
Klíč 2/2005
R O Č N Í K  1 3

Z D A R M AZ P R A V O D A J  P R A H Y  1 1

w
w

w
.p

ra
h

a
1
1
.c

z

Již po čtvrté se únor v galerii Chodov-
ské tvrze odehrává ve znamení Oty Ja-

nečka. Léta šedesátá, to je však zcela
jiný Janeček. Kdo očekává svět travin
a zpěvavých ptáčků nebo svět viděný
kubistickou projekcí, bude překvapen.
Nic z toho pro Janečkovu tvorbu šede-
sátých let neplatí. Téměř vše, co bylo
pro něho až dosud tak charakteristické,
je zapomenuto. Krajinný motiv přetvo-
řený malířovým poetickým viděním, je
nahrazen mikrosvětem organické i an-
organické hmoty. Buňky, organické
struktury postupně přecházejí do obrazů
neživé přírody pod mikroskopem. Vedle
používání základního malířského ná-

stroje štětce je barva často nanášena
špachtlí, je vymačkávána přímo z tuby
a je i litá. Ve vysoké vrstvě barvy mohou
být otisky předmětů. Vedle oleje na plát-
ně se novým plnohodnotným výrazo-
vým prostředkem stává olej na papíře. Je
to doba hledání nových výrazových pro-
středků. Obrazy s názvy Buňky, Struk-
tury nebo jen Formy často působí ab-
straktním dojmem, malíř však se tomuto
označení vždy bránil a zdůrazňoval, že
se jedná o mikrosvět hmoty. Stejné téma
umělec převádí do prostoru a vzniká
řada plastik ze dřeva i z kovu.

Kromě monumentálních obrazů zá-
kladních stavebních kamenů světa,

jenž nás obklopuje, vznikají i stylizova-
né portréty - lidské hlavy, které jsou
však více obrazem lidských typů a cha-
rakterů než konkrétní lidské tváře. Od
roku 1964 se všemi následujícími ob-
dobími prolíná cyklus Ecce homo,
jehož motivem je postava vyjadřující
lidské utrpení a úzkost. Lidská postava
je tu obětí, zrůdou, obžalobou i svým
vlastním stínem - to vše je člověk. Filo-
zofický podtext obrazů je podtržen ba-
revnou askezí. Koncem šedesátých let
prochází tento figurální motiv novou
výtvarnou stylizací, vzniká cyklus Člo-
věk-terč. I v šedesátých letech se však
sporadicky objevuje téma, jež Otu Ja-
nečka nejvíce proslavilo - traviny
a ptáci. Téma je proti minulým obdo-
bím uchopeno nově, ztvárněno značně
ornamentalisticky a je jakýmsi odsko-
čením si od ústředních témat té doby.

Vedle olejomalby vznikají půvabné
lineární kresby aktů, které prozrazují
kreslířskou jistotu i smysl pro zkratku,
jež byly pro Otu Janečka tak typické.

Tomáš Janeček

LÉTA ŠEDESÁTÁ
Jiný Janeček

Je nezbytné dočasně se vzdát některých vý-
sledků, protože jsem na cestě, která by vedla

jen k patologickému rozkladu a dospět k nim
z jiné strany, protože jsem přesvědčen, že tam
za tou hradbou ještě něco je, co za to stojí.

Ota Janeček

„
“
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Rada MČ Praha 11 
dne 14. 12. 2004 na své 33. schůzi mj.:

VYZVALA:
▼ podle 42 zákona č. 40/2004 Sb.,

o veřejných zakázkách, zájemce
o podlimitní veřejnou zakázku
„Úklid kancelářských prostor Úřadu
městské části Praha 11“ k podání
nabídky do 12 hodin dne 8. 2. ;2005
do podatelny úřadu MČ Praha 11
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 text
oznámení o výzvě najdete na
www.praha11.cz/veřejné zakázky

SCHVÁLILA:
▼ pronájem nebytových prostor nad

100 m2 ve Sdruženém zdravotnickém
zařízení JM II, Šustova 1930, Praha
11 nájemci Mediscan Group, s. r. o.,
pro zdravotnické účely na dobu ne-
určitou s tříměsíční výpovědní lhů-
tou, výši nájemného 2200 Kč/m2/rok 

▼ záměr pronájmu nebytových prostor
o výměře 237,8 m2 v objektu čp. 874,
Opatovská, Praha 4

Rada MČ Praha 11 dne 6. a 11. 1. 2005
na své 1. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ změnu organizační struktury odboru

