick˘ internet
(prezentace zajímav˘ch webov˘ch strá-
nek s tématem ekologie)
Knihovna: Opatov

◆ 1. 4. Noc s Andersenem
(pohádková noc v knihovnû)
Knihovna: Opatov, Jírovcovo námûstí
(pouze pro uzavfienou skupinu dûtí)

Další zajímavé březnové akce
v knihovně Opatov

◆ 17. 3. od 15.00
Pohádkové odpoledne
(ãtení pohádek)

◆ 23. 3. od 15.00 do 18.00
Velikonoãní dílna
(tvÛrãí dílna, kde se pod vedením seniorÛ
nauãíte malovat vajíãka, plést pomlázku
a dal‰í)

INTERNETEM letem světem III
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Krajina dětství školáka Ludvíka měla
zelenou barvu. Nejdřív trávníku

kolem otcova penzionu nedaleko Tábo-
ra, o něco později fotbalového hřiště teh-
dejší žižkovské Viktorie, až docela zt-
mavla na obdélníkovém stole, napříč
rozděleném síťkou. Než se však vypraco-
val do sportovně nejúspěšnějších let, ab-
solvoval gymnázium, na přání otce se vy-
učil číšníkem a vystudoval hotelovou
školu, hrál ve výběru fotbalistů Čech
proti moravským borcům...

Jednou jsem však zaslechl našeho tre-
néra, jak cosi říká o mém fotbalovém ta-
lentu a k tomu dodává: Když on je samá
ruka, samá noha, jako pavouk... Tak
jsem s fotbalem skončil, zavzpomínal
Ludvík VYHNANOVSKÝ několik dnů
po svých osmasedmdesátých narozeni-
nách. Z toho všeho mu však jako na-
vzdory zůstaly právě ty dlouhé ruce
a dlouhé nohy. Navíc čisté myšlenky
a krásné vzpomínky. Ve svém životě do-
sáhl met, o kterých se mnohým z nás ani
nesní. I když zažil také dost a dost příko-
ří. Od svých třinácti let byl sirotek, po-
ručníkem se mu stal jeho nejstarší bratr.

Dřív než začal prohánět bílý míček
po zeleném stole, vídával hrát svého otce
a dva starší bratry v žižkovských her-
nách, kterých v třicátých letech minulé-
ho století bylo jak naseto. Stolní tenis,
chcete–li table–tennis, byl tehdy velmi
populární zábavou mladých i starých. Se
svými dvěma bratry (když otec nebyl
doma) uklidili otcův velký kancelářský
stůl, přepůlili ho knížkami a pinkali tím
bílým „nesmyslem“. Jako kluk chodil do
žižkovské restaurace U soudku, ne však
na pivo, ale hrát ping–pong. V sobotu
a v neděli se tam sváděly urputné boje
mezi muži všech generací. O něco po-
zději chodil do Palackého ulice, kde byla
veřejná herna PING–PONG ROOM.
Běhání kolem stolu a odpalování bílého
celuloidového míčku ho začalo bavit víc
než kopaná, volejbal, tenis, sporty, se
kterými to taky zkoušel. Možná i proto
ho po čase vyzval pan rada Veselý, me-

cenáš ze Sparty, aby si
přišel zahrát mezi jeho
kluky. Přišel. Netrvalo
dlouho a vyhrál doro-
stenecké mistrovství
republiky. Ani temné
protektorátní dny mu
zelené stoly nezatemni-
ly. Po válce pokračo-
val. Ale už mezi dospě-

lými.
Třikrát vyhrál mistrovství republiky,

nesčetněkrát nás reprezentoval v mezi-
státních utkáních, na mistrovstvích Ev-
ropy i světa. Z nich má doma nejméně
osm medailí (v singlu, deblu a mixu,
v družstvech), které mu vysocí meziná-
rodní funkcionáři pověsili na krk poté,
co vystoupal na stupně vítězů.

Byly to však jiné časy, tvrdí. Může
přece srovnávat, protože ještě před třemi
roky chodil mezi své dávné druhy, hlav-
ně však jako trenér mezi nejmladší zá-
jemce o tento „malý“ sport do tělocvičny
pražské Sparty. V čase svých největších
domácích i mezinárodních úspěchů –
světe div se! – hrál a trénoval zadarmo.
Když naše družstvo, jehož byl členem,
zvítězilo na mistrovství světa, dostal od-
měnu celých pět tisíc korun...

Tenkrát to tak bylo. A samozřejmě
bez dopingu, ten jsme neznali. Jediným
podpůrným prostředkem bylo tréninkové
úsilí a vůle vítězit, dodal.

Aby dostávali startovné, aby jim
někdo (stát, svaz či mecenáš) hradil
účast na závodech a vyplácel milionové
odměny za vítězství? O tom si nemohli
ani nechat zdát. Sami si dokonce  kupo-
vali pálky a míčky. A těch se něco spo-
třebovalo, jak při tréninku, tak v závodě.
Hrálo se pro vítězství a pro čest. A taky
pro vlastní potěšení.

To si nenaříkám, dělal jsem to přece
dobrovolně, protože mě to bavilo. Větši-
nu života jsem byl zaměstnán jako eko-
nom v Pozistě, později Vojenských stav-
bách, za něž jsem hrával. Jediným „privi-
legiem“ bylo, že mi spolupracovníci fan-
dili. Na soustředění reprezentantů nebo
na závody jsem si vybíral dovolenou,
a pokud mi zaměstnavatel poskytl ne-
placenou, tak mi ji náš svaz refundoval.

Dnes se i v našem sportu pohybují ho-
rentní finanční částky.Je prostě jiná
doba. Špičkový sport nemůže dělat
amatér. Výkony sportovců jsou dnes tak
vysoké, že se každý musí svému sportu
věnovat naplno. Je to jeho zaměstnání,
živí jím sebe a svou rodinu. Navíc se
žádný sport nedá dělat do stáří. Sám
jsem s reprezentací skončil ve svých šest-
atřiceti letech. Přišli mladí, a začali nás
porážet. Ne, řevnivost mezi námi nebyla.
Vždyť třeba s Mikem, který je o mnoho
let mladší než já, jsme vyhráli mistrov-
ství Rakouska. Každý musí pochopit, že
čas se zastavit nedá a že generace se stří-
dají. To jsem si vždy uvědomoval, proto
jsem ještě před skončením reprezentace
začal trénovat ve Spartě a dělal jsem to
čtyřicet let. Za symbolickou odměnu. Tě-
šilo mě, když některý z mých svěřenců
měl později úspěch. A pořád jsem s nimi
hrál – až do svých šedesáti – jako člen
družstva pražské Sparty, které je účastní-
kem naší první ligy, před ní je ovšem liga
profesionální a superliga. Se svými
mladšími spoluhráči a soupeři se stále
stýkám, chodí ke mně Miko, Orlowski
a další. Škoda jen, že nebydlí na Jižním
Městě. Starší člověk by měl pořád mít
někoho kolem sebe. Jeden můj starý ka-
marád říká, že neumře na špatnou fyzič-
ku nebo nemoc, ale na smutek...

Ludvík Vyhnanovský stále sleduje
dění ve svém sportu. Nemrzí ho, že ev-
ropské hráče předběhli svými výkony
asijští – čínští, hongkongští, tchajwanští...

Začali se prosazovat už když jsem
končil. Nedivte se, v Číně mají mnoha-
milionovou základnu úspěchu chtivých
hráčů – neznám ostatně nikoho, kdo by
nechtěl vyhrávat. Mistrovství Číny se
hraje celý rok. Přišli s topspinovými
údery, raketu drží po vzoru hůlek, který-
mi jedí, trénují a trénují. V Číně jsem byl
čtyřikrát, vím, jak dokáží jít za vytčeným
cílem. Když se dnes evropský hráč dosta-
ne do první dvacítky, je to úspěch..

Náš rozhovor jsme museli ukončit.
Pan Vyhnanovský odcházel svižným
krokem sportovce na oběd do jídelny
pro důchodce a něco nakoupit pro od-
polední návštěvu.

Ladislav Tunys

MISTR SVĚTA

Druhý únorový víkend patřil zájem-
cům o turnaj ve stolním tenise

z řad malých i neregistrovaných dospě-
lých hráčů. Nejprve si to v sobotu do-
poledne rozdali mezi sebou žáci. Vý-
konnostní úroveň měly děti různou, na
některých byla znát léta tréninku, pro
nejmladší a nejméně zkušené byl úspě-
chem každý získaný míč. Nicméně,
i když se hrálo každý s každým, a byl
tak využit prostor celé herny v bývalé
kotelně na křižovatce Bachovy a Mi-
kulovy ulice, kromě jednoznačných zá-

pasů se odehrála i řada utkáních zají-
mavých, vyrovnaných a dramatických. 

V neděli přišli na řadu dospěláci
a i mezi nimi byla na první pohled
zřejmá rozdílná výkonnostní úroveň.
Protože však nešlo o ligové body či
mistrovské tituly, ale hlavně o potě-
chu ze hry, odcházeli nakonec hráči
spokojeni.

Dobře zorganizované turnaje pro-
běhly bez komplikací a všichni se
mohou těšit na další ročník.

Petr Kopal

Pořadí nejlepších:

Mládež:

1. Beran Miroslav
2.Doan Jan
3. Filatov Michal

Dospělí:

1. Kudrna František
2. Hochman Petr
3. Beran Miroslav

TTC ELIZZA pořádala T-Mobile Open turnaje
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Láska dva dny 
před Valentýnem
Vepřové hody, jsou od nepaměti svátkem. Symbolem hoj-

nosti, pohody, radosti a veselí. Nejinak tomu bylo v so-
botu 12. února v jídelně Centra sociálních služeb, kde se
sešlo 130 seniorů, aby si pochutnali na zabíjačkových la-
hůdkách. Nejdříve přišla na řadu zabíjačková polévka,
takzvaná prdelačka, pak následoval zabíjačkový guláš
s knedlíkem. To vše bylo možné vydatně spláchnout pivem,
které bylo i letos zdarma, a tentokrát ho byly tři sudy.
A protože po dobrém obědě přijde k chuti zákusek, čekaly
na přítomné domácí buchty plněné tvarohem, mákem nebo
povidly a káva. Kdo měl po tom všem pocit, že už se nemů-
že ani hnout, toho z omylu vyvedla Jižanka, která s novým
harmonikářem panem Františkem Čajkou hrála jako
o život. A tak rychle dojíst, dopít, a hurá na parket. Konec
konců, mnozí trochu pohybu jen přivítali. Na ty, kterým při
tanci vyhládlo, ale nejen na ně, pak ještě čekala odpolední
svačina a jednohubky.

Bylo to vydařené odpoledne. Na vlastní oči se o tom přišli
přesvědčit zástupci radnice Marta Šorfová, Jaroslava Vysko-
čilová, Ivan Škoda, Jan Vašíček, Jiří Polák a Petr Popov.
Dobrou chuť přišli seniorům popřát i zástupci TV Prima.

Poděkování zaslouží nejen sponzoři piva Marta Šorfová,
Miloslava Menclová, Petr
Popov a Petr Krejčí, ale
i všichni, kteří se na ná-
ročné přípravě podíleli.

Jestliže je pravda, že
láska prochází žaludkem,
byla to skvělá příprava na
svátek zamilovaných,
který přišel za dva dny.

Jan Meixner
Foto autor

Tři zlaté 
a jedna diamantová
Svatý Valentýn – patron zamilovaných – stál určitě

i u zrodu dlouholetého spokojeného a šťastného
manželství. Láska a porozumění pomáhají překonávat
mnohdy nelehké životní situace, s láskou se ruku v ruce
dá dojít až ke zlaté svatbě.

Městská část Praha 11 se ráda připojí i k vašim rodin-
ným oslavám. Stačí zavolat do odboru kancelář starosty
(tel. 267 902 222) a domluvit se. Oslava společného dlou-
holetého manželství patří k příjemnostem všedního živo-
ta podobně jako vítání malých občánků do života.

Odbor kancelář starosty, 
Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4

Manželé Dagmara a Václav
Bauerovi se brali 15. ledna 1955
a v předvečer významného život-
ního jubilea, padesáti let společ-
ného života, 14. ledna 2005,
oslavili zlatou svatbu v obřadní
síni Chodovské tvrze.

Padesát let spokojeného manžel-
ství si malou oslavou v soukro-
mí jejich panelákového bytu při-
pomněli i manželé Jindřiška
a Jan Liškovi 18. ledna 2005.
Ani jim nezapomněla naše měst-
ská část blahopřát s kyticí
a dárkovým košem.

Paní Milada se seznámila s Jose-
fem Pangrácem v roce 1953. Od-
dáni byli na nuselské radnici 
5. 2. 1955 a společným životem
protančili. V roce 1957 se jim
narodil syn Josef a v roce 1961
dcera Jana. Dnes už mají čtyři
vnoučata. Zasloužený odpočinek
prožívají na chatě ve Stříbrné
Skalici nebo na Jižním Městě.
Tam se přistěhovali v roce 1982.
Zlatou svatbu oslavili 4. února
2005 v kruhu rodiny v obřadní
síni Chodovské tvrze.

A nakonec ještě jedna diamanto-
vá svatba. Šedesát let společného
života oslavili 28. ledna 2005
manželé Květuše a Emil Kovářo-
vi. Spolu s nimi si toto významné
životní jubileum připomněla
i městská část a připojila kytici
a dárkový koš. Přejeme všem ju-
bilantům hodně zdraví, spokoje-
nosti a hlavně lásky do dalších
let společného života.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
do PC klubu u Zeleného ptáka v Kunraticích

Výstava obrazů, umělecké fotografie, malby na skle
a paličkované a háčkované techniky umělců kroužku

arteterapie AMD z Petýrkovy ulice pod názvem Barevná
setkání

Vystavují: Pavel Soukup, Stanislava Rýdlová, Vlasti-
mil Rédl, Eva E. Schmidtová, František Újezdský, Vero-
nika Nesměráková a Blanka Jedličková

Pondělí – pátek od 10 do 21 hod.
Výstava potrvá do 11. dubna 2005
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KC Zahrada s novým
rokem obohatilo
svou již tak širokou

nabídku o pořad „Host v Zahra-
dě“. Jde o cyklus podvečerních
setkávání se známými, oblíbený-
mi, zajímavými lidmi z oblasti
umění, vědy i sportu. Pořad, vy-
stavěný na vyprávění, hudebních
vstupech i milých překvapeních,
se koná vždy jednou za měsíc.
Program, jenž je určen nejen do-
spělým divákům, počítá s aktivní
účastí publika. Historicky první-
mi Hosty v Zahradě byli Dana
Morávková, Petr Malásek a saxo-
fonista Petr Kop. Pozvání do
Kulturního centra dále přijali:
Květa Fialová, Petr Jančařík
a Pavel Půta (5. 3. 2005 v 17.00),
Milena Steinmasslová a předsta-
vitelé jejích dětí ze seriálu Rodin-
ná pouta (29. 3. 2005), dále
herec Ladislav Frej a hudebník
Daniel Dobiáš...

Květa Fialová je pozoruhodná
osobnost, šarmantní dáma, člo-
věk plný optimismu. V jejích hlu-
bokých očích se zračí pochopení,
naděje a vytrvalost. Narodila se
ve Velkých Dravcích na Sloven-
sku, v roce 1950 absolvovala br-
něnskou JAMU. Hrála v divadle
v Opavě, v Českých Budějovi-
cích, v Kolíně, poté nastoupila v divadle
v Martině na Slovensku... Květa Fialová
také ztělesnila velké množství filmo-
vých rolí – jako Tornádo Lou z Limo-
nádového Joea je nezapomenutelná.
V roce 1957 její pracovní kroky zamíři-
ly k Janu Werichovi. V divadle ABC,
které pak přešlo pod správu Městských
divadel pražských, zůstala až do roku
1991. Po čtyřleté pauze se do ABC vrá-
tila v titulní roli inscenace Harold
a Maud, následovala hra Jezinky a bez-
inky. Dodnes hraje v osmi inscenacích,
rozdává radost, chodí na dlouhé pro-
cházky, cestuje... a v sobotu 5. března
zavítá do jihoměstské Zahrady.

Jaký máte vztah k sídlištím? Domníváte se,
že nejde pouze o „králíkárny“?

Moje dcera bydlí na pražském sídliš-
ti Košík, v bytě, který jsem jí kdysi za
totality koupila, a je tam velmi šťastná.
Svět je totiž takový, jak si ho přeloží-
me. Svět neexistuje, existujeme my
a my ho tvoříme. I když budu bydlet
v paneláku, mohu si přece myslet, že
bydlím na hradě. Jsou miliony situací
a milióny lidí, a každý vidíme svou si-
tuaci po svém. Záleží tedy jen na nás,
jaký pohled zvolíme.

V jednom rozhovoru jste kdysi uvedla, že
byste ráda založila agenturu Štěstí.

Ano, agenturu Štěstí bych chtěla. Do
agentury by chodili všichni lidé, kteří

mají nějaká přání. Měla bych tam agen-
ty. Ti by lidem buď jejich přání vyvráti-
li, že nejsou rozumná, anebo je naopak
přivedli k řešení. Každopádně by jim
pomohli. A to by se mi moc líbilo.

A recept na štěstí pro sebe máte?
Ano, mám. Stává se samozřejmě, že

to člověk někdy nezvládne – jsou ne-
moci, odchody blízkých ze světa nebo
stačí podívat se na televizní zprávy. Ale
jsem tady, a protože tu jsem, dostávám
úkoly. Život není blábol. To jen vláda
a strany ho z něj dělají. Mám úkoly,
musím je splnit a nesmím nadávat.
Vždycky řeknu: „Děkuji, pokusím se.“
A osud nebo Bůh, říkejte Tomu, jak
chcete, mne i vás má rád a dívá se, jak
nám to jde.

Letos se oslavují nedožité sté narozeniny
pana Wericha. Připomněla byste si nějaký
pěkný zážitek?

Už to, že mne v osmapadesátém do
divadla vzal, byl krásný zážitek. Bylo
tam mnoho báječných lidí. On sám byl
úžasný a velmi si ho vážím. Přinesl do
naší kultury inteligentní a kvalitní
humor. Všechny komerční nápodoby
s tím už nemají nic společného.

Jaké role byste si na divadle chtěla ještě
zahrát?

Zaplaťpánbůh – mám teď osm krás-
ných rolí. Pořád hraji. A jaké role
bych si ráda zahrála? V ABC jsem

čtyři roky hrála v Harold
a Maud, Maud kdysi hrála Me-
rynka Rosůlková, po ní jsem
tuto roli vlastně převzala. Za
pár let stejný titul nasadili
v mladoboleslavském divadle,
opět jsem Maud hrála téměř tři
roky. Maud, ve všem co říká
a jak jedná, mi je vlastní. Jsem
ráda, že v divadle stále ještě po-
třebují takové bytosti – stařeny.

Vy nejste stařena, jste naopak velmi
činorodá. Kde berete inspiraci
a sílu?

Pokorou, vděkem, že nic ne-
chci. Beru jen to, co mi je dáno,
a snažím se to zvládnout. Při-
znávám, že někdy je to těžké.
Vždycky jsem říkala, že pluji na
vlně života, ale někdy k tomu
potřebuji vor.

O vás se ví, že ráda cestujete. Kde
jste byla naposledy?

V září jsme byly s Naděnkou
(Naďou Konvalinkovou – pozn.
redakce) v Egyptě, předtím v An-
dalusii. Jak si můžeme „vymyd-
lit“ volno z divadla ABC i diva-
delní agentury, odjíždíme do ji-
ného světa vyčistit se, navštívit
jinou dimenzi. V cizině máte
jinou identitu, potkáváte jiné
lidi, vnímáte jiné tradice.

Co si z cest kromě zážitků většinou
odvážíte?

Nejrůznější blbůstky a radůstky pro
rodinu, přátele i sebe. Ráda je rozdá-
vám a naděluji radost.

Máte ráda čarodějnice, sbíráte je. Proč?
Sbírám je, mám jich plný byt. Mám

je ráda pro ten pocit svobody. Ženy
historicky, např. ve středověku, byly
uchvacovány chlapy, aby sloužily v do-
mácnosti. Díky tzv. čarodějnictví
mohly z tohoto područí aspoň vnitřně
uletět, vyvázat se, být svobodné. I nyní
můžete kdykoliv nasednout na koště
a vyletět ke slunci a hvězdám. Kdyko-
liv, bez ohledu na všechno, si můžete
v duchu létat.

Umíte věštit?
Ne, umím jen odhadnout situace.

Na co se teď těšíte?
Na každou minutu. Nikdy nevíte co

přinese, koho potkáte, co poznáte...
Stále je z čeho se radovat.

MgA. Hana Kožová

KVĚTA FIALOVÁ hostem v Zahradě

Kulturní centrum Zahrada
sobota 5. 3. 2005 v 17.00

Host v Zahradě:
Květa Fialová a její hosté
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Rok 1938 probíhal v Chodově
v tísnivé atmosféře nacistické-

ho tlaku na Československo a za
vystupňované stavební činnosti.
Dostavěn byl nový obecní úřad
(dnes penzion) a zřízena u něj vo-
zová váha. Starší objekt upravili na
hasičskou zbrojnici a byt. TJ Sokol
otevřela 22. května novostavbu so-
kolovny. Členové nastoupili pod
svým vyšívaným praporem, účast-
nily se okolní jednoty a místní
spolky. Do zdiva vložen pamětní
spis. Noviny a rozhlas ale přinášely
stále znepokojivější zvěsti. „Tyto
všechny události nutily k horečné-
mu tempu ve stavebnictví, když již
od jarních měsíců byla činnost
velmi živá, jak v poměru staveb
budov veřejných, tak i ve stavbě
soukromých domků“, praví kroni-
kář. „Za týž rok bylo postaveno
v obci 55 nových domů, mimo
značných oprav a adaptací na sta-
rých domech.“ Probíhalo také upi-
sování státní půjčky na obranu
státu, občané nakupovali zásoby
jídla, obec protiplynové masky
a kapitán v záloze R. Čermák orga-
nizoval brannou přípravu.

Učitelka L. Michlová se žáky
nacvičila hru Popelka. Řídicím
učitelem se stal Jan Pexider. Měš-
ťanská škola se stala od 1. září újezdní. Náležel k ní Cho-
dov, Háje, Šeberov s Hrnčíři, Průhonice s Holí a Rozkoší,
Újezd u Průhonic s Kateřinkami a dvůr Drazdy za Hrnčíři.
Obec schválila výstavbu barvírny, která pak existovala
v dnešní Šalounově ulici. Spolek pro postavení katolické-
ho chrámu Páně dokončil stavbu kostela. „ Přispělo velmi

mnoho dárců a největším dárcem
se stal pražský arcibiskup kardinál
Dr. Kašpar, který daroval Kčs

50. 000 a sám také dne 4. září
kostel zasvětil sv. Františku Sera-
finskému.“ Již 7. července se zastu-
pitelstvo usneslo darovat kostelu
obecní zvon ze starého úřadu, „ale
s podmínkou, že bude zvoniti kaž-
dému občanu z obce Chodova tedy
i občanům bez vyznání.“

Obecní rada 6. září 1938 schvá-
lila také zakoupení bronzové busty
prezidenta T. G. Masaryka od so-
chaře A. Bučánka z Braníka.
Obnos byl získán sbírkou mezi ob-
čany. 24. září byla vyhlášena všeo-
becná mobilizace mužů do čtyřiceti
let. V sousedství dnešních Horních
Roztyl za pomoci popelářských aut
narychlo upravili terén pro polní
letiště. U dvora Ovčína bylo umís-
těno šest protiletadlových děl
a čtyři kulomety. Obslužná četa se
ubytovala ve dvoře, nákladní auta
firem Odkolek a Bratrství přivážela
střelivo.

Třicátého září herec Z. Štěpá-
nek oznámil v rozhlase, že vláda
přijala vnucené odstoupení tzv. su-
detské oblasti. Armáda a četné
české rodiny během deseti dnů
opouštěly odtržené území. Něko-

lik rodin přišlo i do Chodova. Byly jim zajišťovány byty
a ostatní základní potřeby. 4. října vyhlásili autonomii
Slovenska, den poté abdikoval prezident E. Beneš. Do
konce listopadu probíhala demobilizace. 29. listopadu byl
zvolen presidentem E. Hácha. Začátkem roku 1939 obec
zakoupila sanitní vůz. (Pokračování)

Busta T.G. M. Foto autor

nejenom pro listonoše
U Kolonie

Ulice, křižující Sta-
r o c h o d o v s k o u

ulici, protíná zástavbu
z časů 1. čs. republi-
ky. Vyrostla již tehdy
na území pražské
obce, přestože Cho-
dov připadl k hlavní-
mu městu až v roce
1968. Pražská obec
totiž ve 20. letech 20.
století zakoupila cho-
dovský dvůr a část
půdy k němu náležité
brzy potom umožnila
zastavět. Ulice U Kolonie v podstatě odděluje vilky
a domky, vzniklé tehdejší družstevní výstavbou, od tzv. praž-
ských domků, které dal vystavět magistrát. Má několik částí,
včetně minináměstíčka téměř pařížského typu, ovšem s ty-
pickou českou zástavbou. Charakter pražských domků se
výrazně proměňuje. Památku dnes již představuje starý praž-
ský vodovodní „stojan“. Škoda, že křižovatce víc trůní kon-
tejnery na odpadky.       

Nad Lomy

Jedna z nejkratších
ulic naší městské

části je sevřena mezi
dálnici D1 a nájezd
na ni od křižovatky
ulic Opatovské
a Chilské. Vybočuje
ze Starochodovské
ulice a dnes v ní
i končí. Ústí totiž
vedle nové prodejny
automobilů a ta nese
adresu Starochodov-
ská 1a. Ulice Nad
Lomy tvoří málem
svébytnou oázu. Na fotografii jsou patrné téměř všechny ob-
jekty v ní postavené. Jméno ulice odpovídá místní situaci. V
sousedství zdejší zástavby a zahrad lze totiž dodnes najít
skromný lom, kdysi využívaný při stavebních pracích. Celé
místo je pod bdělou kontrolou čtyřnohých hlídačů, kteří
o sobě dávají vehementně vědět. 

Jiří Bartoň. Fota autor 

Jiří Bartoň

Zvon a busta

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (2 9 )
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Jste rodiče fotbalově nadšených čtvr-
ťáků a přemýšlíte o tom, jak jim záro-

veň dopřát kvalitní školní vzdělání i so-
lidní fotbalovou průpravu? Pak čtěte
následující řádky!

Když se řekne fotbalový klub FC In-
ferno, málokomu to něco poví.  FC In-
ferno je mladý klub působící v Praze 11
a po dohodě se ZŠ Mikulova vytvořil
zajímavý projekt. K fotbalovým
klubům FC Háje a TJ Chodov přibyl
do rodiny fotbalových oddílů naší
městské části nový subjekt. Přiznám se,
že zpočátku jsem byl k jeho plánům
poněkud skeptický. Tomáš Novotný,
spolu s předsedou oddílu Ondřejem
Krechlerem, mě ale přesvědčili, že je-
jich myšlenka má hodně do sebe a že
pokud se v první fázi podaří přesvědčit
dostatek mladých hráčů a jejich rodičů,
přinese to užitek jim, a později i mnoha
dalším dětem. V zásadě lze hovořit
o fotbalových třídách vytvářených
podle moderní anglické koncepce.

Nejde o žádný neověřený pochybný
experiment, vysvětluje Tomáš Novotný,
chceme vytvořit něco, co ve světě fun-
guje, a vycházíme z náhledu odborníků
na to, jakým způsobem se změnil fot-
bal, jeho postavení ve společenském ži-
votě i nároky na hráče.

Fotbal se stal obrovským fenomé-
nem, z herního hlediska klade mno-
hem vyšší požadavky na atletické dis-
pozice, než tomu bývalo dříve.

Tomu všemu je náš záměr přizpůso-
ben. Chceme dětem nabídnout fotbalo-
vé trénink i výchovu, přizpůsobené
trendům počátku 21. století. Na rozdíl
od některých klasických malých klubů
sázejících hlavně na trenéry z řad bý-
valých hráčů, kteří předávají dětem své
zkušenosti, a v podstatě sami nebo na-
nejvýš s jedním asistentem zabezpečují
přípravu družstva, my do hry zapojuje-
me i tým flexibilních lidí profesionálně
působících v oblasti informačních
technologií, managmentu, psychologie.

Ona anglická koncepce vychází
z poznání, že příprava současných mla-
dých hráčů musí vycházet z komplexní
podpory rozvoje dětské osobnosti.

Děti se ve své partě musejí cítit
dobře, musí se v nich rozvinout cílevě-
domost a odpovědnost za sebe samé,
nesmí se zanedbávat jejich plnohod-
notné vzdělání včetně kvalitní jazyko-
vé průpravy, z hlediska herní přípravy
je pak třeba spojit technickou, atletic-
kou, ale také psychickou a intelektuál-
ní složku. Zásadou je vysoce individu-
ální přístup ke každému dítěti. Trénin-
kové zatížení? Kromě dvou hodin spe-
cializované tělesné výchovy dvě deva-
desátiminutové tréninkové jednotky
a jednou týdně zápas. Jako doplněk

malá kopaná a individuální trénink
podle dohody s trenérem. Každý žák
bude vědět, na co se má zaměřit,
a bude motivován k osobní odpověd-
nosti za plnění těchto činností.

ZŠ Mikulova nebyla vybrána pro
záměr náhodně.

I když jde o základní školu, její
vzdělávací výsledky jsou vynikající,
v podstatě lze mluvit o vzdělání kvali-
tou srovnatelné s víceletými gymnázii.
Na patřičné úrovni je i jazyková pří-
prava. Škola disponuje solidní audiovi-
zuální a výpočetní technikou, jejíž vyu-
žití nám bude k dispozici, a mimo jiné
také umožní rodičům sledovat rozvoj
výkonnosti dětí skrze dynamické webo-
vé stránky, a což poslouží i jako moti-
vační prvek. Prostorové tréninkové
možnosti plně vyhovují a našemu
klubu se již podařilo získat odpovídají-
cí materiální vybavení. Díky kvalitě
projektu máme potřebnou sponzorskou
podporu, a tak nemusíme po dětech
chtít vysoké příspěvky (činí 2700 Kč na
rok). Výhodná je pro nás také poloha
školy, předpokládáme, že kromě míst-
ních se nabízí šance i dětem z jiných
míst Prahy a na jihu přilehlých obcí.
Konečně – ZŠ Mikulova má fotbalové
tradice, byť se jedná o futsal (malý fot-
bal dle pravidel FIFA), v němž se ale
může pochlubit i tituly mistrů republi-
ky.

Jde tedy vskutku o nabídku profesio-
nální přípravy mladých hráčů spojenou

s kvalitní školní výukou. Kdo se nesta-
ne vrcholovým hráčem, bude dobře při-
praven pro vstup na jakoukoli střední
školu. A fotbal mu zůstane jako koní-
ček a zdroj milých vzpomínek.

Svůj záměr budeme rozvíjet postup-
ně. Začínáme s jedním pátým roční-
kem v příštím školním roce.

A tak, máte-li doma čtvrťáka nadše-
ného pro fotbal a nechcete ho připravit
o možnost dobrého standardního vzdě-
lání, otvírá se pro něj zajímavá šance.
Hlásit se můžete do konce března (I.
výběrové kolo), zůstanou-li poté ještě
volná místa, pak do 12. května 2005
(II. výběrové kolo), a to prostřednic-
tvím školy –  Mikulova 1594, tel.
272 926 739, E-mail info@zsmikulova,
nebo Tomáše Novotného, tel.
603 844 729. Na vyžádání zašleme po-
drobnější informace. Rodiče všech,
i nerozhodnutých zájemců, pozveme na
prezentační setkání.

O zajímavém projektu s Tomášem
Novotným a Ondřejem Krechlerem ho-
vořil

Petr Kopal

ŠANCE pro letošní čtvrťáky

Informační letáky o připravovaném
programu jsou k dispozici u učitelů
žáků 4. tříd základních škol v Praze
11 i ve školách dopravně spádové
oblasti ZŠ Mikulova. Pokud vás
záměr zaujal, můžete potřebné infor-
mace získat přímo v ZŠ Mikulova.
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Uplynuly takřka tři měsíce od tsuna-
mi v jihovýchodní Asii. Většina

z nás asi pod dojmem otřesných zpra-
vodajských záběrů již odeslala svoji
dárcovskou SMS či převedla drobný
obnos na konto charitativních organi-
zací. Třebaže se katastrofa již pomalu
dostává z centra zájmu médií, život se
v postižených místech zdaleka nevrací
do běžných kolejí. Kulturní centrum
Zahrada se tedy rádo připojuje k pořa-
datelům kulturních podniků, kteří
chtějí alespoň malým dílem přispět po-
třebným. Nejde cestou rychlokvašené-
ho vystoupení, ale snaží se nabídnout
v místních podmínkách to nejlepší –
velký večerní koncert skupin Nezmaři,
Pouta a zpěvačky Pavlíny Jíšové.

Českobudějovičtí Nezmaři patří
k absolutní špičce naší akustické
scény, svými písněmi těší posluchače
již více než čtvrtstoletí a návštěvní-
kům Zahrady je jistě není nutno dlou-
ze představovat. S následky českých
povodní má dosud ještě velmi živou
zkušenost další účinkující – nekoru-

novaná královna české fol-
kové hudby – Pavlína Jíšo-
vá. Ta úspěšně vystupovala
nejen s Nezmary, ale také
např. s Pavlem Žalmanem
Lohonkou či např. v roce
1995 vydala album se skupi-
nou Druhá tráva. Šestiná-
sobná držitelka ceny Zlatý
klíč pro nejlepší zpěvačku
časopisu Folk&Country
koncertuje nyní za dopro-
vodu vlastního uskupení CS
Band. Vůbec poprvé od
svého rozchodu s Nezmary společně
vystoupí na jednom pódiu. V Zahradě
Pavlínu doprovodí její manžel hudeb-
ník Zbyšek Raška. Název Pouta ne-
musí být hned povědomý – půvabná
vokalistka Andrea Troníčková dává
tušit spřízněnost s oblíbenou skupinou
Poupata. Právě po jejich rozpadu
vznikla Pouta, která navazují na jejich
činnost  a pokračují v nejlepší tradici
melodické folkové hudby. Skupina do-
razí z Pardubic.