školství a kultury ÜMČ Praha 11
s účinností od 1. 2. 2005

▼ poskytnutí daru na humanitární
účely pro postižené oblasti jihový-
chodní Asie ve výši 100 000 Kč, a to
Nadaci Adra ve výši 50 000 Kč
a Nadaci Člověk v tísni 50 000 Kč

NESOUHLASILA:
▼ s navrhovanou úpravou Územního

plánu hlavního města Prahy – posu-
nem hranice na částech pozemků
parc. č. 3467, 3475, 3480 a 3481/1
v k. ú. Chodov, z důvodu nevyjasně-
nosti budoucího způsobu využití
území

SOUHLASILA:
▼ s výstavbou školícího střediska

v Türkově ulici, dle dokumentace
k územnímu řízení, zpracované
v červnu 2004 firmou Trobico pro
společnost Business Success, s. r. o.

VZALA NA VÉDOMÍ:
▼ studii na Podnož – Bajkonurská –

zpracovanou v říjnu 2004 společnos-
tí S. P. S. Architekti, s. r. o., pro spo-
lečnost Ré Property a. s. na výstavbu
komečního objektu s předpokláda-
ným zvýšením koeficientu míry vyu-
žití území z kódu „F“ na „I“

SOUHLASILA:
▼ v souvislosti se studií se změnou ko-

eficientu míry využití území z kódu
„F“ na kód „I“ za podmínky, že ne-
bude překročena hrubá podlažní
plocha 8 396 m2 a součástí stavby
budou parkové úpravy navazujících
ploch, zejména před objektem Stei-
nerova

VYZVALA:
▼ podle 42 zákona č. 40/2004 Sb.,

o veřejných zakázkách, zájemce
o podlimitní veřejnou zakázku „re-
konstrukce obvodového pláště ZŠ
Donovalská – pavilon C, 2/2D a E. –
2. etapa“ k podání nabídky do poda-
telny Úřadu městské části, Ocelíkova
672, 149 41 do 12 hodin 3. 3. 2005
úplné znění výzvy najdete na
www.praha11/veřejné zakázky

▼ podle 42 zákona č. 40/2004 Sb.,
o veřejných zakázkách, zájemce
o podlimitní veřejnou zakázku „re-
konstrukce obvodového pláště ZŠ
K Milíčovu – pavilon B“ k podání
nabídky do podatelny Úřadu měst-
ské části, Ocelíkova 672, 149 41 do
12 hodin 3. 3. 2005 úplné znění
výzvy najdete na www.praha11/ve-
řejné zakázky

ODVOLALA:
▼ Ing. Bohuslavu Boučkovou

(KDU–ČSL) z funkce členky mediál-
ní komise

Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém
17. jednání dne 20. 1. 2004 
Schválilo rozpočet městské části
Praha 11 na rok 2005. Pro rozpočet
zvedlo ruku 27 zastupitelů, 11 se zdr-
želo, 2 byli proti a 2 zastupitelé MČ ne-
hlasovali. Rozpočtu se budeme věnovat
podrobněji v Klíči č. 3/2005.

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. února 2005 
od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkovû ul.

Veřejné setkání starostky 
a jejích zástupců s občany 

se koná 9. února 2005 v KD Opatov.

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

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

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

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

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

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH zve

Svaz neslyšících a nedoslýcha-
vých v České republice – Zá-

kladní organizace v Praze 11 – Již-
ním Městě oznamuje, že výborové
schůze organizace se od ledna
2005 konají každou čtvrtou stře-
du v měsíci od 15 do 16 hod.
v Centru pro zdravotně postižené
v Jarníkově ulici 1895 na Jižním
Městě II.

Opakujeme především pro ty,
kteří pozvánku nenašli v Klíči č.
1/2005: Termíny výborových
schůzí jsou: 23. 2., 28. 3., 27. 4.,
25. 5., 22. 6. 2004

Svaz neslyšících
a nedoslýchavých, ZO Praha 11

POZVÁNKA
pro členy Klubu Vojenských
důchodců Prahy 11

Zveme vás na shromáždění členů
Klubu vojenských důchodců

Prahy 11 dne 16. února 2005 ve 14.
hod. v místnostech Klubu seniorů
Centra sociálních služeb Křejpské-
ho 1502.

Během setkání projednáme
a schválíme program činnosti Klubu
vojenských důchodců v roce 2005.
Součástí programu bude zdravotní
procházka a návštěva kulturního za-
řízení Prahy 11.

Na setkání zve členy Klubu vojen-
ských důchodců

Plk. Ing. Jan Baše, vedoucí klubu

VÝSTAVA na radnici
Kontrasty v životě Jižního Města
(Výstava fotografií ze soutěže pořá-
dané KC Zahrada)

8. února – 3. března 2005

Budova ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: pondělí a středa 8–17.30
hod., úterý a čtvrtek 8–15.30 hod.,
pátek 8–14.00 hod.

Informace: odbor školství a kultury,
tel. 267 902 323

AUTOGRAMIÁDA
prof. Erazima Koháka v KC Zahrada

Spisovatel prof. Erazim Kohák pode-
pisuje své dvě nové knihy Zorným

úhlem filosofa a Svoboda, svědomí
soužití v neděli 13. února od 15.00
hod. v Kulturním centru Zahrada.

Všechen výnos z prodeje knih bude
věnován na pomoc obětem tsunami.
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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

Paní Marie Helclová už netrpělivě
22. prosince vyhlížela vzácné hosty.

K neuvěřitelným stotřetím narozeninám jí
domů přišla blahopřát starostka městské
části paní Marta Šorfová. Paní Marie do-
stala dárkový koš a kytici, za kterou se
téměř ztrácela a ráda si připila na zdraví.
Čiperné staré paní by rozhodně nikdo její
věk nehádal, záliba v pletení a luštění kří-
žovek ji neopouští, stále se ráda dívá na
televizi a má radost i z maličkostí. Milá
paní Marie, ať vám zdraví ještě dlouho
slouží, ať se vám obklopené milující rodi-
nou spokojeně žije a život vám přinese
ještě hodně radostných chvil.

Zlatou svatbu oslavili ve svatební síni
Chodovské tvrze manželé Helena

a Anatolij Demjanovičovi. Seznámili se
v Prešově, ale svatbu už měli ve Frýdlantě
v Čechách 11. prosince 1954. Tady se jim
narodily i dvě dcery, v roce 1955 Natálie
a o rok později Halina. Pan Anatolij pra-
coval v dolech na těžbu hnědého uhlí
a v Tušimické elektrárně, paní Helena
byla úřednice. Má ráda domácí práce, va-
ření, zavařování a ráda luští křížovky.
Péče o domácnost a její nejbližší jí dodnes
zaplňuje volné chvíle, zatímco jejího
manžela to táhlo celý život do lesa
a k vodě, vášnivě rád rybařil. Na Jižním
Městě žijí již několik let a jsou zde spoko-
jeni, líbí se jim tady.

Diamantovou svatbu oslavili manželé
Marie a Václav Moravcovi 10. pro-

since 2004 v Chodovské tvrzi, brali se na
sklonku II. světové války 9. prosince

1944. Paní Marie je z dvanácti dětí, její ta-
tínek byl profesor hudby. Pan Václav Mo-
ravec se vyučil jako strojní zámečník, ale
většinu života pracoval jako svářeč. Se
ženou se seznámil v Hudební škole, kam
se přišel učit hrát na harmoniku. Mají tři
dcery a jednoho syna, kteří často vzpomí-
nají na chatu na Dobříši, kde byli rodiče
nejšťastnější a kde oni prožili krásné
a šťastné dětství. Největší radostí pana
Václava je dechovka, skoro šedesát let
hrával v dechové kapele, které dělal i ka-
pelníka. Velkým štěstím a radostí je jejich
sedm vnoučat a 3 pravnoučata. Děti by
jim u příležitosti diamantové svatby rády
poděkovali za své vychování, za péči
a laskavost a vlídná slova, se kterými je
vždy doma vítají. Přejí jim hlavně pevné
zdraví, štěstí a vzájemné porozumění
a spokojenost v dalším životě. Tak hodně
radosti do dalších let!

Hezkou tradicí naší městské části je
předvánoční setkání starostky a je-

jích zástupcůn se členy rady městské

části, vedoucími odborů úřadu, s řediteli
škol základních i mateřských, řediteli kul-
turních domů a osobnostmi společenské-
ho a kulturního života. V salonku Hotelu
Opatov je ve čtvrtek 9. prosince 2004 při-
vítala starostka paní Marta Šorfová a za-
zpívat jim tentokrát přišly děti ze čtvrtých
tříd ZŠ Květnového vítězství 1554 pod
vedením paní učitelky Lenky Kleprlíkové.
Jejich koledy navodily slavnostně vánoční
atmosféru večera, hosté si příjemně popo-
vídali s představiteli radnice a poděkování
za celoroční obětavou práci provázel
i malý dáreček.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

Zpravodaj Klíã vychází opoÏdûnû
vzhledem k rozhodnutí 

Ústavního soudu âR o konání 
opakovan˘ch senátních voleb 
v obvodu ã. 19 aÏ 26. 1. 2005.