Všichni hudebníci vystupují bez ná-
roku na honorář – minimální provozní
náklady hradí Kulturní centrum Zahra-
da. Veškerý výtěžek ze vstupného (140
Kč) bude při akci odevzdán neziskové
organizaci ADRA, jež organizuje zá-
kladní pomoc při obnově života v Thaj-
sku, Indii, Srí Lance a Indonésii. Přijď-
te se pobavit na skvělé vystoupení oblí-
bených hudebníků, přijďte přispět.
Naše pomoc je i nadále potřeba!

Mgr. Tomáš Rulf, foto: autor

Dramaturgie pořadů pro děti
a mládež KC Zahrada ve spolu-

práci s NIPOS ARTAMA Praha, ČAS
(České amatérské sdružení přátel au-
diovize) a časopisem Videohobby vy-
hlásila 3. ročník soutěže amatérských
videoprogramů a filmů pro děti
a mládež „ Dětská Filmová Zahra-
da“. Vedle hlavní soutěžní přehlídky
poběží bohatý doprovodný program,
který nabídne konzultační středisko
a diskusní fórum, projekce filmů a ce-
lodenní výtvarnou soutěž. Festival se
koná v sobotu 23. dubna 2005 –
vstup zdarma.

Účast v soutěži
◆  Soutěže se může zúčastnit každý, ať

již film napsal, hrál v něm, či stál za
kamerou.

◆  Přehlídky se může zúčastnit každý
filmový amatér nebo nezávislý tvůr-
ce se snímkem libovolného žánru
(nejlépe však tematicky k dětem
a mládeži), nahraný na nosiče VHS,
S-VHS, DVD.

Soutěžní kategorie:
◆  kategorie 1 

– autoři do 10 let, téma volné
◆  kategorie 2 

– autoři do 15 let, téma volné
◆  kategorie 3 

– autoři do 19 let, téma volné
◆  kategorie 4 – rodiče/ prarodiče

s dětmi a dospělí autoři o dětech
a pro děti, téma volné

Podmínky účasti v soutěži:
◆  do soutěže budou přijímány práce

natočené po roce 1995
◆  doporučená délka filmu je do 20

minut
◆  kazety a obaly označte názvem

díla, jménem a adresou autora,
dále technickými informacemi
(promítací frekvencí, formát, délka
promítací doby, zvuková stopa).
K videokazetě doporučujeme vypl-
nit .

◆  videokazeta by měla být zajištěna
proti smazání. Za nezajištěnou ka-
zetu nenesou organizátoři odpověd-
nost.

◆  na jedné kazetě může být natočen
pouze jeden snímek, který je umís-
těn alespoň 20 sekund od začátku
kazety

◆  pořadatel si vyhrazuje právo film
vyřadit při nedodržení podmínek
soutěže. Ze soutěže lze tedy vyřadit
filmy pro špatnou technickou kvali-
tu, pro nesplnění základních tech-
nických podmínek a v případě při-
hlášení se po termínu uzávěrky.

◆  Přihlášením snímku do soutěže
autor souhlasí s jeho okopírováním
pro archivní účely

Porota, hodnocení a ceny
Soutěžní práce hodnotí odborná,

nezávislá porota, sestavená z profesio-
nálních pracovníků filmu či televize.
Navrhuje udělení cen.
◆  nejlepší film ve své kategorii
◆  zvláštní cena nejlepšímu snímku

s dětskou tematikou
◆  cena za scénář
◆  cena za kameru
◆  cena za režii
◆  Grand Prix festivalu

Porota neovlivňuje cenu diváků.
Vyhrazuje si také právo některou
z cen neudělit. Udělené ceny se auto-
rům nezasílají, po půl roce propadají
ve prospěch pořadatele.

Uzávěrka
Uzávěrka příjmu filmů (případně

scénářů) a přihlášek do soutěže je 4.
dubna 2004.

Kontakt a informace:
MgA. Hana Kožová, dramaturg
Kulturní centrum Zahrada, Malenická
1784, Praha 4, 148 00
Tel.: 271 910 246, 777 242 316
e–mail: www.amatfilm.cz/zahrada

DĚTSKÁ FILMOVÁ ZAHRADA 23. 4. 2005

NEZMAŘI, PAVLÍNA JÍŠOVÁ A POUTA 
pro postiženou Asii !
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V nedávné milosti se v mnoha mís-
tech naší vlasti udržovala tradice

pašijových her. Amatérští, ale i někdy
i profesionální herci každý rok obvykle
na Květnou neděli (týden před Veliko-
nocemi) sehráli vlastním způsobem pří-
běh posledních dnů a hodin Ježíše
Krista na této zemi podle některého ze
čtyř biblických Evangelií.

I když za svůj výkon nebyli honoro-
váni, věnovali přípravě hodně nadšení
a citu – stejně jako dnes mladí herci
z Jižního Města.

Pašijové hry byly významnou kultur-
ní událostí v životě obce. Také městská
část Praha 11 dnes poskytuje podporu,
díky níž se představení může konat
v obecních prostorách a s využitím mo-
derních technických prostředků.

V Bachových pašijích se střídá zhu-

debněný text Janova evangelia (děj)
s áriemi a dobovými chorály. Zatímco
dej vždy předvádějí herci, árie a chorá-
ly jsou většinou doplněny projekcí dět-
ských výtvarných prací, ale také hraný-
mi variacemi, ve kterých se odráží
odkaz té které pasáže dnešku. Zpívaný
text mohou diváci po celou dobu před-
stavení sledovat na jedné projekční
ploše jak v německém originále, tak
v českém překladu.

Vážení přátelé, dovolujeme si vás po-
zvat na jubilejní, páté provedení našeho
tradičního multimediálního pořadu
Johann Sebastian Bach: Pašije podle
Jana v neděli 6. března 2005 od 16.00
hodin v Kulturním domě Opatov.

Křesťanský sportovní klub a Římsko-
katolická farnost sv. Františka z Assisi

PAŠIJOVÉ HRY na Jižním Městě BALONSTORY
2005

Milí výtvarníci,
KD KLUBKA 

pro vás vyhlašuje
VIII. ročník 

výtvarné soutěže

BALONSTORY 2005
tentokrát na téma

MÍT SVOBODU 
SE ROZLETĚT

Vytvořte barevnou, abstraktní
nebo symbolickou kompozici

na téma, které je spojené s létáním,
letem, letectvím, letadly, balony,
vzduchem a větrem.

Technika:
Abstraktní nebo symbolické vyjá-
dření prostřednictvím barevné
kompozice s využitím výrazových
prostředků některého moderního
uměleckého směru (kubismus, sur-
realismus, symbolismus.), malba,
kresba – jakýmkoliv materiálem

Formát: 
do A2

Pokyny:
◆ exponáty označte štítkem se jmé-

nem, věkem, ZŠ a třídou, také
uveďte kontaktní telefonní číslo

◆ exponáty dopravte do Klubky
nejpozději do 4. 4. 2005

◆ soutěžit mohou pouze jednotlivci
v těchto věkových kategoriích:

1.   5 – 7 let

2.   8 – 11 let

3. 12 – 15 let

4. 16 a více let

První cenou pro výherce
v nejstarší kategorii 

je letenka na let balonem.

Výsledky soutěže vám sdělíme
předem, předání cen proběhne na
vernisáži výstavy 17. 5. 2005 od
17.00 hod. v Chodovské tvrzi.

Těšíme se na vaše práce.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Šipková
Tel.. 272 930 149
KD Klubka
Květnového vítězství 2126
149 00 Praha 4 

Základní umělecká škola Jižní Město
zažila v sobotu 12. února velký mu-

zikantský den. Konal se zde již devátý
ročník soutěže Jižní Město Music 2005
ve hře na klavír.

Zúčastnili se ho žáci a studenti zá-
kladních uměleckých škol z celé Prahy 4.
Celkový počet přihlášených účastníků
všem vyrazil dech – 71 soutěžících !
Pro nemoc jich devět odpadlo, přesto
to byl „klavírní maratón“.

Soutěž začala v 10 hodin a poslední
vyhlašování výsledků se konalo až ve
21.45 hod. Pro porotu ve složení prof.
Milan Langer, Magda Jiříkovská a He-
lena Votýpková, to byl namáhavý, ale
přesto nádherně prožitý den. Žáci
předvedli krásné umělecké výkony,
technicky náročné, stylově dobře pro-
pracované, někdy tréma působila silně-
ji, než by si účinkující přáli, jindy se ne-
dali žáci ničím vyvést z míry, jako kla-
víristka ve 13. kategorii, kdy při jejím
soutěžním výkonu se koncertní síň,
díky výpadku elektrického proudu, po-
nořila do hluboké tmy. Svůj repertoár
však neochvějně zahrála až do konce.

Předseda poroty prof. Milan Langer
při vyhlašování výsledků poděkoval
soutěžícím za píli a pracovitost, se kte-
rou se věnují svému muzikantskému
koníčku, poděkoval rodičům za podpo-

ru, bez které by se děti nemohly věno-
vat svým zájmům a pedagogům za vý-
bornou pedagogickou práci a za krásná
osobní pouta, která se žákem, díky
hudbě a citu v ní obsažené, naváží
někdy i na celý život.

Soutěž navštívila i paní starostka
Marta Šorfová, která  připojila poděko-
vání i základní umělecké škole za úsilí
věnovat dětem co nejvíce času a za pří-
pravu množství kvalitních aktivit nad
rámec své práce.

Poděkování patří i městské části
Praha 11 za finanční podporu soutěže
a podporu těchto krásných a ušlechti-
lých dětských aktivit.

Těšme se již na příští jubilejní – již
desátý ročník soutěže.
Mgr. Zuzana Drtinová, zástupce ředitele školy

Foto: PhDr. Tomáš Kunca

Jižní Město MUSIC 2005
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To o sobě s klidným svědomím mů-
žeme říci. V pomoci druhým jsme

od začátku školního roku dokázali
mnohé. Nejde o žádné zázraky. Sledu-
jeme dění kolem sebe, uvědomujeme
si,že někde lidé trpí, nacházejí se často
v kritických situacích, a proto se jim
snažíme pomoci .

V říjnu 2004 jsme pružně reagovali
na výzvu Občanského sdružení Život
dětem a v tzv. Srdíčkovém dni jsme zís-
kali částku 4 400 Kč, která poslouží na
nákup zdravotnických přístrojů pro vy-
brané nemocnice.

Zůstáváme nadále věrni naší Sto-
nožce a naplňujeme skutky smysl dět-
ského hnutí Na vlastních nohou. Opět
jsme malovali vánoční blahopřání a vý-
těžek z jejich prodeje ve výši 6150 Kč
zaslali na její konto. Pomáháme tak
s Českou armádou a Mírovými jednot-
kami změnit život tisíců dětí ve válečně

postižených oblastech.
A nejen tam. Pomáháme
i dětem postiženým rakovi-
nou. Nikdy jsme se nedo-
zvěděli, kolika dětem jsme
tak pomohli, ale hřeje nás
dobrý pocit, že jsme to
udělali.

Nezůstali jsme pasivní
ani v pomoci jihovýchodní
Asii, která byla vážně po-
stižena přírodní katastro-
fou. Rychle a rádi jsme rea-
govali na výzvu ZŠ Cho-
dov a uspořádali podle svých možností
ve škole finanční sbírku. Mnozí nelito-
vali svých skromných úspor, jiní za při-
spění rodičů a příbuzných nosili i větší
sumy. A tak nám částka za pár dnů na-
rostla až do výše 11 047 Kč.

Chtěla bych proto všem dětem i pe-
dagogům naší školy poděkovat za to,

že odvádějí skvělou práci. A jsem ráda,
že na naší škole platí, že: Nikdy neví-
me, kdy budeme pomoc druhých potře-
bovat i my, a proto se řídíme zásadou –
dnes my jim, zítra oni nám.

Nela Macíková, žákyně 7. B.
ZŠ Květnového vítězství 1554

MY NEJSME lhostejní

www.praha11.cz
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Občanské sdružení 
FORMIKA
Občanské sdružení FORMIKA pomáhající lidem

s postižením nebo jiným znevýhodněním začlenit se
do společnosti vás zve na 

MRAVENČENÍ ‘ 05
Benefiční festival divadla a hudby

■ Divadelní středa 16. března
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

18.00 Martin Heřman Frys
Vy tomu věříte? Aneb Don Quijote de la Macha. Autor-
ské představení (inspirace: Cervantes)

20.00 Bizarní Bižuterie
Plešatá zpěvačka. Na motivy E. Ionesca (premiéra)

■ Hudební Pátek 18. března
19.00 – 23.00
Klub Vrtule, Salesiánské středisko mládeže
Kobyliské náměstí 1, Praha 8

Tajné slunce
Blanka Šrůmová (Ex Tichá Dohoda)

Music’a Accidents
Všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář.

Přijďte se pobavit a podpořit integraci lidí
s postižením nebo jiným znevýhodněním
na otevřený trh práce a do společnosti.

www.formika.org

TARO – Internetová poradna pro
zdravotně a sociálně znevýhodně-

né si dovoluje oznámit všem čtená-
řům zahájení svého provozu. Cílem
naší poradny je zprostředkovat
pomoc, rady, informace těm, kteří je
potřebují a z různých důvodů nemo-
hou či nechtějí, navštěvovat příslušné
instituce osobně. Kromě využívání po-
radny mohou na našich stránkách

zdravotně handicapovaní využít bez-
platnou inzerci v souvislosti s hledá-
ním uplatnění na trhu práce. Bezplat-
ně inzerovat zde mohou rovněž sub-
jekty, které mají zájem takto znevý-
hodněné zaměstnat. 

Není našim cílem suplovat pracovní
agentury, ale chceme umožnit každé-
mu, kdo opravdu pracovat chce, aby se
aktivně podílel na řešení svého problé-

mu v oblasti zaměstnanosti. Kontakty
mezi jednotlivými inzerenty nezpro-
středkováváme. Více o poradně TARO
se zájemci mohou dozvědět na webo-
vých stránkách: www.taro.cz. Těšíme
se na vaše dotazy a pevně věříme, že
budete s našimi službami spokojeni.

TARO – Pavol Halaj
E-mail:taro@taro.cz, www.taro.cz

VÝSTAVA pro kočku
V neděli 3. dubna 2005 se koná v prostorách Chvalské tvrze
v Praze 9 – Horních Počernicích jarní umísťovací opuště-
ných koček. Vybrat si mňoukajícího spolubydlícího nebo
jenom přispět opuštěným číčám pohlazením nebo něčím do-
brým na zub budete moci od 10 do 17 hodin.

Cílem výstavy je najít nový domov pro co největší počet
koček a shromáždit krmení pro ta zvířata (hlavně nechtěná
koťata), která se na jaře do péče útulků, ochranářských or-
ganizací i soukromých pečovatelů dostanou. Proto je také
vstupenkou na výstavu konzerva krmení pro kočky.

Výstava pro kočku se koná v prostorách Chvalské tvrze,
která se nachází jednu zastávku autobusem od konečné sta-
nice metra B Černý most. Použít můžete autobus číslo 221,
223, 261, 273, 303, 304, 344, 353 nebo 398.

Podrobné informace o výstavě budou k dispozici na
www.kocky-online.cz, případně na telefonu 603 705 072
(Zuzana Fenclová) či 603 363 315 (Barbora Kolmanová).

Děkujeme za vaši pomoc opuštěným zvířatům.
Útulek pod Brdy

Občanské sdružení 
na ochranu zvířat Podbrdsko

Tchaj-ťi čchuan
Bojové umění s výbornými účinky na zdraví a osobní

rozvoj cvičícího. Cvičíme styl Jang předávaný v tra-
dici rodiny Tung/Dong (dlouhá pomalá forma, rychlá
forma, formy se zbraněmi, tlačící ruce, cvičení ve dvoji-
ci). Vyučuje Ing. Jitka Horálková

Cvičíme v úterý 19.00 – 21.00 hod. v ZŠ Donovalská
, ve čtvrtek 20.00 – 21.30 hod. ve Fitness Hany Kyny-
chové, Krejnická 2021, v pátek 9.30 – 11.00 hod. v KC
Zahrada, Malenická 1784, Praha 4, Chodov

Více informací na nebo tel. 776 274 771

POZNEJTE krásu tenisu!
Vaše děti mohou s tímto atraktivním sportem začít

třeba již dnes. Místo neustálého sledování televize
nebo nekonečného hraní počítačových her využijí svou
energii na tenisovém kurtu, a to dokonce v blízkosti va-
šeho bydliště (ve vašem okolí máte na výběr ze 4 trénin-
kových středisek).