Dûkujeme za pochopení.
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MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 13. 1. 2005 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
EKONOMA 
V ODBORU ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent
Konkrétně se jedná o sestavování a kontrolu rozpočtů pro
školy a školská zařízení z ekonomického hlediska, zpraco-
vání návrhu rozpisu rozpočtu pro MHMP, zpracování roz-
boru hospodaření za školská zařízení a jeho předkládání
MHMP, zpracování podkladů pro zúčtování prostředků
státního rozpočtu.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

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

Další požadavky:
požadované vzdělání
– vysokoškolské nebo středoškolské (ekonomické zaměření

výhodou)
požadované znalosti
– orientace v zákonech v rámci příslušné problematiky

a schopnost jejich praktické aplikace v praxi
– dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
další dovednosti, schopnosti
– velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
– samostatnost a pečlivost v práci
– vítána praxe v rozpočtové sféře

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů, v platném znění, nutno připojit 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) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 7. 2. 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice ekonom
v 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

MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 5. 1. 2005 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
PRÁVNÍKA DO PRÁVNÍHO ODBORU
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 10. platová třída
Sjednaný druh práce: právník.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.

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

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

lým pobytem v České republice, který ovládá český
jazyk,

c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání
– vysokoškolské (právnická fakulta)

požadované znalosti
– znalost procesních předpisů (zejména o.s.ř.) a proble-

matiky veřejné správy výhodou

další dovednosti, schopnosti
– znalost práce na PC ( Word, Excel, ASPI)
– velmi dobré komunikační schopnosti (včetně dobré

vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném slovu)
– znalost AJ, NJ výhodou

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno
připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém
budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též ob-
dobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domov-
ským státem pokud takový doklad domovský stát nevy-
dává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě-
lání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 7. 2. 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: 
„Výběrové řízení – pozice právník do právního odboru“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové ří-
zení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11
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MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 13. 1. 2005 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
REFERENTA 
V ODBORU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent
Zejména se jedná o zajišťování činností v oblasti rozvoje
městské části Praha 11 a její regenerace – koordinace jedno-
tlivých stavebních záměrů v území, posuzování projektů
z hledisek urbanistických a architektonických v souladu
s koncepcí rozvoje MČ Praha 11.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

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

Další požadavky:
požadované vzdělání
– vysokoškolské – nejlépe fakulta architektury nebo fakulta

stavební
požadované znalosti
– znalost práce na PC
– znalost AJ výhodou
další dovednosti, schopnosti
– komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schop-

nosti v písemném i mluveném slovu)
– psychická odolnost
– vítána praxe v oblasti územního plánování a rozvoje měst,

posuzování projektů
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů, v platném znění, nutno připojit 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) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 7. 2. 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice referent
v odboru územního rozvoje“
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 12. 1. 2005 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
PRÁVNÍKA ŽIVNOSTENSKÉHO
ODBORU
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 10. platová
Sjednaný druh práce: právník

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

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

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

Další požadavky:

Požadované vzdělání
– vysokoškolské (právnická fakulta) vítáno zaměření na

správní právo

požadované znalosti
– vítána praxe v oblasti státní správy

další dovednosti, schopnosti
– velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, ASPI,

internet)
– velmi dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vy-

jadřovací schopnosti v písemném i mluveném slovu)
– psychická odolnost
– ochota k postupnému osvojení si registračních, kontrol-

ních a právních postupů v rozsahu kompetence živno-
stenského úřadu

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

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

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 7. 2. 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: 
„Výběrové řízení – právník živnostenského odboru“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové ří-
zení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11
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MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 13. 1. 2005 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
REFERENTA KONCEPCE 
A METODIKY KULTURY 
V ODBORU ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 9. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent
Konkrétně se jedná o tvorbu a realizaci koncepce kultury
MČ Praha 11, dále pak o zajištění přípravy a realizaci gran-
tových programů.

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

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

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

Další požadavky:

požadované vzdělání
– vysokoškolské nebo středoškolské (humanitní zaměření

výhodou)

požadované znalosti
– dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
– vítána dobrá orientace v oblasti kultury a volnočasových

aktivit mládeže

další dovednosti, schopnosti
– velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
– samostatnost a pečlivost v práci

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů, v platném znění, nutno připojit 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) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 7. 2. 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice referent
koncepce a metodiky kultury v 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

ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
informuje o změně výše částek
životního minima od 1. ledna 2005

Nařízením vlády č. 664/2004 ze dne 15. prosince
2004 podle § 7 odst. 1 zákona č. 463/1991 Sb., o ži-

votním minimu, ve znění zákona č. 289/1997 Sb. a zá-
kona č. 271/2001 Sb. se od 1. 1. 2005 zvyšují částky ži-
votního minima následovně:

Částka potřebná k zajištění výživy 
a ostatních základních osobních potřeb občana (měsíčně)
Pro dítě do 6 let věku 1 720 Kč
Pro dítě od 6 do 10 let věku 1 920 Kč
Pro dítě od 10 do 15 let věku 2 270 Kč
Pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku 2 490 Kč
Pro ostatní občany 2 360 Kč

Částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů 
na domácnost (měsíčně):
Pro jednotlivce 1 940 Kč
Žijí-li v domácnosti 2 osoby 2 530 Kč
Žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby 3 140 Kč
Žije-li v domácnosti 5 nebo více osob 3 520 Kč

Všichni klienti odboru státní sociální podpory,
u nichž dojde v souvislosti se zvýšením životního mini-
ma od 1. 1. 2005 ke změně výše přiznané dávky státní
sociální podpory, budou o této změně písemně informo-
váni.
Odbor státní sociální podpory ÚMČ Praha 11, Bohúňova 

PRAŽSKÁ SPRÁVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
oznamuje že ve dnech 14. – 18. února 2005

proběhne stěhování územního
pracoviště z hotelu KUPA, 
Kupeckého 843
do nových prostor 
v budově Podniku výpočetní
techniky, Holušická 3, Praha 4.

Provoz pracoviště bude obnoven od 21. února 2005,
telefonní, 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 pojištění 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
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■ Nestačila jsem vás před Vánocemi vyzpovídat, jak se vám líbily
naše první vánoční trhy s programovou nabídkou?
Jsem ráda, že se mohu k této první vánoční nadílce, při-

pravované naší městskou částí na pochozí zóně, vrátit
alespoň několika větami. Oceňuji nápad i provedení, moc
se mi líbila vystoupení dětí z našich mateřských a základ-
ních škol i vystoupení profesionálních umělců. Byla jsem
přítomna nejen na zahájení a na konci, ale přišla jsem si
odpoledne i jen tak zazpívat  koledy spolu s ostatními ná-
vštěvníky a chtěla bych poděkovat všem, kdo se na tom
báječném nápadu podíleli: paní Mgr. Michaele Vencové
z odboru školství, MgA. Haně Kožové z KC Zahrada,
malým i větším účinkujícím dětem i pořadatelské agentuře.
Snad se Vánoce s Prahou 11 líbily i našim čtenářům, at-
mosféra byla příjemná, taková jaká má před Vánocemi být.

■ Čtenářka Z. P. se právě několik dní před Vánocemi stala obětí
brutálního přepadení Na Sádce. Apeluje na vás a na všechny
členy zastupitelstva, abyste se zasadili o posílení policejní
ochrany Prahy 11.
Záležitost jsem projednala na pravidelné schůzce s Poli-

cií České republiky a Městskou policií Prahy 11 a učinili
jsme řadu konkrétních opatření. V ulicích se budou častěji
objevovat hlídky městských strážníků a budou se střídat
s hlídkami Policie České republiky tak, aby se jejich po-
chůzky nepřekrývaly. Nově přijatí strážníci posílí přede-
vším méně bezpečné okrsky Jižního Města, v místech se
zvýšeným stavebním ruchem budeme pečlivě dohlížet, aby
staveniště i přilehlé cesty byly dobře osvětlené, a tudíž

i bezpečnější. Přesto bych zvláště ženy chtěla poprosit, aby
se, pokud nemusí, nepohybovaly na osamělých a opuště-
ných místech samy a chránily tak svou bezpečnost. Pokud
musíte jít pěšky, požádejte někoho o doprovod, připojte se
k dalším chodcům, ale raději, třeba právě v místech mezi
stanicí metra Chodov a autobusovou zastávkou linky č.
154 v Brodského ulici, kde v poslední době došlo už k ně-
kolika přepadením, použijte městskou hromadnou dopra-
vu. Snažíme se, aby k podobným případům nedocházelo,
ale sídliště je příliš anonymní a strážníci Městské policie
Prahy 11 i Policie ČR přes velké nasazení nemohou zajistit
bezpečnost celého Jižního Města. 

■ S velkými obtížemi se potýkají obyvatelé bezbariérových domů
v Petýrkově ulici, především vozíčkáři, když se potřebují
dostat ke stanici metra Chodov. Podařilo se městské části
dosáhnout zlepšení dopravní situace v okolí stavby Chodov
Praha Jih?
Před nedávnem právě na přechodu přes komunikaci

U Dubu instalován semafor, který umožňuje vozíčkářům
a maminkám s kočárky bezpečně přejít komunikaci. Nad
jeho bezproblémovým provozem bude městská část spolu
se společností centrum Praha Jih – Chodov, s. r. o., společ-
ně bdít až do letošního podzimu, kdy budou všechny pří-
stupové cesty – komunikace i chodníky – jak pevně věřím,
v dokonalém a bezpečném stavu.