Tenisová škola Tallent nabízí kurzy tenisu pro děti
a mládež od 5 do 15 let při základních školách v celém
pražském regionu.

Děti mohou rozvíjet svou tenisovou techniku a nadání
dvakrát do týdne po celý školní rok pod vedením trenérů
s licencí Českého tenisového svazu a Fakulty tělesné vý-
chovy a sportu. Ti pokročilejší mohou trénovat v našem
tenisovém oddíle TCTŠT a hrát závodně. Třeba se stane-
te ligovými hráči jako starší žáci.

Nové tréninkové čtvrtletí začíná 18. dubna 2005. 
Nábor do kurzů probíhá právě v těchto dnech.

Vedle kurzů se můžete zúčastnit desítek kempů, sou-
středění, táborů a turnajů, ať už v Čechách nebo u moře
v Chorvatsku.

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

www.tallent.cz

INTERNETOVÁ PORADNA 
pro zdravotně a sociálně znevýhodněné
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Přiznám se, že jako dítě jsem si ne-
dokázal absolutně představit, že

bych se zapojil do nějaké taneční akti-
vity, a dodnes trávím plesy u stolu
nebo s fotoaparátem v ruce. Krátká
procházka po tanečních aktivitách,
které jsou dnes dětem Prahy 11 k dis-
pozici, mě přesvědčila, že cosi je dnes
úplně jinak. Taneční oddíly a kroužky,
to jsou především party prima holek,
někdy doplněné nějakým tím nadše-
ným klukem. Při secvičování choreo-
grafií v moderním stylu se uvolňují
emoce a rozvíjí se všestranná pohybo-
vá zdatnost. Společná vystoupení, a to
na jakékoli úrovni, přinášejí dětem
potřebný pocit úspěšnosti. Zkrátka
jsem dospěl k názoru, že zapojit se do
tanečního kroužku či oddílu je pro
zdravé děti moc dobrá volba, jak vyu-
žit volný čas.

Taneční oddíl Cassiopea je – možná
by se dalo říci – jednou z vlajkových
lodí Domu dětí a mládeže Prahy 11.
Na začátku všeho byl taneční kroužek
pro malé děti Klubíčko. Děti odrůstaly

a z Klubíčka se před pěti lety vyklubala
Cassiopea. Dnes má 72 dětí v šesti ta-
nečních skupinách, od přípravky, což
jsou předškoláci do šesti let, až po juni-
orky. Přípravku vede Jana Chytilová,
s níž jsme vedli tento rozhovor,  o třetí
a čtvrtou se stará Petra Pštrosová,
o druhou a pátou Zuzka Máchová.

I když nejsme soutěžně zaměřeni,
snažíme se získávat děti hlavně do pří-
pravky a první skupiny. Zde dostává
šanci každý, kdo má zájem. Do druhé
už si trochu vybíráme, od třetí skupiny
přibíráme výjimečně talentované jedin-
ce. Tam už je přece jen znát, že v před-
chozím období se děti něco naučily
a pro začátečníka není jednoduché to
dohnat. Děti, které vydrží v oddíle šest
let, v něm už naštěstí zpravidla zůstá-
vají i nadále, takže ve vyšších kategori-
ích nouze o členy není. Ale je stále slo-
žitější získat dostatečný počet adeptů
do přípravky.

Stylově je oddíl zaměřen na parke-
tové kompozice ve stylu show–dance,
doprovázené naší i zahraniční hud-
bou. Na soutěže se sice nejezdí, ale
počet vystoupení, které Cassiopea
s rostoucí popularitou absolvuje, je
značný, dětem dává dostatek prostoru
pro seberealizaci a vědomí, že něco
dokáží. A tak kromě četných místních
vystoupení v Praze 11 účinkuje Cassi-
opea na Bambiriádě, přehlídkách až
po republikovou úroveň, ale také na
Slovensku, kde má dobré kontakty se
zařízením pro volný čas dětí a mláde-
že Klokan, byla dokonce ve Španělsku
a nyní se chystá vycestovat do Francie.
Velice dobrá je spolupráce s folklorní
taneční skupinou Špindleráček ze

Špindlerova Mlýna, přináší obohacení
náhledu na tanec a dětem se líbí. V le-
tošním kalendáři je zanesena též řada
vystoupení v souvislosti s oslavami
čtyřiceti let DDM, zvána je i široká ve-
řejnost.

Máme také za sebou úspěšná vy-
stoupení na několika plesových před-
tančeních. Vystupujeme ovšem zadar-
mo, maximálně za občerstvení, se
sponzory je to složité. Hlavně, že to
děti baví, že se hýbou, cvičí a hezky
vypadají.

Taneční výuka Cassiopey je totiž
systematicky doplňována aerobikem
a gymnastikou, trénuje se dvakrát
týdně ve vlastních prostorách Domeč-
ku, a kromě toho absolvují děti tři sou-
středění do roka – velikonoční, letní
a podzimní.

Myslím, že drazí rozhodně nejsme.
Celoroční příspěvek činí 1100 Kč +
300 Kč příplatek na kostýmy. S kostý-
my je trochu problém, snažíme se děti
oblékat co nejrozmanitěji, něco naku-
pujeme, část si šijeme sami. Sázíme
spíše na praktické, jednoduché, ale es-
teticky působivé kombinace, ve kterých
vyniká krása dětí, než na složité úbory
se spoustou doplňků.

Také Cassiopea je záležitostí převáž-
ně děvčat. Ale například ve třetí skupi-
ně máme Martina, velmi šikovného
kluka, a ve druhé skupině cvičí kluci
dva. Snažíme se, aby je to bavilo,
a chceme je udržet. 

Máte-li tedy doma pohybově nada-
ného malého kluka, kterého nebaví
míč, ať zkusí přijít. Třeba zjistí, že tan-
čit vůbec není otrava.

Petr Kopal, foto: autor

NEVÍTE, CO S VOLNÝM ČASEM?
Zkuste tanec!

FLORBALnoviny
Mezi dětmi je o florbal obrovský

zájem. S výjimkou jediné
máme při všech školách florbalové
kroužky. Draci působící na ZŠ
Květnového vítězství hrají oficiální
svazové soutěže a přihlášku do sou-
těží v kategorii elévů a mladších
žáků chystá již založený Školní
sportovní klub při ZŠ Mendelova.
Děti, kterým jejich školní kroužek
nevyhovuje nebo nemá odpovídající
věkovou kategorii, se mohou rekre-
ačně florbalu věnovat též v krouž-
cích DDM. Během středečního od-
poledne v ZŠ Ke Kateřinkám hrají
jak mladší (do 5. třídy), tak starší
(6.–9. třída) žáci.

Nábor do florbalového oddílu TJ Chodov
– jedinečná příležitost pro kluky
Oddíl florbalu TJ JM Chodov (založený
již v roce 1991, prvoligový mužský tým,
trenéři s hráčskou zkušeností) bude
opět doplňovat svoje mládežnická druž-
stva. Nábor elévů, mladších i starších
žáků proběhne v hale na Chodově
v pátek 22. dubna od 17.00 hodin. Tré-
nujte s hokejkou ve škole i doma. Více
podrobností v příštím čísle Klíče. Infor-
mace také na www.florbalchodov.cz.
Víte, že vychází specializovaný florbalo-
vý čtrnáctideník s názvem, který jsme
použili v označení této rubriky? Stojí 15
Kč, pro předplatitele však pouze 11 Kč.
Můžete si jej objednat např. na adrese
All Production s.r.o., Poděbradská 24,
P9,190 00, E-mail: predplatne@pred-
platne.cz. Florbalnoviny patří též mezi
sponzory následující akce.

Pozvánka na turnaj
ZŠ Mendelova a její Školní sportovní
klub pořádají dne 1. dubna otevřený
celopražský turnaj pro žáky I. stupně.
Pro pražské děti je to alespoň částečná
náhrada za loni celostátně organizova-
ný Orion Cup. Začátek turnaje je
v 8.00, prezentace od 7.45. Propozice
na školy putovaly převážně elektronic-
kou cestou, pokud se někde zatoulaly,
je možné si je vyžádat na e-mailové
adrese: pkopal@chello.cz

Program mistrovských zápasů mužů
(II. liga) v házené v hale TJ JM Chodov

5. 3. 2005  18.30 Chodov – CS Cargo
HBC Jičín B

19. 3. 2005  19.30 Chodov – Jiskra
Mimoň

Petr Kopal



30 SPORT Klíč 3/2005www.praha11.cz

Zveme vás na 9. ročník soutěže FIT
2000 SPECIÁL pro děti, mládež

a hendikepované, kterou organizuje
občanské sdružení Luhara a firma
CONCEPT – TRB, s. r. o.

Soutěž se uskuteční dne 20. 4. 2004
(středa), v době od 9.00 do 14.00
hodin v sále Kulturního centra ZA-
HRADA, Malenická ul. 1784, Praha 4
– Jižní Město II.

Soutěží se na trenažérech Concept 2
na trati dlouhé 500 metrů. Závod se po-
jede na 10 trenažérech najednou a bude
pomocí závodního systému zobrazován
jak pro závodníky, tak pro diváky. Jed-
notlivé kategorie jsou rozděleny podle
ročníků narození, kluci a dívky zvlášť.
Umístění na prvních třech místech ve
všech kategoriích bude oceněno drob-
nou cenou a diplomem.

Zdravotní dozor a bezbariérový pří-
stup zajištěn.

Podrobné informace
Tel.: 602 344 796, 222 562 431
E-mail: rkinclova@concept2.cz

Na setkání s vámi se těší
Radana Kinclová

P. S. Pokud máte zájem o bezplatný
týdenní pronájem trenažéru Con-
cept 2 a chcete získat další infor-
mace o akci, kontaktujte nás!

Luhara – občanské sdružení
Láskova 1816, 148 00 Praha 4
rkinclova@concept2.cz

Volejbalová škola Praha otevře po-
prvé za uplynulých čtrnáct let své

činnosti nové tréninkové skupiny pro
chlapce a dívky od 13 do 15 let. V ná-
plni tréninků bude převažovat výuka
volejbalu. Zájemce o členství nesmí
být kuřák, uživatel alkoholu či návy-
kových látek. Skupiny jsou určeny ze-
jména těm klukům a holkám v puber-
tálním věku, kteří dosud nenašli odva-
hu zapojit se do pohybových aktivit
z nedostatku příležitostí nebo pro
malou míru pohybového talentu (nad-
váha, nemoc, přechodné omezení ze

zdravotních či jiných důvodů). Pod
dohledem kvalifikovaných odborníků
se naučíte nejen volejbal, ale díky ob-
líbenému kolektivnímu sportu i sluš-
nému chování, návykům k plnění po-
vinností a budete součástí kvalitního
kolektivu mladých lidí, kteří nemají
problémy s nežádoucími patogennímu
projevy. Každý rok budete mít mož-
nost dále se pohybově zdokonalovat
na společných letních táborech doma
i u moře v Itálii.

Volejbalová škola vám pomůže
zbavit se nudy či potulování po ulicích

s partami, jejichž projevy velice často
hraničí se zákony nebo je pravidelně
porušují. Školné 17,50 Kč vč. DPH za
vyučovací hodinu je zlomkem skuteč-
ných nákladů, které pomáhají dlouho-
době uhradit sponzoři školy.

Volejbalová škola Praha v tomto
roce oslaví 15 let svojí výchovné čin-
nosti a během té doby kladně ovlivnila
myšlení a chování asi deseti tisíc mla-
dých lidí.

Informace na tel. 272 937 756.
Josef Farmačka, zřizovatel školy

LETNÍ TÁBOR 
s pohybovým zaměřením
nabízí Volejbalová škola Praha pro děti ve věku od 6 do 15
let v Horním Bradle v Železných horách. Tábor je vybaven
sportovišti, velkým tréninkovým prostorem, dvěma bazény
(jeden vyhřívaný), ubytování je v domech, je zde kvalitní
stravování v dostatečném množství, Náplní 30 tréninkových
jednotek v jednom turnusu je všestranný pohybový rozvoj
pod vedením profesionálních pedagogů. Samozřejmostí je
účast lékaře. Tábor je již 14 let přístupný dětem z celé re-
publiky.

Cena 3 400 Kč zahrnuje 10 % DPH (jedna z pozorností
státu), dopravu, ubytování, stravování, tréninkový program,
lékařskou péči.

Zájemci se mohou přihlásit do 15. března 2005,
info na tel. 272 937 756

OZDRAVNÝ POBYT u moře v Itálii
pro děti od 6 do 15 let v doprovodu rodičů v Bilione v ter-
mínu od 4. do 11. června 2005. Ubytování je zajištěno v jed-
nom místě v apartmánech pro 6 osob (2+1), byty vybavené
k vaření. Cena 3650 Kč zahrnuje dopravu, ubytování a bez-
platný tréninkový program pro děti na plážových hřištích.
Rodiče se mohou přidat.

Zájemci se mohou přihlásit do 15. března 2005,
info na tel. 272 937 756

Josef Farmačka, ředitel Volejbalové školy Praha

Dětský letní tábor
RAMPUŠÁK 2005
Letos už podesáté nabízí dětem od 7 do 16 let z praž-

ského Jižního Města (ale i odjinud) dětský tábor
Rampušák patnáctidenní pobyt ve Všechlapech u Divi-
šova v krásné přírodě Podblanicka. 

Začínáme hned po skončení školy od pátku 1. čer-
vence do pátku 15. července 2005 – celkem 15 dní.
Doprava do tábora a zpět vlastními autobusy, pobyt ve
čtyřlůžkových dřevěných chatách, teplá a studená voda,
WC. Tábor je na slunné stráni, záplavy nehrozí.

Bohatý táborový program, dobrodružství, hry, turisti-
ka, fotbal i sport – vlastní solární bazén určený jen pro
táborníky. 

Jídlo 5 x denně s pitným režimem. Pobyt vašeho dítě-
te může zčásti uhradit váš zaměstnavatel nebo odboro-
vá organizace.
Cena pobytu 4 100 Kč.

Kontakt:
Miloš Peer, provozovatel tábora Rampušák

Přihlásit se můžete u provozovatele tábora
od 17 do 20 hod. na tel. 272 932 995.

TEENAGEŘI ze 7. až 9. tříd pozor !!

POZVÁNKA na 9. ročník 
soutěže FIT 2000 SPECIÁL
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Žádná novinka.
Ale stále žijeme

v přechodném ob-
dobí, kdy zajistit
svým dětem přiro-
zenou, dostatečně
kvalitní a intenzivní
jazykovou průpra-
vu, není snadné.
Většina rodičů sa-
ma anglicky, ně-
mecky či francouz-
sky dobře neumí
a dvojjazyčné ro-
dinné prostředí je výjimečné.
A tak ten, komu na jazykových
znalostech svých dětí záleží, mu-
sí hledat i další doplňkové for-
my, různé kroužky a kurzy.

Jednu zajímavou, přitažlivou
a přitom účinnou cestu nabízí
Stanice Jižní Město, sídlící v ob-
jektu bývalé MŠ Dubnova. Ang-
lické kluby pro děti a mládež od
6 do 19 let. O tom, jak se vše zro-
dilo, a jak kluby fungují, vypráví
otec myšlenky Marek Potma.

Činnost naší stanice je od sa-
mého počátku zaměřena mj. též
na kurzy angličtiny pro dospělé.
A zvláště rodiče dětí se často
ptali, kdy uděláme také něco pro
ty nejmladší. A tak se nejprve
předloni zrodil Whale Club.

Zde je třeba připomenout, že
pracovníci Stanice již dlouhá léta
organizují činnost klubu Velryba.
V něm děti mohou sportovat,
hrát různé hry, zpívat, věnovat se
výtvarně tvořivým aktivitám

apod. Whale Club nabídl dětem
totéž, ale v angličtině. Fungovalo
to dobře, dětí postupně přibýva-
lo, ale prý to nebylo úplně ono.

Letos se nám pro vedení ang-
lických klubů podařilo zajistit
další anglické rodilé mluvčí.
Jsou to sympatická děvčata, jed-
na původem z USA, druhá z Ka-
nady. Kluby jsou celkem tři:
Kids Club pro děti od 6 do 9 let
ve středu od 15.00 do 16.30 ho-
din, Whale Club pro děti od 10
do 13 let každý čtvrtek od 16.00
do 17.30 hodin a Teen Club pro
mládež od 14 do 19 let, který se
schází v pátek večer od 18.30.

V prvních dvou, dětských klu-
bech, přispívají účastníci v pře-
počtu dvacetikorunou na lekci,
v čemž jsou zahrnuty i různé ma-
teriály. Program v dětských klu-
bech - to jsou hlavně zábavné hry
vyžadující anglickou komunika-
ci, řešení hlavolamů, naslouchání
příběhům, pohybové hry s písnič-

kami, drobné spor-
tovní aktivity.

Teenageři v pá-
tek hrají stolní hry
(samozřejmě origi-
nální anglické se
spoustou anglic-
kých textů na kar-
tičkách a hracích
plánech), poslou-
chají anglickou
hudbu, promítají se
zde anglické filmy.