Snažíme se pomoci i dalším občanům, Skanska, a. s.,
instalovala na svém pozemku osvětlení problematické
cesty z Kulatého Chodovce směrem k Mírovému hnutí.
Aspoň částečně – až k lávce přes potok – se podařilo
osvětlit další nebezpečné místo. Poslední lampa je umístě-
na tak, že je dobře vidět až k lávce. Pozemky za potokem
nepatří firmě Skanska ani městské části Praha 11, zatím
náleží státu a magistrátu, a naše městská část požádala
o jejich svěření v souvislosti s plánovanou výstavbou kry-
tého bazénu právě v těchto místech. Pokud se zastupitel-
stvo naší městské části souhlasně vyjádří ke stavbě bazénu,
obyvatelé z přilehlého okolí se konečně po letech dočkají
i bezpečné osvětlené cesty až k základní škole v Donoval-
ské ulici a celé Jižní Město plaveckého bazénu.

Na otázky čtenářů a redakce Klíče odpovídala

Marta Šorfová, starostka MČ

Zeptali jsme se
STAROSTKY

Od pátečního večera 3. prosince
do neděle 5. prosince se v TOP

hotelu Košík konal republikový
kongres Občanské demokratické
strany. Vzácné hosty, mezi nimiž
byl prezident republiky Václav
Klaus a premiér Slovenské republi-
ky Mikuláš Dzurinda, přivítala sta-
rostka naší městské části paní
Marta Šorfová, dlouholetá členka
ODS, a předseda regionální rady
ODS Jiří Janeček. 

Prezident republiky Václav Klaus
vyslovil při své krátké návštěvě po-
chvalné uznání organizátorům kon-
gresu, jihoměstské organizaci ODS
i vedení hotelu.

Kongres ODS zvolil do čela stra-
ny opět Mirka Topolánka, jedním
z místopředsedů byl zvolen primá-
tor hlavního města Prahy Pavel
Bém.

KONGRES ODS se konal na Jižním Městě
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Potkat na silnici automobil, od kol až
po střechu polepený reklamními ná-

pisy a logy firem není ve světě ničím
neobvyklým. Tyto vozy většinou slouží
nejrůznějším sportovním klubům, jimž
tento způsob reklamy přináší nemalé
finanční prostředky. Taková auta před
lety potkával na svých zahraničních
cestách i PaedDr. Jiří Šebesta a tak se
zrodila myšlenka, že by tímto způso-
bem bylo možné získat prostředky i pro
jiné, například sociální účely. Vycházel
z faktu, že automobil je jedním z nej-
větších výdajů všech organizací provo-
zujících sociální služby, a napadlo ho
získat na něj peníze prostřednictvím re-
klam, umístěných na jeho karoserii.
Realizace této myšlenky se ujala Čes-
komoravská agentura Kompakt, s. r. o.,
ve které dnes pan Šebesta působí jako
oblastní ředitel, a v roce 1997 vyjelo
první „sociální auto“. Počet těchto aut
se už blíží osmdesátce a v řadě měst
České republiky slouží zdravotně posti-
ženým, seniorům a dětem v dětských
domovech.

Jiří Šebesta nám prozradil, jak se
vlastně na takový vůz shánějí peníze:
„Především záleží na tom, v jak boha-
tém kraji, městě nebo čtvrti má
sídlo sociální zařízení, pro
které se automobil připra-
vuje, kde bude jezdit,
kolik a jak bohatých
firem v místě působí.
Od toho se odvíjí „po-
řizovací doba“, po
kterou se finanční
prostředky shromaž-
ďují, většinou to
bývá od tří do pat-
nácti měsíců. K získá-
ní peněz na koupi auto-
mobilu pro Centrum so-

ciálních služeb na Jižním Městě bylo
nutné během šesti měsíců absolvovat
více než tři sta schůzek a jednání s ma-
jiteli nebo zástupci firem. Přesvědčoval
jsem je, často opakovaně, aby si na
tomto voze koupili reklamní plochu.
Pak už jen stačí nalepit samolepky
a vůz předat provozovateli.“

Tím je v tomto případě Centrum so-
ciálních služeb Praha - Jižní Město.
Nový červený Ford Transit tu bude
rozvážet dietní stravu do domácností
klientů centra. Na slavnostním předá-
vání automobilu 16. prosince 2004 se
hodně děkovalo a trochu slavilo. V pří-
jemné prostředí restaurace Koliba se
sešli zástupci jednotlivých sponzor-
ských firem, vedení radnice Jižního
Města v čele se starostkou Martou Šor-
fovou a tajemnicí
úřadu Ing. Si-

monou Klimakovskou a vedení Centra
sociálních služeb. Jeho ředitelka paní
Božena Ošmerová převzala klíče od
vozu, registrační značky, technický
průkaz a doklad o zaplaceném pojiště-
ní. Firma Kompakt prostě poskytuje
perfektní a kompletní služby, nezapo-
mněla na nic.

Její oblastní ředitel uzavřel oficiální
část slovy: „Jsem rád, že existují firmy,
které nedávají peníze jen fotbalistům
a hokejistům, ale i těm, které je oprav-
du potřebují.“ A klienti Centra sociál-
ních služeb na Jižním Městě jsou rádi,
že existuje PaedDr. Jiří Šebesta a Čes-
komoravská agentura Kompakt, s. r. o.

Jan Meixner
Foto autor

Červený Ford Transit byl v prosinci 2004 slavnostně
předán Centru sociálních služeb Praha – Jižní Město

pro potřeby seniorů Jižního Města.
Rádi bychom poděkovali sponzorům, kteří se na jeho

zakoupení podíleli: firmám Promat, s. r. o., Vltavín Hol-
ding, stavební podnik, s. r. o., Siréna, s. r. o., Top Hotel
Praha, s. r. o., Remodis (dříve Rethmann-Jeřala recykling,s.
r. o.), Keramika – Poker, s. r. o., Ing. Ivan Fiala – Projekty,
Horst, s. r. o. (hotel Opatov), Hella stínící technika, s. r. o.,
Optimi, s. r. o., Rodamco Europe, a. s., Pražské služby, a.
s., Fotolab, a. s. , Kolektory Praha, a. s., Stomix, s. r. o., Te-
lecom Alarm, s . r. o., Sekyra Group, a. s., P-Ekostav, s. r.
o., Pneu Procházka, SquashPoint, Lékárna Luna, Optika
Chrpa, Uzenářství Dolejší Davle, Motolive Polák, Kába
Reklama, Profisat, Ford Charouz, Restaurant Koliba, CZ

Press, Agip ČR, Bau Plus, a. s., Vladimír Borovička,
TOMMI Holding, a. s., Dekra ÚSMD, a. s., Vlastimil Slá-
dek - sauny SALUS, Ing. Beranová - Agentura Beáta,
a v neposlední řadě i zpravodaji městské části Klíč.

Na karoserii vozu, který už slouží charitativním úče-
lům, zůstala stále bílá místa, která může zaplnit inzerce
vaší firmy nebo společnosti, popřípadě politické strany
nebo hnutí. I vy můžete pomoci dobré věci.

Kontaktujte nás prosím, i malý dar je darem pro dobrou
věc ...

PaedDr. Jiří Šebesta
Oblastní ředitel Českomoravské reklamní agentury

Kompakt, s. r. o.,
mobil: 608 027 489

AUTO pod stromeček

FORD TRANSIT a jeho sponzoři
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Na území naší městské části
kontrolují pořádek a do-

držování předpisů proti veřej-
nému pořádku a přestupků
v dopravě dva strážníci Měst-
ské policie hl. m. Prahy Tomáš
Kule a Rudolf Masnica. V loň-
ském roce zjistili nejvíce přestupků
v dopravě zejména na sídlišti Kateřin-
ky, kde uložili 33 blokových pokut za
stání na zákazu zastavení, 23 za stání
na chodníku a 18 za stání v křižovat-
ce. Zkontrolovali 520 vozidel v data-
bázi odcizených vozidel.

Strážníci Městské policie se neza-
měřují pouze na udělování pokut, roz-
sah jejich práce je daleko širší. Pravi-
delně zajišťují dozor na přechodu

u Základní školy Ke Kateřin-
kám, spolupracují s úřadem
městské části při zajištění dět-
ského dne a koncertu mobilní
zvonohry, provádějí pochůzky

v Milíčovkém lese, kde moni-
torují černé skládky a zaměřují

se na kontroly majitelů psů. 
Černých skládek bylo v minulém

roce objeveno, zadokumentováno
a předáno k dořešení úřadu městské
části celkem 5. Zároveň strážníci
zkontrolovali 91 majitelů psů a udělili
5 pokut za znečišťování veřejného
prostranství psími exkrementy.

Ve spolupráci s cizineckou policií
loni provedli zátah na nelegálně uby-
tované cizí státní příslušníky v Újezdě.

Mnozí z nich měli v České republice
zakázaný pobyt.