Velice pečlivě je
vybíráme. Jde o původní tvorbu,
ale takovou, kde není násilí, sex
a vulgarita, dodává Marek Pot-
ma.

K tomu ping-pong, občerstve-
ní, volný pokec a zábava. Vstup
na páteční večer je pro mládež
zdarma, ale pokud chce někdo
k pohodě přispět třeba buchtou
či obloženými chlebíčky, nikdo
mu nebrání.

V dětských kurzech počítáme
s maximální počtem dvanácti dě-
tí, teenagerů v pátek se může
klidně sejít i víc, místa je tu dost
až pro dvacet mladých lidí.

Těžko k tomu co dalšího do-
dávat. Je to nepochybně jeden
z nejlepších způsobů, jak doplnit
své vzdělávání se v angličtině.
Kontakt na Marka Potmu je
604 989 133 nebo se zastavte
přímo ve Stanici Jižní Město.
Možná vás tu zaujmou i nabídky
jiných programů.

Petr Kopal

WHALE CLUB
aneb bez jazykových znalostí

se člověk neobejde
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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 BŘEZEN:

Koncerty:

pátek ❑ 4. ❑ 20.00
Irish Dew. Tradiãní irská a skotská hud-
ba.

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 20.00
Mefisto a hosté: Viktor Sodoma a Jifií
Bíbr ·imák. Rock koncert.

pátek ❑ 11. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles Revival Par-
ty.

sobota ❑ 12. ❑ 20.00
Video Hits 80’s & 90’s. Disco.

pátek ❑ 18. ❑ 20.00
Uriah Heep Revival + Coda. Rock kon-
cert.

pátek ❑ 25. ❑ 20.00
Peter’s Painters. Taneãní rocková zába-
va.

sobota ❑ 26. ❑ 20.00
Video Hits 80’s & 90’s. Disco.

PROGRAMY V BŘEZNU

Koncerty

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 19.00
Daniel Wiesner – klavír a Silvie Hesso-
vá – housle. Na programu: A. Dvofiák, J.
Massenet, O. Respighi, J. Hanu‰.

pondûlí ❑ 7. ❑ 19.00
Autorsk˘ veãer Milo‰e S. Pechara – kla-
vírní skladby, poezie a próza. Klavír: Bar-
bara Kürstenová. Na tento pofiad je vstup
voln˘.

stfieda ❑ 9. ❑ 19.00
Jifií Stivín v pofiadu Sám se sv˘m stí-
nem. Vystoupení známého multiinstru-
mentalisty a skladatele.

pondûlí ❑ 14. ❑ 19.00
Ivan Îenat˘ – housle a Katarína Îenatá
– klavír. Na programu: F. Schubert: Duo
A dur pro housle a klavír, J. Rodrigo: So-
nata pimpante, W. A. Mozart: Variace
g moll, E. Chausson: Poem, M. Ravel, La
Tzigane – koncertní rapsodie pro housle
a klavír.

úter˘ ❑ 22. ❑ 19.00
Jaroslav Svûcen˘ – Svûcení jara. Dále
úãinkují: Julie Svûcená – housle a Ma-
rie Synková – klavír. Na prvním jarním
veãeru z cyklu „Domovské koncerty na
Chodovské tvrzi“ houslového virtuosa Ja-
roslava Svûceného zazní mj. „Jarní soná-
ta“ L. v. Beethovena a bude pokfitûno nové
CD. Dále zazní skladby J. Suka, B. Marti-
nÛ, Pugnami – Kreislera aj.

ãtvrtek ❑ 24. ❑ 19.00
Kdo v zlaté struny zahrát zná – harfa ve
skladbách star̆ ch ãesk˘ch a svûtov˘ch
mistrÛ B. Smetany, L. Dusíka, F. Bendy, M.
I. Glinky a dal‰ích. Úãinkují: Hana Millero-
vá – Jouzová – harfa, Vítûzslav Drápal –
flétna. Dramaturgie,scénáfi a prÛvodní slo-
vo PhDr. Zdena Zvûfiinová, DrSc.

úter˘ ❑ 29. ❑ 19.00
Ivo Kahánek a Martin Levick˘. Klavírní
koncert úspû‰n˘ch úãastníkÛ loÀské mezi-
národní soutûÏe PraÏské jaro, ve které se
Ivo Kahánek stal absolutním vítûzem
a Martin Levick˘ získal ãestné uznání a ce-

nu pro nejúspû‰nûj‰ího z mlad˘ch klavíris-
tÛ. Ivo Kahánek pfiednese skladby F. Cho-
pina a L. v. Beethovena, Martin Levick˘
skladby F. Chopina, S. Prokofjeva a dal-
‰ích autorÛ.

stfieda ❑ 30. ❑ 19.00
Páté ‰ansonové setkání. Hostitelé: Ru-
dolf Pellar, Martin Jíra, Jan Petránek,
Marta Balejová. Host: SoÀa âervená.
Dal‰í pofiad sdruÏení „·anson, vûc vefiej-
ná“.

ãtvrtek ❑ 31. ❑ 19.00
Boris Rösner a Ensemble MartinÛ v po-
fiadu „Svût je bájeãné místo k narození“ –
doteky hudby a poezie. Komponovan˘
pofiad prózy, pfiíbûhÛ, básní a fejetonÛ
ãesk˘ch a svatov˘ch autorÛ s ãeskou
a svûtovou hudbou. Scénáfi a reÏie: Milo-
slav Kuãera a Miroslav Matûjka. Úãinkují:
Boris Rösner – recitace, Miroslav Matûjka
– flétna, Radka Preislerová – housle, Ble-
dar Zajmi – violoncello a Silvie JeÏková –
klavír.

Pohádky:

nedûle ❑ 6. ❑ 15.00
Medvídek Ëupínek – velké loutky – Diva-
dlo Matûje Kopeckého

nedûle ❑ 27. ❑ 15.00
Praha – zakleté mûsto. Putování str˘ãka
a chlapeãka po Praze. Îivé pfiedstavení
s loutkami – Divadlo Pavla Vangeliho.

Galerie Chodovské vodní tvrze
POZVÁNKY NA V¯STAVU

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

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

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

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

Restaurace – kavárna je otevfiena dennû od 11.00 do 23.00 hodin.

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

VELKÁ GALERIE (V 1. PAT¤E):

Ota Janeãek – Léta ‰edesátá
– obrazy, plastiky

Od 9. února do 6. bfiezna 2005

Luká‰ Miffek, Karel Jerie,
Martin Krajc – obrazy, sochy

0d 9. 3. do 3. 4. 2005

MALÁ GALERIE (V P¤ÍZEMÍ):

Ota Janeãek – Léta ‰edesátá
– obrazy, plastiky

Od 9. února do 6. bfiezna 2005

Jaroslav Veit
– Obrazy, pastely

Od 9. 3. do 3. 4. 2005
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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

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
BŘEZEN 2005

stfieda ❑ 9. ❑ 18.30
Vyprávûní stoupencÛ o Ramanu Mahár-
‰im. Pfiedná‰í filozof, jogín, autor ãetn˘ch
knih s duchovní tématikou PhMr. Rudolf
Skarnitzl.

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 18.30
Breviáfi vodnáfiského vûku II. – Egypt-
ská mystéria a pyramidy. Pfiedná‰í Ing.
Adolf Inneman PhD., autor stejnojmenné-
ho seriálu v ãasopise Dotek

pátek ❑ 11.– ❑ 18.30
V˘zvy a varování Goetheho Fausta mo-
dernímu ãlovûku – Lidské úsilí se vy-
plácí – 3. ãást. Pfiedná‰í doc. PhDr. Milu-
‰e Kubíãková, CSc.

nedûle ❑ 13. ❑ 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 ❑ 16. ❑ 18.30
Mystika sv. Jana od KfiíÏe II – V˘stup na
Horu dokonalosti. Radikální cesta „v‰eho
a niãeho“, jak ji sv. Jan popsal pfiedev‰ím
v dílech Temná noc a V˘stup na horu Kar-
mel. BÛh v nás, nevyjádfiiteln˘ a nepocho-

piteln˘. Nic, nic, nic, nic, nic, nic a nahofie
NIC. Pfiedná‰í Jan Franti‰ek Tich˘, ãlen
sekulárního franti‰kánského fiádu.

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 18.30
Vûra – víra – ãlovûk. Moderní pfiírodní vû-
da. Teorie relativity, kvantová mechanika,
teorie velkého tfiesku a rozpínání kosmu.
Pfiedná‰ka doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.

stfieda ❑ 23. ❑ 18.30
Hvûzdy a duchovní fiád – Indická astro-
logie a Vaastu Shastra. Pfiedná‰í Ing.
arch. Mikolá‰ Bûlík.

stfieda ❑ 30. ❑ 18.30
Hvûzdy a duchovní fiád – âínská astro-
logie. Pfiedná‰í pan Jifií Nitsche.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 

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

Od stfiedy do nedûle v 15 hod. 
Vesmírná píseÀ – hudebnû obrazová fan-
tazie– ãást II. Je tvofiená unikátním spoje-
ním projekce obrazÛ ZdeÀka Hajného se
snímky z Hubbleova teleskopu. Kosmoob-
razy vznikající tímto spojením jsou pfii kaÏ-
dé projekci vÏdy originální, divák má tak
ojedinûlou moÏnost b˘t svûdkem zrodu
nov˘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 mystic-
k˘ch obrazÛ Z. Hajného a snímkÛ z hlubin
vesmíru. Vesmírná relaxace s hudbou
i slovem. Ze záznamu provází J. Kováfií-
ãek, studio KOVA Production Austrálie.

Otevfieno:

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

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

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

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

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

Zmûna programu vyhrazena.

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

úter˘ ❑ 29. ❑ 20.00
Steamboat Stompers a Jazz Fiddlers.
Dixieland koncert nejen k poslechu.

stfieda ❑ 30. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

ãtvrtek ❑ 31. ❑ 20.00
KOA. Úãinkují: Mário Bihári, Franti‰ek
Raba, Camilo Caller, Omar Khaouaj

nedûle ❑ 13., 20. a 27. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s Velk˘m
dechov˘m orchestrem BlaÏeje Zemana
Pro seniory:

stfieda ❑ 2., 9., 16., 23. a 30. ❑ 10.00
Akademie tfietího vûku

úter˘ ❑ 8. ❑ 14.30
Klub aktivního stáfií.

Ostatní pofiady:

nedûle ❑ 6. ❑ 13.00
KfiesÈanské centrum. Pa‰ije.

úter˘ ❑ 8. ❑ 9.00 a 10.30
Aby bylo na zemi milo. Pofiad pro ‰koly.

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. První lekce 3. 10. 2005.
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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 BŘEZNU 2005:

pátek ❑ 4. ❑ 9.00
¤ecké báje – pofiad Jana Pfieuãila a Evy
Hru‰kové pro Z·.

sobota ❑ 5. ❑ 16.30
Pohádkové hraãkáfiství – Divadlo bez
opony

pátek ❑ 11. ❑ 1800
Jarní v˘stava dûtsk˘ch prací z v˘tvarn˘ch
a keramick˘ch kurzÛ – tématicky zamûfiená
na svátky jara – Velikonoce. VernisáÏ v˘stavy
v 18.00 hod. V programu vystoupí nejmlad‰í
náv‰tûvníci kurzÛ v KD Klubka.

sobota ❑ 12. ❑ 16.30
O chytré kmotfie li‰ce – Divadlo Andro-
meda.

sobota ❑ 19. ❑ 16.30
Perníková chaloupka – Divadlo Lampión.

pondûlí ❑ 21. ❑ 14.00
Raf a ≈af v divadle – pohádka.

ãtvrtek ❑ 24. ❑ 8.30–13.00
Velikonoãní Klubíãko – v˘tvarn˘ program
pro pfied‰koláky a ‰koláky, kde si mohou
nabarvit kraslice, vyrobit velikonoãní pfiáníã-
ko a dal‰í jarní ozdoby. Vyfouknutá vajíãka
je tfieba si donést z domova. Od 12.00
hod. ãeká na dûti pohádka Jak pan Slepiã-
ka a paní Kohoutková malovali vajíãka.

sobota ❑ 5. a 19. ❑ 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 pfiípa-
dû pûkného poãasí chodí dûti na vycházky.
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 80 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 85 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 V BŘEZNU

V¯ROBA VELIKONOâNÍCH DEKORACÍ
vÏdy ve stfiedu – 2., 9., 16. a 23. 3.
Vstupné: Kã 560 + cena za pfiípadnû 

pouÏit˘ materiál
– opletání vyfouknutého vajíãka drátkem

s korálky

KD KLUBKA 
NABÍZÍ PRONÁJEM 

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se prosím na tel.: 

272 930 023.

– nalepování ubrousku s velikonoãním
motivem na vyfouknuté vajíãko, kvûti-
náã, kamínek, papírové pfiáníãko æapod.

– pletení pomlázky, o‰atky nebo ko‰íãku
z pedigu

– zdobení vûneãku z proutí
– malování a potisk velikonoãních motivÛ:

• na sklenici, hrnek nebo talífi
• na hedvábí a textil

– tvofiení papírov˘ch kvûtin z Twistartu
(kroucen˘ papír)

Zkusit si mÛÏete více v˘tvarn˘ch technik.
Lze si pfiinést vyfouknutá vajíãka, svÛj kvû-
tináã, sklenici, bíl˘ hrnek nebo talífi.

Nutno se objednat pfiedem.

Informace u Milady Suchopárové,
tel. 603 992 056.

e-mail: milada.suchoparova@quick.cz

ORIENTÁLNÍ TANEC
– od února 2005 budou v sále KD Klubka
probíhat lekce orientálního tance. Tento
druh pohybu je vhodn˘ pro kaÏdou Ïenu.
NezáleÏí na vûku ani postavû. Tanec vy-
padá krásnû, ladnû a Ïensky v provedení
kaÏdé z vás. Pfiijìte si zatanãit a odpoãi-
nout kaÏd˘ ãtvrtek od 3. února mezi 17,30
aÏ 18,30 hod. Informace 

u Petry Vicherkové, 723 151 891
orientalni.tanec@centrum.cz

ANGLIâTINA NA MATE¤SKÉ
– od 24. února se v KD Klubka opût oteví-
rají kurzy angliãtiny, které jsou urãeny ze-
jména maminkám na matefiské dovolené.
Pfiijìte se nauãit nebo zopakovat angliãtinu
a popovídat si s ostatními maminkami v pfií-
jemném prostfiedí Kulturního domu Klubka.
Pro va‰e dítû jsme bûhem va‰í v˘uky pfii-
pravili hlídání se spoustou her a zábavy. Ot-
víráme kurz pro zaãáteãníky, mírnû pokroãi-
lé, stfiednû a více pokroãilé. Kurz bude pro-
bíhat v malé skupince (max. 9 osob) vÏdy
ve ãtvrtek dopoledne. Program pro dûti bu-
de v cenû kurzovného. Pfiihlá‰ky a dal‰í in-
formace získáte na tel.: 604 376 220.

Stále probíhají dodateãné zápisy 
do nûkter˘ch kurzÛ 

na ‰kolní rok 2004/2005. 
Informujte se prosím 
na tel. 272 930 149.
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·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

BŘEZEN 2005

sobota ❑ 5. ❑ 9.30–11.30
Velikonoce u nás. V˘tvarná dílna pro dûti
od 5 let v poboãce DDM Janouchova.
Vstup 15 Kã. S sebou pfiezutí, pracovní
odûv a 2 vyfouknutá vajíãka.

sobota ❑ 5. ❑ 15.00–16.00
Hlavolámání. Netradiãní deskové hry pro
dûti od 10 let v poboãce DDM Janouchova.

sobota ❑ 5. ❑ 14.00–16.30
Otevfiená v˘tvarná dílna. Pro zájemce od
10 let v podobãce DDM Janouchova.
Vstup 50 Kã. Téma: Malování na sklo.
S sebou pfiezutí, pracovní odûv, sklenici.

sobota ❑ 5. ❑ 14.00–15.00
Odpoledne pro mû. Aerobik s posilová-
ním v poboãce DDM Janouchova pro dív-
ky od 14 let.

sobota ❑ 5. ❑ 15.00–16.00
Aerobik s posilováním v poboãce DDM
Janouchova pro Ïeny.

sobota ❑ 5. ❑ 9.30–11.30
Vítání jara. V˘tvarná dílna pro dûti od 5 do
15 let v DDM ·alounova. Téma: Velikono-
ce a jaro. Vstup 20 Kã. S sebou pfiezutí,
pracovní odûv, 2 vyfouoknutá vajíãka, kelí-
mek na osení, proutky na pomlázku. Sou-
ãástí akce bude malá velikonoãní v˘stava
tradic.

nedûle ❑ 6. ❑ 14.00
VOSA. Otevfien˘ volejbalov˘ turnaj pro
mládeÏ v areálu Z· Ke Katefiinkám od
14.00 hod.

sobota ❑ 26. ❑ 9.00–15.00
·ipkov˘ turnaj. Koná se v DDM ·alouno-
va a je urãen pro amatéry. Vstupné zdar-
ma.

sobota ❑ 22. ❑ 19.00
Filmování. Novinky a historie kiknemato-
grafie. Koná se v DDM ·alounova. Vstup-
né zdarma.

BĚHEM MĚSÍCE BŘEZNA 
PROBĚHNE OBVODNÍ KOLO
V OLYMPIÁDĚ Z ČESKÉHO 
JAZYKA A OBVODNÍ KOLO 
RECITAČNÍ SOUTĚŽE PRAŽSKÉ
POETICKÉ SETKÁNÍ.

Zveme vás do klubu pro volnû pfiíchozí 
»BEROUN«
Úter˘ od 16.30 do 20.30 hod.
Stfieda od 16.30 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.

ZIMA 2005

❑ 12. – 19. 3. – Tábory pro dûti v dobû
jarních prázdnin pro Prahu 1 – 5. Místo:
Krkono‰e–Dolní DvÛr, vûk 6–15 let, cena
2640 Kã, vedoucí V. Bele‰ová

❑ 24. 3. – 28. 3.
Velikonoãní soustfiedûní
Dûtsk˘ taneãní soubor Cassiopeia

Informace a pfiihlá‰ky v DDM JM.

DÛm dûtí a mládeÏe JiÏní Mûsto, ·alou-
nova a poboãka DDM Janouchova

vám nabízejí volná místa v na‰ich zájmo-
v˘ch krouÏcích ve II. pololetí ‰kolního roku
2004/2005 – v˘tvarná v˘chova, keramika,
gymnastika, pohybová v˘chova, kopaná,
aerobik, kalanetika, turistika, stolní tenis,
míãové hry, odbíjená, ko‰íková, balet, do-
polední kurzy pro pfied‰koláky, studio do-
br˘ch nápadÛ, v˘poãetní technika, florbal,
hra na flétnu, kytaru a klavír, divadlo.

Informace na v˘‰e uveden˘ch tel.
nebo na www.ddmjm.cz.

WWW prezentace DDM JiÏní Mûsto: 
www.ddmjm.cz

LETNÍ TÁBORY 2005 – TUZEMSKÉ TÁBORY

místo termín vedoucí vûk zamûfiení
301. Ho‰tka U Dubu 1. 7. – 22. 7. Messnerová 7–13 stál˘,stanov˘
302. Ho‰tka  U Dubu 22. 7. – 12. 8. Kvirenc 7–15 stál˘,stanov˘
303. Ho‰tka  U Dubu 12. 8. – 26. 8. Bele‰ová  7–15 stál˘,stanov˘
304. Ho‰tka Zelená louka 2. 7. – 16. 7. Harvi‰ 7–15 stál˘,stanov˘
305. Ho‰tka Zelená louka 16. 7. – 30. 7. Rezek 7–15 stál˘,stanov˘
306. Ho‰tka Zelená louka 30. 7. – 13. 8. Janovská 7–15 stál˘,stanov˘
307. Ho‰tka zelená louka 13. 8. – 27. 8. Janovská 7–15 stál˘,stanov˘
308. Kozojedy 9. 7. – 16. 7. Máchová 8–15 aerobic,sport
309. Kozojedy 16. 7. – 23. 7. Bele‰ová 4–12 VV,hry
310. Sobû‰ín 2. 7. – 9. 7. Glaserová 6–15 VV,keramika
311. Vfiesník 6. 8. – 13. 8. Dolej‰ová 4–7 hry,poníci
312. Skryje - Fundus 1. 7. – 7. 7. Lála 15–23 Táborová ‰kola
313. Skryje - Fundus 8. 7. – 14. 7. Lála 15–23 Táborová ‰kola
314. Albrechtice 13. 8. – 20. 8. Glaserová 10-–18 sport.soustfi.
315. Rokytnice 20. 8. – 28. 8. Chytilová 6–15 taneãní soustfi.

ZAHRANIâNÍ TÁBORY – ceny jsou bez aquaparku – vstupné – 400,- Kã

místo termín vedoucí vûk
316. ·panûlsko 19. 6. – 2. 7. Bele‰ová od 6 let
317. ·panûlsko 30. 6. – 13. 7. Janovská 6–18
318. ·panûlsko 11. 7. – 24. 7. Slepiãková 10–25
319. ·panûlsko 22. 7. – 4. 8. Glaserová 8–20
320. ·panûlsko 2. 8. – 15. 8. Chytilová 10–20
321. ·panûlsko 13. 8. – 26. 8. Vrbová 10–18

P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR + PRÁZDNINOVÁ KERAMICKÁ DÍLNA

místo termín vedoucí vûk cena
323. Kozojedy 25. 7. – 29. 7. 6–12 400,- Kã
324. Praha 1. 7. – 6. 7. Îitná od 12 let 300,- Kã

Ceny letních táborÛ budou upfiesnûny bûhem bfiezna 2005.
Informace o jednotliv˘ch táborech v DDM ·alounova, na telefonních ãíslech:  

272 929 545, 272 917 077 nebo e-mail: sal@ddmjm.cz.
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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.

BŘEZEN 2005

Koncerty:

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 19.00
True Harmony – Recitál – pûtileté jubile-
um nejen vokální hudební skupiny – sklad-
by z celého svûta

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 19.00
Nezmafii + Pavlína Jí‰ová a Zby‰ek
Ra‰ka + Pouta – charitativní folkov˘ kon-
cert pro postiÏenou Asii

stfieda ❑ 30. ❑ 19.00
Samson a jeho parta – Jaroslav Samson
Lenk se skupinou – po roce opût spolu
a poprvé v Zahradû

ãtvrtek ❑ 31. ❑ 19.00
Oskar Petr + Ivo Cicvárek – hudební ve-
ãírek Klubu Li‰ák
host v Zahradû

sobota ❑ 5. ❑ 17.00
Hereãka Kvûta Fialová a hudebník Pa-
vel PÛta – veãer pln˘ povídání a hudby –
moderuje Petr Janãafiík

úter˘ ❑ 29. ❑ 19.00
Milena Steinmasslová a její dûti z Ro-
dinn˘ch pout – J. Ivanoviã–Infeldová, M.
Kavan – uvádí P. Janãafiík, klavír M. Ivano-
viã

Divadlo:

úter˘ ❑ 8. ❑ 19.00
Ladislav Smoljak: Hymna aneb Urfidlo-
vaãka– hra se zpûvy Studia Láìa s prolo-
gem „Hymny ‰umí po krajinách ãesk˘ch“

pátek ❑ 18. ❑ 19.00
Daniela Fischerová: Náhlé ne‰tûstí –
Studio Arthure – hofikosmû‰né pfiedstavení
o dvou zbloudil˘ch du‰ích

Film:

úter˘ ❑ 1. a 15. ❑ 17.30 a 20.00
21 gramÛ – pfiíbûh nadûje a lidství, ne-
zlomnosti i pfieÏití – od reÏiséra filmu Amo-
res perros – film USA 2003

pátek ❑ 11. a 25. ❑ 17.30 a 20.00
21 gramÛ – pfiíbûh nadûje a lidství, ne-
zlomnosti i pfieÏití – od reÏiséra filmu Amo-
res perros – film USA 2003

Film s hostem – host s filmem:

pondûlí ❑ 14. ❑ 19.00
Film Konkurs – host Yvonne Pfienosilo-
vá – uvádí Ale‰ Cibulka

Setkávání:

stfieda ❑ 2. ❑ 18.30
Zimní král – neznámé souvislosti vlády
Fridricha Falckého v pfiedná‰ce profesora
PhDr. Jaroslava âechury, DrSc.

pondûlí ❑ 7. ❑ 18.30
Venezuela – cestopisn˘ pofiad s diapro-
jekcí – uvádí Zdenûk Strnad

stfieda ❑ 9. ❑ 18.30
Islám ve vztahu k jin˘m náboÏenstvím –
pfiedná‰ka RNDr.  Vladimíra SáÀky – ve
spolupráci s Islámskou nadací v Praze

pondûlí ❑ 14. ❑ 18.30
Numerologie III. – co v‰e mÛÏe prozradit
datum narození – pofiad numerologa Bed-
fiicha Procházky

stfieda ❑ 16. ❑ 18.30
Reunion a Mauritius – cestopisná pfied-
ná‰ka Michaela Pokorného

pondûlí ❑ 21. ❑ 18.30
Jóga v praxi – Karmajóga – jóga ãin-
nosti – cyklus pfiená‰ek PhMr. Rudolfa
Skarnitzla

stfieda ❑ 23. ❑ 18.30
Kundalini – energie a transformace –
beseda s terapeutem Milanem ·ãuãkou

stfieda ❑ 30. ❑ 18.30
S knihami se kamarádím – zpívající na-
kladatel Jindfiich Kraus s písniãkáfiem
a spisovatelem Josefem Fouskem a dal‰í-
mi hosty

Otevfiené dílny:

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 18.30
Velikonoãní vûnec– otevfiená dílna pro
dospûlé – nutno rezervovat u pí Ilony
Nûmcové (736 406 043 nebo 271 910
246)

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 18.30
Malba na hedvábí – otevfiená dílna pro
dospûlé – nutno rezervovat u pí Ilony
Nûmcové (736 406 043 nebo 271 910
246)

Pofiady pro dûti a mládeÏ:

úter˘ ❑ 1. ❑ 9.00
Hurá, jaro je tady! Aneb Velikonoce
jsou za dvefimi – pofiad o pÛvodu svátku
a velikonoãních zvycích,
divadlo Andromeda

stfieda ❑ 2. ❑ 9.00 a 10.30
Drogy zabíjí – odborná pfiedná‰ka na té-
ma závislostí pro 2. stupeÀ Z· a S·.

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 10.30
Alkoholismus / Dûkuji. Nechci! – teorie
i realita s odborníkem, nácvik chování
v nebezpeãn˘ch situacích, uvádí D. Dobi-
á‰

ãtvrtek ❑ 3., 10.,17., 24., 31. ❑ 16.00–19.00
Svût her a zábavy – liga ve sbûratelsk˘ch
kartiãkách Harry Potter, Pokémon, Magic.

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 9.00
¤ekni mi, co jí‰... – odborná (i zábavná)
pfiedná‰ka na téma mentální anorexie
a bulimie, modelové situace i hudební
vstupy

sobota ❑ 5. ❑ 10.00–12.00
Velikonoãní zajíãek – tvÛrãí, hravé
a úsmûvné dopoledne, s sebou: vejce na-
tvrdo, vodovky, lepidlo, nÛÏky

sobota ❑ 5. ❑ 15.00
Králíci – jarní pohádkov˘ muzikálek uvádí
divadlo Genus z Brna.

sobota ❑ 5. ❑ 16.00
Franklin a Zelen˘ rytífi – DVD projekce
pro dûti a zdarma!

úter˘ ❑ 8. ❑ 9.00
The Detectives – nauãnû – zábavn˘ po-
fiad pro angliãtináfie, kaÏd˘ z vás má ‰anci
b˘t detektivem –The Bear Educational
Theatre

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 10.00 a 14.00
Pohádkové vajíãko – ãinoherní veliko-
noãní pohádka divadelní spoleãnosti Na‰e
princezna
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sobota ❑ 12. ❑ 15.00
Pohádka o hrabûti Rdousílkovi aneb
Expedice Volovec – divadlo âasu uvádí
zbrusu novou stra‰idelnou pohádku

sobota ❑ 19. ❑ 15.00
Li‰ák Vuk – animovan˘ film pro dûti

Prázdninové aktivity 
– jaro ve v˘tvarném ateliéru:

pondûlí ❑ 14. ❑ 9.00 – 13.00
Jarní závûs – práce s pfiírodninami
a kresba na textil

úter˘ ❑ 15. ❑ 9.00 – 13.00
Jarní voÀavá svíãka – v˘roba svíãky

stfieda ❑ 16. ❑ 9.00–13.00
Stojánek na tuÏky – ka‰írování

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 9.00–13.00
Jarní ptáãek – ka‰írování podle pfiedlo-
hy

pátek ❑ 18. ❑ 9.00–13.00
Batikovan˘ jarní ubrousek – práce
s textilem

SOUTĚŽE:

❑ soutûÏ do 4. 4. 2005
Dûtská Filmová Zahrada – soutûÏní pfie-
hlídka neprofesionálního filmu. Info: MgA.
Hana KoÏová, www.kc–zahrada.p11.cz

❑ soutûÏ od 1. do 31. 3.
Internetem letem svûtem III. – v˘tvarná
soutûÏ na cestovatelské a pohádkové té-
ma, uzávûrka 31.3.2005

VELIKONOČNÍ JARMARK

sobota ❑ 5. ❑ 10.00 – 18.00
Prodejní v˘stavka velikonoãních v˘rob-
kÛ, ukázky tradiãních zvykÛ a fiemesel

V˘stavy:

1. 3. –31. 3 ❑ mal˘ sál
Nekoneãná magická fantazie obrazÛ –
Monika Pokorná

2. 3. –31. 3. ❑ galerie
Eva Vaculíková: Obrazy, Ivan Emler:
Kresby – vernisáÏ v˘stavy ve ãtvrtek 3. 3.
od 18.15

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

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

je otevfien˘ prostor pro setkávání,

kam si mÛÏete pfiijít popovídat a posedût,
vypít ‰álek lahodného ãaje v Amundsenovû
ãajovnû, zahrát si fotbálek (5 Kã), stolní te-
nis a kuleãník (2 Kã) nebo karty apod. MÛ-
Ïete se téÏ obãas v˘tvarnû vyfiádit, vyvolat
fotky v místní fotokomofie, zajamovat si
a zatanãit pfii hudební se‰losti nebo se mrk-
nout na v˘stavu. K dispozici je i Anti-akvari-
át s literaturou pro dlouhé polární podveãe-
ry, zku‰ebna pro zaãínající kapelky, prostor
pro v˘stavy Uvítáme va‰e nápady a projek-
ty, jako napfi. promítání z cest, koncerty,
party, dílny pfiedná‰ky, divadlo, ãtení...

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

obãanské sdruÏení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11

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

PROVOZ KLUBU

Po 15–21 klub Ilona
14–15 kontaktní hodiny Ilona

Út 15–21 klub Michal a Ilona
St 15–21 klub Michal a Ilona

14–15 kontaktní hodiny Michal
ât 15–21 klub Martin
Pá 15–21 klub Michal

PROGRAM V BŘEZNU 2005

stfieda ❑ 2.
Polární ãtení v Amundsenovû ãajovnû

pátek ❑ 4.
Jde se na koncert do klubu Na Dnû.
Kdo hraje? GOROPI·

úter˘ ❑ 8.
Filmov˘ klubík nejen pro staré

stfieda ❑ 9. ❑ 18.00
Informaãní schÛzka o horách

Sobota 12. ❑ nedûle 13.
Graffiti Workshop – dvoudenní akce se
zahraniãními sprejery, Galerie DOUB-
NER, Václavské námûstí

❑ Od nedûle 13. do soboty 19.
Jsme na horách na Drozdí boudû v Ji-
zerkách! – Klub zavfien˘!!!

stfieda ❑ 23.
KOMIKSOVÉ odpoledne âÍSLO 2

pátek ❑ 25.
ÚplÀkov˘ JaM Session

pondûlí ❑ 28.
Velikonoce – klub zavfien˘.

stfieda ❑ 30.
Turnaj o bfieznového MISTRA (ve stol-
ním fotbale)

ãtvrtek ❑ 24.
ÚplÀkové bubnování

Pfiipravujeme:

❑ Benefiãní koncert v Rock Café 6. 4.
2005 • DIVOKEJ BILL, SM LOMOZ

Dal‰í informace na 
www.proximasociale.cz

PROGRAM V BŘEZNU

âtvrtek ❑ 3. ❑ 19.00
Autorské ãtení hostÛ Dendrit kafé
Ondruse a âívy

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 19.00
Hudební skupina 40 W quartet. 
Jazz, rock, blues.

V˘stava
V˘tvarné práce dûtí z waldorfské ‰koly
Kfiejpského (Svobodná speciální ‰kola
J. A. Komenského)
VernisáÏ ve ãtvrtek 10. bfiezna 2005.
Souãástí v˘stavy budou i informaãní pane-
ly o této ‰kole a kontakty na ni. V˘stava
potrvá do zaãátku dubna v prostorách 
Dendrit kafé vÏdy ve v‰ední dny v dobû
od 11.00 do 20.00 hod.

Pfiijìte na dobrou kávu do pfiíjemného
prostfiedí s milou obsluhou!

Tû‰íme se na shledanou!

Jak se k nám dostanete:
Jeìte metrem na koneãnou zastávku met-
ra C Háje, odtud autobusem ã. 170 nebo
154 do zastávky Brechtova, pû‰ky ulicí
Schulhoffovû smûrem do sídli‰tû aÏ nara-
zíte na nízkou panelákovou budovu, kte-
rou obejdete z druhé strany a uÏ jste
u nás!

DENDRIT
KAFÉ

Hekrova 805, Praha 4, Tel. 272 937 712
E-mail: kavarna@esethelp.cz
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

Vladimír Mencl
OBRAZY âESKÉ KRAJINY

1. 3. – 2. 4. 2005

Hudebník a malífi Vladimír Mencl patfií
do skupiny umûlcÛ mnohostrann˘ch

zájmÛ. Je klavírním virtuosem, docentem
na praÏské Akademii múzick˘ch umûní,
ãlen Asociace hudebních umûlcÛ a vûdcÛ
a ãlen Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ v Praze.

Hudbû a malífiství se vûnoval jiÏ od dût-
sk˘ch let, kdy získal první zku‰enost kon-
taktÛ s vefiejností - na koncertních pódiích
i na v˘stavách. O základech malífiské tvor-
by se pouãil u nestora jihoãesk˘ch v˘tvar-
níkÛ prof. Adolfa Trägra. V Praze studoval
klavírní hru na AMU a pokraãoval v sou-
kromém studiu u v˘tvarníkÛ J. Otãená‰ka
a Jana Rambouska. Tato dvû zaujetí pro
hudbu a malífiství se spojují a vnímáme je
v obrazech pln˘ch dojmÛ a nálad. V po-
sledních letech zaãalo dokonce malífiství
pfievaÏovat nad klavírní hrou.

Své obrazy vystavoval na více neÏ 150
autorsk˘ch v˘stavách u nás i v zahraniãí
a jeho díla jsou v galeriích i soukrom˘ch
sbírkách v Rakousku, ·v˘carsku, Nûmec-
ku, Holandsku, Francii, v New Yorku
a v fiadû dal‰ích státÛ severoamerick˘ch.

To, Ïe se narodil v âesk˘ch Budûjovi-
cích zcela jistû ovlivnilo umûlce pfii vnímání
jihoãeské krajiny, která se stala velkou in-
spirací jeho obrazÛ. NesnaÏí se jen o po-
vrchní zachycení skuteãnosti, snaÏí se po
malífisku zhudebnit krásu ãeské krajiny.
V bfieznu se s touto krajinou budete potká-
vat ve vstupní hale knihovny Opatov.

Olga Kuãerová
Tû‰íme se na vás.

Pobočka Opatov

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

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

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

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka jírovcovo nám.

ZAJÍMAVÉ BŘEZNOVÉ AKCE
V KNIHOVNĚ OPATOV

âtvrtek ❑ 17. ❑ 15.00
Pohádkové odpoledne. âtení pohádek.

Stfieda ❑ 23. ❑ 15.00–18.00
Velikonoãní dílna. TvÛrãí dílna, kde se
pod vedením seniorÛ nauãíte malovat va-
jíãka, plést pomlázku a dal‰í.

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, kter̆
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

PROGRAM BŘEZNA – MĚSÍCE 
INTERNETU V KNIHOVNÁCH PRAHY 11

1. 3. – 31. 3.
Eko otázky k Bfieznu mûsíci internetu.
SoutûÏ na ekologické téma s variantou
pro dûti i dospûlé. Knihovna: Opatov, Jí-
rovcovo námûstí

âtvrtek ❑ 3., 10., 17., 24. 3. 
od 10.00 do 12.00 hod.
·koliãka internetu pro seniory. ·kolení
internetu pro urãenou vûkovou kategorii.
Knihovna: Jírovcovo námûstí

Stfieda ❑ 9. ❑ 15.00–17.00
ZáloÏka x krát jinak. V˘tvarná dílna na
v˘robu záloÏek, která se navrací do doby,
kdy bfiezen byl je‰tû mûsícem knihy. Kni-
hovna: Opatov

Pátek ❑ 1. 4.
Noc s Andersenem. Pohádková noc
v knihovnû. Knihovna: Opatov (knihovna
Jírovcovo námûstí pofiádá Noc s Anderse-
nem pouze pro uzavfienou skupinu dûtí).

Najdeš velikonočního zajíčka?
První březnové sobotní dopoledne (5. 3. 2005) dětem zpestří

Tvůrčí, hravé a úsměvné dopoledne v KC Zahrada. Již název
Velikonoční zajíček napovídá, že půjde o veselou dílnu s malová-
ním vajíček, hledáním mláďátek a v neposlední řadě o pohádky, ří-
kanky a překvapení. Začátek je v 10 hodin a pro své děti si rodiče
mohou přijít ve 12 hodin. S dětmi pracuje oblíbená lektorka MgA.
Kateřina Schwarzová. Vstupné na dopoledne je 35,- Kč a s sebou
je dětem vhodné přibalit výtvarné potřeby, lepidlo, nůžky a vejce
natvrdo.

V sobotu odpoledne - od 15 hodin mohou malí návštěvníci vidět
pohádku brněnského divadla Genus Králíci. S králíky z klobouku
si jistě i rádi zazpívají. Jarní motivy dětem nabídne i filmová pro-
jekce Franklin a Zelený rytíř. Příběh zvířátek, které hledají jaro
bude pro všechny zdarma. Začne v 16 hodin. MgA. Hana Kožová
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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 mû-
sícÛ – nabízíme moÏnost setkávat se, vymû-
Àovat si zku‰enosti, dûti mají moÏnost vyuÏít
pro svoji hru a pohyb netradiãní pomÛcky pro
rozvoj jemné i hrubé motoriky, odborné rady
jim poskytne zku‰ená pohybová terapeutka  

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let – pohybo-
vû edukaãní programy s dÛrazem na hra-
vou formu s fiíkadly a písniãkami, cviãení na
míãích zamûfiené na osvojení si správného
drÏení tûla (dennû)

Pohybová prÛprava pro kluky a holãiãky
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 over-
bally, body building, step aerobic, streãink –
zpevÀuje svaly na zádech a dÛleÏit˘ch sva-
lov˘ch skupinách, nezatûÏuje klouby a kfiíÏ
(dennû)

Power joga s hlídáním dûtí – cviãení pro
harmonizaci a protaÏení celého tûla (pon-
dûlí, 10.15 hod.)

Cviãení pro tûhotné s porodní asistentkou
vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãení na
míãích a s overbally zamûfieném na proble-
matické svalové skupiny, udrÏení pruÏného
tûla a bolesti zad, nauãí vás relaxovat
a správnû d˘chat (stfieda)

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let s vyuÏitím
míãÛ – pohybovû–edukaãní programy s dÛ-
razem na hravou formu s fiíkadly a písniãka-

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

1730–1930 hod.

mi, cviãením na míãích zamûfiené na osvo-
jení si správného drÏení tûla (úter̆ , stfieda)
Pohybová prÛprava pro kluky a holãiãky
od 3 let – dûti se hravou formou nauãí
správn˘m pohybov˘m návykÛm, ovládat
své tûlo a pfii cviãení na míãích si narovnají
hrbatá zádíãka (úter˘, stfieda, ãtvrtek) 
Taneãnû–pohybová prÛprava pro holãiã-
ky od 3 let – základy práce s tûlem, lidové-
ho 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 – hra-
v˘ program pro neposedné pfied‰koláky –
nácvik pohybov˘ch dovedností, míãové hry,
prÛprava pro v‰echny sporty (cviãí se v tû-
locviãnû Z· Ke Katefiinkám ve ãtvrtek
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˘‰ení
kondice ãi odbourávání tukÛ, formuje posta-
vu (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 klouby,
uvolÀuje svalové napûtí, posilí oslabené
svaly – s vyuÏitím rehabilitaãních míãÛ
(pondûlí)

Cviãení pro tûhotné s porodní asistentkou
vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãeních na
míãích a s overbally zamûfieném na proble-
matické svalové skupiny, udrÏení pruÏného
tûla a bolesti zad, nauãí vás relaxovat
a správnû d˘chat (pondûlí)

DALŠÍ PROGRAM:

Jarní ozdravn˘ pobyt s plaváním dûtí –
Horní Malá Úpa: 23. – 30. 4. 2005. T̆ den
pln˘ her a cviãení, plavání a v˘tvarky, kon-
diãní cviãení pro maminky. Do 31. 3. 2005
je tfieba zaplatit zálohu. 

Aktivní víkend pro Ïeny s cviãením
a koly – 20. – 22. kvûtna 2005. Kola a cvi-
ãení - proã ne? Víkendov˘ pobyt pln˘ po-
hybu v krásném prostfiedí âeského ráje se
spoustou cviãení a spoleãn˘mi vyjíÏìkami
na kole nebo v˘lety po okolí.

Poradna pro kojící maminky – Stfieda
11:00 aÏ12:00 nebo po telefonické domluvû.
MoÏné jsou náv‰tûvy doma i v porodnici. 

Petra Cihlová, dûtská sestra, 
laktaãní poradkynû, tel.: 777 044 572

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 obãerstvit ãa-
jem 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

OSKAR PETR - hitmaker v pozadí?
Klub Lišák, který již půl roku funguje v rámci koncertních pro-

gramů Kulturního centra Zahrada, přináší ve čtvrtek 31. břez-
na od 19.00 další ze svých netradičních hudebních večírků. Hvěz-
dou večera bude hudebník Oskar Petr. Ojedinělý skladatel, textař,
ale také fotograf či publicista, je znám jako zakládající člen skupi-
ny Marsyas. Méně se ví, že navíc stojí za řadou hitů skupiny Lu-
cie. Písně Rouháš se bohům, Chci zas v tobě spát či Medvídek po-
cházejí právě z jeho autorského šuplíku. V Zahradě se Oskar Petr
představí komorním akustickým pořadem, jako host vystoupí mla-
dý brněnský písničkář Ivo Cicvárek. Vstupné 100 Kč.

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

www.KCJM.duch.cz

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
❑ v dobû jarních prázdnin 14. – 18. 3 otevfie-
no od pondûlí do pátku: 15.00 –18.00 hod.
❑ 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. Knihov-
na, v níÏ je moÏno si
knihy pÛjãovat, je za-
tím 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.

www.kamínek.org/nadne

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

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

•  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. Ka-
mínek. Informace: www.kaminek.org

PROGRAM

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 19.30
3BUTE TO 3NITY – akustick˘ veãer troji-
ce Jakub Alexa, Jakub König a Luká‰
Landa (klub Na dnû, vchod E), vstup 33
Kã

pátek ❑ 4. ❑ 19.30
GOROPI· – ethno vision & jam sseion
(klub Na dnû, vchod E)

úter˘ ❑ 8. ❑ 18.30
Jarní koncert SU· Altera Pars (klub Na
dnû, vchod E)

pondûlí ❑ 14. ❑ 16.00
SdruÏení kfiesÈansk˘ch seniorÛ, Mgr.
Pavel Urban: Velikonoãní rozjímání
(klub Na dnû, vchod E)

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

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

nedûle ❑ 6. ❑ 16.00
Bachovy pa‰ije (KD Opatov)

12. 3. – 19. 3.
T˘denní lyÏafisk˘ v˘cvik v Krkono‰ích

PROGRAM

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 19.30
3BUTE TO 3NITY – akustick˘ veãer trojice
Jakub Alexa, Jakub König a Luká‰ Landa
(klub Na dnû, vchod E), vstup 33 Kã

pátek ❑ 4. ❑ 19.30
GOROPI· – ethno vision & jam sseion
(klub Na dnû, vchod E)

úter˘ ❑ 8. ❑ 18.30
Jarní koncert SU· Altera Pars (klub Na
dnû, vchod E)

VELIKONOCE – BŘEZEN 2005
Den Kostel sv. Franti‰ka Kaple sv. Ludmily

20. Kvûtná nedûle 8.30, 10.30 M‰e svatá 10.00 M‰e svatá
s Ïehnáním ratolestí s Ïehnáním ratolestí
20.00 M‰e svatá

24. Zelen˘ ãtvrtek 18.00 M‰e svatá 18.00 M‰e svatá
s obfiady um˘vání nohou

25. Velk˘ pátek 15.00 KfiíÏová cesta 18.00 Velkopáteãní obfiady
18.00 Velkopáteãní obfiady

26. Bílá sobota 14.00–18.00 Adorace 20.00 Velikonoãní vigilie
20.00 Velikonoãní vigilie

27. Zmrtv˘chvstání Pánû 8.30, 10.30 M‰e svatá 10.00 M‰e svatá

28. Pondûlí velikonoãní 8.30 M‰e svatá 10.00 M‰e svatá

KŘÍŽOVÁ CESTA SE BUDE KONAT PO CELÝ BŘEZEN, 
KAŽDÝ PÁTEK V 17.30 HOD. VE FARNÍM KOSTELE
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budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401, vchod E, 1. patro

tel.: 272 927 239, 603 180 180 

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 
16. 3., 13. 4., 11. 5. a 16. 6.
Kontakt: 
Dr. Ing. Jaroslav Zvolánek, CSc.,
Nezvalova 831, 156 00 Zbraslav, 
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.

Scházíme se ve stfiedu 16.00 – 19.00 hod.

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V BŘEZNU 2005

stfieda ❑ 2. ❑ 18.30
Pfiehrávka ÏákÛ kytarového oddûlení

sál ‰koly Kfitinská

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ sál ZU· Kfitinská

pondûlí ❑ 7. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ sál ‰koly J.RÛÏiãky

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ sál ‰koly Kfitinská

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

Po prodeji sborov˘ch budov 
v Îilinské ulici na Spofiilovû 
se scházíme v prostorách 

obãanské poradny 
Spoleãnou cestou, 
Donovalská 1862, 

vedle rozestavûného kostela, 
100 metrÛ od Chodovské tvrze.

PROGRAM NA BŘEZEN:

Velikonoãní bohosluÏby:

ãtvrtek  ❑ 24.  ❑ 19.00
Zelen˘ ãtvrtek – mládeÏ

pátek  ❑ 25.  ❑ 19.00
Velk˘ pátek – Veãefie pánû

nedûle  ❑ 27.  ❑ 9.30
Nedûle Velikonoãní – Veãefie pánû

BohosluÏby:

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program

úter˘  ❑ 17.30
Biblická hodina dûtí pfied‰kolního vûku

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

stfieda  ❑ 17.30
Biblická hodina ‰kolních 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

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

úter˘ ❑ 8. ❑ 18.30
Jarní koncert ÏákÛ SU· Altera Pars
(Klub a ãajovna Na dnû)

stfieda ❑ 9. ❑ 16.00–18.00
Chodovsk˘ beránek – tradiãní veliko-
noãní slavnost plná zábavn˘ch soutûÏí
a v˘tvarn˘ch dílen, kde si mÛÏete vyro-
bit dáreãky pro své blízké v M· Mado-
linka a pfiilehlé zahradû v Modletické
ulici (vedle KfiesÈanského centra)

Stále pfiijímáme nové zájemce o lekce
kytary, flétny, klavíru, houslí, zpûvu
a keramiky a v˘tvarn˘ch technik.
Ceny kurzÛ jsou od 1 050 Kã za pololetí.

Informace a pfiihlá‰ky: 
Lucie Jurystová, 604 746 563, 

Karolína Sehnoutková, 603 180 180, 272 927 239

VELIKONOČNÍ
KONCERT

Mûstská ãást Praha ·eberov 
a âeskoslovensk˘ komorní 

orchestr Praha s umûleck˘m 
vedoucím Janem Mráãkem 

vás srdeãnû zvou na koncert 
3. dubna 2005 v 18.00 hod. 

v kostele Církve bratrské v ·eberovû
Program:
Antonio Vivaldi: 
Jaro z cyklu âtvero roãních období
W. A. Mozart: Divertimento D Dur
Antonín Dvofiák: Valãíky
Benjamin Britten: Simple Symphony

Slovo k Velikonocím pan Marek
Fajfr, starosta ·eberova

Info: MUDr. Zuzana ·kodová,
E-mail: zuzana.skodova@cn.cz

Marek Fajfr, tel. 724 146 226
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Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROGRAM:

Pondûlí
Kurzy Alfa pro maminky - viz níÏe

Úter˘ ❑ 9.30–12.00
Dopoledne pro v‰echny
10.30: Kreslení s Lídou i pro nejmen‰í dûti

14.30–16.30: MasáÏe dûtí a kojencÛ – ob-
jednání nutné viz níÏe na tel. 777 253 264

Stfieda ❑ 9.30–12.30
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

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.

KURZY ALFA
pro maminky s mal˘mi dûtmi
oblíbené po celém svûtû!!!
Neformální dopoledne o kfiesÈanství, vide-
oprojekce, diskuse na dané téma, vtipy
a kafíãko s koláãem - v‰e v pfiíjemné
a pfiátelské atmosféfie. Vstup i jídlo zdar-
ma.
Setkávat se budeme v pondûlí od 9.30
hod. v MC Domeãek.

TÉMATA NA BŘEZEN:

pondûlí ❑ 21. ❑ 9.30
Úvodní setkání na téma: KfiesÈanství
nudné, nepravdivé, zbyteãné?

pondûlí ❑ 28. ❑ 9.30
Kdo je JeÏí‰ Kristus? 

V pfiípadû, Ïe máte zájem se kurzu nebo
nûkter˘ch témat, zúãastnit potvrìte, pro-
sím svou úãast (z dÛvodu kapacity).

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 6., 13., 20. a 27. bfiezna 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

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

KURZY ALFA
Oblíbené po celém svûtû!
Neformální veãery o kfiesÈanství, videopro-
jekce, diskuse na dané téma, vtipy a veãe-
fie - v‰e v pfiíjemné a pfiátelské atmosféfie.
Vstup i jídlo zdarma. Setkávat se budeme
v úter˘ od 19.00 hod. v klubu Na dnû,
Modletická 1401 (vchod E), Praha 4

TÉMATA NA BŘEZEN:

Úter˘ ❑ 22. ❑ 19.00
Úvodní veãefie na téma: KfiesÈanství
nudné, nepravdivé, zbyteãné?

Úter˘ ❑ 29. ❑ 19.00
Kdo je JeÏí‰ Kristus?

V pfiípadû, Ïe máte zájem se kurzu nebo nû-
kter˘ch témat zúãastnit, potvrìte, prosím,
svou úãast (z dÛvodu objednání poãtu veãefií).

Martin Oberfalcer,
tel. 272 940 288 nebo 777 200 431.

Tû‰íme se na va‰i úãast!

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

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

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

kontakt: pastor Zdenûk Marván, 
tel. 272 932 119, 603 174 268
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Modletická 1401, Praha 11 - Opatov, 
tel. 267 913 338, 

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

Voln˘ prostor 
– prostor pro hry, fotbálek, ‰ipky, posezení
pfii ãaji nebo kávû, popovídání, ãtení, v˘-
tvarnou tvorbu...

TenSing 
– skupina pro náctileté s hudebnû kreativ-
ním programem, zahrnující amatérsk˘ sbo-
rov˘ zpûv s kapelou, divadlo, tanec, za-
my‰lení a hry pro v‰echny bez ohledu na
hudební nadání. 

âajovna 
– posezení u dobrého ãaje s povídáním
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 BŘEZNU:

pátek ❑ 4. ❑ 17.00
Páteãní fotbálek + promítání filmu. 

nedûle ❑ 20.
V˘let do ZOO

(bliÏ‰í info na tel. 732 976 215)

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

OTEVŘENO

Pondûlí ❑ 15.00–20.00
Voln˘ prostor – Dorka

Úter˘ ❑ 15.00–20.00
Voln˘ prostor – Jirka

Stfieda ❑ 15.00–20.00
Voln˘ prostor – Bára

âtvrtek ❑ 17.00–19.00
TenSing

âtvrtek ❑ 19.00–22.00
âajovna – Helen

KONCERT 
skupiny HOPKLUB

se koná 1. 3. 2005 
od 16.00 hod. 

v Chodovské tvrzi

Hrajeme pro radost
a nejen pro seniory
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V BŘEZNU 2005

Nedûlní shromáÏdûní

kaÏdou nedûli ❑ 17.00–18.15
Zveme vás na kfiesÈanské setkání sbo-
ru Církve bratrské – JiÏní Mûsto. Zaãí-
náme spoleãn˘m zpíváním s kapelou,
potom usly‰íme aktuální zamy‰lení
z Bible – nûco pro kaÏdého. Po skonãe-
ní setkání se scházíme na pfiátelské
rozhovory s obãerstvením.
Kavárna otevfiena od 16.30 a po setkání.

Nedûle ❑ 6. ❑ 17.00
Daniel ·rámek

Nedûle ❑ 13. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip

Nedûle ❑ 20. ❑ 17.00
Kaz. Karel Fáber

Nedûle ❑ 27. ❑ 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)

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.

úter˘  ❑ 9.30–12.00
Mot˘lek – dûtsk˘ klub pro pfied‰kolní
dûti. Klub nabízí místo pro setkávání dûtí
a rodiãÛ a pro spoleãné podnikání.

stfieda  ❑ 17.30–18.30
Cviãení Ïen bez rozdílu vûku

ãtvrtek  ❑ 18.00–21.00
MládeÏ + Klub Escape. Hledáme smysl
Ïivota a odpovûdi na problémy kaÏdoden-
ního Ïivota. ESCAPE – klub pro mládeÏ.
Podnikáme fakt dobr˘ akce.

pátek  ❑ 15.00–17.00
Klub Velryba – Opatov. Pro dûti od 9 do
14 let. Kde: klubovna v základní ‰kole Ke
Katefiinkám

❑ 24. – 28. 3. – LyÏování v ¤íãkách. Cena
600 Kã bez vlekÛ.

❑ 22. – 23. 4. – Noãní hra v Praze. Klasi-
ka z pátka na sobotu, spí se v klubovnû
v ·eberovû. Cena 70 Kã.

❑ 10. – 12. 6. – Military mission, tentokrát
pro kluky i holky. Cena 320 Kã.

❑ 18. – 31. 7. – Tábor v krásném Slavo-
nicku. Cena 3 000 Kã.

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‰ Luãan, 604 570 728, 
tomaslucan@seznam.cz

ANGLICKÉ KLUBY 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od 2., 3., 4. února zaãali tfii nové kluby
s angliãtinou pod vedením zku‰en˘ch
americk˘ch, kanadsk˘ch a ãesk˘ch lekto-
rÛ. âeká tû nepfieberné mnoÏství her, pís-
niãek, hlavolamÛ, biblick˘ch pfiíbûhÛ, spor-
tovních a zábavn˘ch aktivit a hlavnû v‰e
s angliãtinou. Nejlep‰í moÏnost, jak zaÏít
spoustu legrace, nûco se dozvûdût a nau-
ãit se cizí jazyk.

KIDS’ CLUB
– pro dûti od 6 do 9 let
– kaÏdou stfiedu od 15.00 do 16.30

POZOR – zmûna ãasu
– cena 350 Kã vãetnû materiálÛ

WHALE CLUB
– pro dûti od 10 do 13 let
– kaÏd˘ ãtvrtek od 16.00 do 17.30
– zaãínáme 3. února 2005
– cena 350 Kã vãetnû materiálÛ

TEEN CLUB
– pro mladé od 14 do 19 let
– kaÏd˘ pátek od 18.30 do 20.30
– zaãínáme 4. února – vstup zdarma!
– stolní hry, ping–pong, anglická hudba,
tématické veãery, promítání filmÛ, obãer-
stvení, skvûlá parta

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

Kurz Alfa

Úter˘ ❑ 18.00 – POZOR – zmûna ãasu
Prozkoumat souãasné moderní, praktické
kfiesÈanství v prostfiedí klidné, pfiátelské
a nenátlakové atmosféry. Veãer zaãíná ob-
ãerstvením, pokraãuje videopromítáním na
dané téma a následuje diskuse. Do
28 700 kurzÛ Alfa uÏ chodilo pfies 6 milio-

ÚTERÝ + STŘEDA
Domácí setkávání a diskuse na aktuální
témata dne‰ní doby. Hudební skupiny,
dobrá káva a jiné aktivity.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
na Velikonoãní koncert
3. dubna od 18.00 hod.
A. Vivaldi, W. A. Mozart, A. Dvofiák,
B. Britten v podání âeskoslovenského
komorního orchestru Praha.
Umûleck˘ vedoucí pan Jan Mráãek.
Úvodní slovo pan Marek Fajfr,
starosta ·eberova. Vstupné 100 Kã.

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!
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nÛ lidí ve 152 zemích svûta. Ve Stanici JiÏ-
ní Mûsto dne 8. února zaãíná jiÏ devát˘
bûh kurzu Alfa.

úter˘ ❑ 1. ❑ 18.00
Proã a jak se modlit?

úter˘ ❑ 8. ❑ 18.00
A co svat˘ Duch?

úter˘ ❑ 15. ❑ 18.00
Jarní prázdniny –Alfa není.

Úter˘ ❑ 22. ❑ 18.00
Jak nás BÛh vede?

Úter˘ ❑ 29. ❑ 18.00
Jak mohu pfiemáhat zlo?
Info: kazatel Robert Filip, 605 809 950,
robertfilip@quick.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 9.30 hod.

Úter˘ ❑ 1. ❑ 19.00
Stfieda ❑ 2. ❑ 9.30
Hodiny se nekonají

Úter˘ ❑ 8. ❑ 19.00
Stfieda ❑ 9. ❑ 9.30
Hrabû Zinzendorf a bratfii v Ochranovû
(1690–1737)

Úter˘ ❑ 15. ❑ 19.00
Stfieda ❑ 16. ❑ 9.30
Hodiny se nekonají

Úter˘ ❑ 22. ❑ 19.00
Stfieda ❑ 23. ❑ 9.30
Morav‰tí bratfii a svûtová misie
(1737–1800)

Úter˘ ❑ 29. ❑ 19.00
Stfieda ❑ 30. ❑ 9.30
Souãasní ãe‰tí a morav‰tí bratfii
(1800–souãasnost)

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 Luãanová, 604 571 424,
mlucanova@seznam.cz

Duchovní ãlovûk 
– cesta k duchovní zralosti

Stfieda ❑ 19.00–20.30
Dvanáctit˘denní semináfi o duchovních
otázkách osobního rÛstu. Po promluvû
vyjadfiující jádro pfiipraveného textu, ná-
sleduje diskuse. Souãástí setkávání je
sdílení a modlitby za duchovní rÛst jedno-
tlivcÛ.

Stfieda ❑ 2. ❑ 19.00
Duchovní ãlovûk – kdo je to duchovní
ãlovûk?

Stfieda ❑ 9. ❑ 19.00
Duchovní dílo – co od nás oãekává
BÛh?

Stfieda ❑ 16. ❑ 19.00
Jarní prázdniny

Stfieda ❑ 23. ❑ 19.00
Duchovní zápas – prostfiedky

Stfieda ❑ 30. ❑ 19.00
Chození podle Ducha – anal˘za ducha

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

MládeÏ

âtvrtek ❑ 18.30–20.00
Hrajeme moÏné i nemoÏné hry, studuje-
me Bibli, prohlubujeme na‰e vztahy s Bo-
hem, diskutujeme na aktuální témata. Ko-
ho zde najde‰? Mladé lidi, ktefií mají chuÈ
poznat Boha a sdílet se s ostatními lidmi.
Pfiijd i ty – jsi srdeãnû zván!

Info: Ondfiej Zikán, 608 143 127,
o.zikan@email.cz,

Klub seniorÛ

Pátek ❑ 9.30–11.30
Pro kaÏdého, kdo se cítí seniorem. âeká
vás dvouhodinka popovídání pfii kávû se
zákuskem a duchovní zamy‰lení pro kaÏ-
dodenní Ïivot. Souãástí programu je pro-
mítání filmÛ o pfiírodû a cestování.

Info: Petr KoÈátko, 608 588 598
kotatko.petr@volny.cz

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.

TREASURE OF YOU
Jarní pobyt s v˘ukou angliãtiny v Hotelu
Siréna v Jansk˘ch Lázních
❑ víkend od pátku do nedûle 1.– 3. dubna

2005
❑ pro mladé, dospûlé i rodiny s dûtmi
❑ cena: 690 Kã za dospûlé, 490 Kã za dítû

do 15 let
❑ v cenû: ubytování s plnou penzí, v˘uka

angliãtiny a materiály
Nabízíme v˘uku angliãtiny v men‰ích sku-
pinách podle stupnû znalosti angliãtiny,
anglick˘ zábavn˘ program pro dûti, rÛzné
venkovní aktivity a spoleãné veãerní pro-
gramy s písniãkami, hrami a diskuzí na ak-
tuální témata.
Zvlá‰tní autobusová doprava od stanice
metra Opatov pfiímoo do hotelu Siréna je
zaji‰tûna za 350 Kã.
Pfiihla‰te se on-line: www.cb.cz/jizni.mesto

Info: Mark Potma, 604 989 133,
potma@volny.cz

(Pfiipravujeme i letní pobyt s v˘ukou 
angliãtiny 3. – 9. 7. v Jansk˘ch Lázních)

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«.
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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

KURZY:

PC kurzy: pfiijímáme pfiihlá‰ky 
na termín duben – ãerven 2005

Kurzy anglického jazyka:
vÏdy v úter˘:
15:30 hod. – pro zaãáteãníky
16:30 hod. – pro mírnû pokroãilé
– moÏnost se je‰tû pfiihlásit

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

Pondûlí – pátek od 10 do 21 hod.
V˘stava obrazÛ, umûlecké fotografie,
malby na skle a paliãkované a háãko-
vané techniky umûlcÛ krouÏku artetera-
pie AMD z Pet˘rkovy ulice pod názvem
Barevná setkání
Vystavují Pavel Soukup, Stanislava R̆ d-
lová, Vlastimil Rédl, Eva E. Schmidtová,
Franti‰ek Újezdsk˘, Veronika Nesmûráko-
vá a Blanka Jedliãková
V˘stava potrvá do 11. dubna 2005

PROGRAM V BŘEZNU

stfieda ❑ 9. ❑ 9.30–12.30
Víme, co jíme? Pfiijìte si vyzkou‰et, jak
zdravû, chutnû a levnû zafiadit do na‰eho
jídelníãku produkty biologického zemûdûl-
ství. Tentokrát se zamûfiíme na oves. Pro-
gram probûhne od 9.30 do 12.30 h v ma-
tefiském klubu Matefiídou‰ka, srdeãnû ale
zveme i zájemce o zdravou v˘Ïivu z ‰ir-
‰ích fiad vefiejnosti. Souãástí je i procház-
ka biozahrádkou a ochutnávka. Pfiihlaste
se nejpozdûji do pfiedcházející stfiedy na
tel. 271 751 311 ãi zanechte vzkaz na
záznamníku. Vstupné: dospûl˘ (+0–1 dítû)
90 Kã, dospûl˘ + 2 dûti 110 Kã.

sobota ❑ 12. ❑ 10.00–17.00
Staroãesk˘ velikonoãní jarmark. Tradiã-
ní jarní setkání, na kterém si mÛÏete nejen
nakoupit dáreãky, ale také v fiadû dílniãek
vyrobit drobné velikonoãní pfiedmûty. Ne-

budou chybût ani ukázky lidové tvorby
a moÏnost vyzkou‰et si tradiãní fiemesla
a prohlédnout si areál a farmu s domácími
zvífiátky. Zazpíváte si jarní písnû, pfiiprave-
no bude malé obãerstvení. Jarmark pro-
bûhne od 10 do 17 hodiny. Po skonãení
jarmarku (v 17.30 hod.) probûhne staro-
dávn˘ zvyk louãení se zimou. Spoleãnû
vyneseme Moranu a zpût pfiineseme jaro.
Vstupné: dospûlí 60 Kã, dûti, studenti
a dÛchodci 30 Kã, rodinné I. (1 dosp. + 2
dûti) 100 Kã, rodinné II. (2 dosp. + 2 dûti)
– 160 Kã

Stfieda ❑ 16. 3. ❑ 10.00–12.00
Ekologická domácnost? Proã ne! Jak
na to, aby na‰e ekologická stopa byla co
nejmen‰í a pfiitom byla na‰e domácnost
ãistá a fungující? Pfiijìte, poradíme vám,
vyzkou‰íme spoleãnû, vymûníme si dÛleÏi-
té kontakty, tipy, ;zku‰enosti. Tentokrát se
zamûfiíme na téma: Kam s odpady zeleÀ
za oknem ãi na balkónû. Program probûh-
ne od 10.00 hod do 12.00 hod. v matefi-
ském klubu Matefiídou‰ka, srdeãnû ale
zveme i dal‰í zájemce z fiad vefiejnosti.
Vede ZdeÀka Hrubá. Pfiihlaste se nejpo-
zdûji do pfiedcházející stfiedy na tel. ã.
271 751 311 ãi zanechte vzkaz na záz-
namníku. Vstupné: dospûl˘ (+0–1 dítû) 50
Kã, dospûl˘ + 2 dûti 70 Kã.

Sobota ❑ 19. 3.
Kde borov˘ vonûl háj – vycházka. Ro-
mantickou krajinou Kokofiínska. Z Libû-
chova do ·tûtí. V‰em, ktefií se pfiihlásí na
tel. 271 750 548 (po–pá od 8.00 do 16.00
hod.), sdûlíme pfiesné informace o odjez-
du. Pfiihlá‰ky se pfiijímají do naplnûní ka-
pacity. Vstupné: úãastnick˘ poplatek 50
Kã zahrnuje v˘klad lektora a obsáhl˘ píse-
mn˘ materiál. Nezahrnuje dopravu a vstu-
py do objektÛ. Dûti do 12 let zdarma. Ko-
ná se za kaÏdého poãasí!

Pondûlí ❑ 21. 3. ❑ 14.00–18.00
Velikonoce na statku. Tvofiivé odpoledne
ve znamení kraslic a blíÏících se Velikonoc.
Program probûhne od 14.00 do 18.00 hod.
MÛÏete pfiicházet bûhem celého odpoled-
ne, nejpozdûji v‰ak v 17.00 hod. Pfiineste si
s sebou alespoÀ 6 ks ãist˘ch vyfouknut˘ch
vajec (vejdumkÛ). Na závûr vystoupí dûtsk˘
folklórní soubor Vrbina s „Jarním zpíváním“.
Vstupné: dospûlí 50 Kã, dûti, studenti a dÛ-
chodci 30 Kã, rodinné I. (1 dosp. + 2 dûti)
90 Kã, rodinné II. (2 dosp. + 2 dûti) 130 Kã.

Dopravní 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