Od jara letošního roku budou mít
strážníci k dispozici jízdní kola, která
jim pomohou k rychlejšímu přesunu
po městské části.

Strážníci Městské policie mají
úřední den vždy v úterý od 15.00 hod
do 18.00 hod. v prostorách Úřadu
městské části, Kateřinské nám. 465/1,
kde mají svou úřadovnu.

Kontaktní údaje: Tomáš Kule, tel:
777 670 864, Rudolf Masnica, ;tel:
728 401 794 Obvodní ředitelství Měst-
ské policie MP Praha ;11, U Přehrady
54/1, tel. 267 913 056, 267 912 348
v naléhavých případech linka tísňové-
ho volání 156.

Str. insp. T. Kule, str. insp. R. Masnica

PLÁNOVANÉ AKCE
úřadu městské části
V letošním roce budeme pokračovat v pravidelných setkáních se se-

niory, kteří oslavili významné životní jubileum. Letos budou před-
stavitelé naší obce blahopřát a předávat finanční dary již  čtvrtým
rokem.

V únoru proběhne historicky první vítání občánků. V loňském roce
se v naší městské části narodilo 23 občánků a s nimi činí celkový počet
trvale hlášených občanů k datu 12. 1. 2005 - 2 035 obyvatel.

Samozřejmostí zůstává opakování úspěšných akcí jako je pořádání
oslavy dětského dne nebo setkání s občany u zvonkohry.

O všech akcích vás budeme podrobněji informovat v příštích číslech
zpravodaje Klíč.

VZPOMÍNKA 
na vánoční setkání u zvonohry

Věříme, a podle reakcí posluchačů snad oprávněně, že se vám kon-
cert mobilní zvonkohry líbil, a že přispěl k příjemnému prožití vá-

nočních svátků.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli

uskutečnit toto předvánoční setkání a přispěli k hladkému průběhu
celé akce. Jmenovitě panu Petru R. Manouškovi a Radkovi Rejškovi
a jejich mobilní zvonohře, dětskému sboru Kantilénka pod vedením
sbormistryně Mgr. Zuzany Drtinové, dobrovolným hasičům z Jižního
Města a Městské policii.

Těšíme se na další setkání s vámi

DŮLEŽITÁ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 14. 12. 2004 a 11. 1. 2005

SCHVALUJE:
▼ žádost o změnu územního rozhodnutí –

Obytná skupina Kateřinky sever,
▼ prodej pozemku parc. č. 283/2 a parc. č.

265/524,
▼ finanční dar pro SK Újezd,
▼ návrh zásad pro hospodaření v období

rozpočtového provizoria na rok 2005,
▼ navýšení rozpočtu ve výdajích,
▼ žádost na změnu Územního plánu hl. m.

Prahy na parc. č. 328 a parc. č. 306.

NESCHVALUJE:
▼ úplatný převod pozemků parc. č. 214/210,

214/52 a 396/2,
▼ úplatný převod pozemků parc. č. 668

a 676/7.

NESOUHLASÍ:
▼ s průnikem jakékoliv vysokokapacitní ko-

munikace od D1 směrem na sever.

POŽADUJE:
▼ odstranění černé stavby na pozemku parc.

č. 214/133.

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

Příští zasedání zastupitelstva se bude
konat v úterý 8. února 2005 od 19,00 hod
v zasedací místnosti úřadu městské části.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

Činnost MĚSTSKÉ POLICIE
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Od počátku roku vstoupil v plat-
nost nový školský zákon, který při-
nesl některé novinky a v něčem
i návrat i k prvkům minulosti. Na
malém prostoru není možné
probrat všechny aspekty zákona, ale
k těm nejaktuálnějším, zejména
k otázce státních maturit či blíží-
cích se přijímaček na střední školy,
přinášíme rozhovor s poslancem
Petrem Bratským, členem sněmov-
ního výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu.

Jsou školy v Praze připraveny zvládnout
všechny změny vyplývající z nového
zákona?

Určitě ano. Pražské školy si udržují
vysokou úroveň, včetně operativního
reagování na nové trendy a legislativní
změny. Mnohé školy a jejich ředitelé se
navíc podíleli na diskusi provázející
proces přijímání zákona. Nový školský
zákon navíc nepřináší žádnou zásadní
revoluci a v mnohém zůstal i za naděj-
nými očekáváními, které do něj vkláda-
li zastánci hlubších změn směřujících
k modernizaci školství. Naše školy jsou
připraveny dobře.

Školský zákon byl přijat jen těsnou
většinou, jak jste hlasoval vy?

Hlasoval jsem proti takové podobě
zákona, kterou nakonec prosadila vlád-
ním koalice nejtěsnějším možným po-
měrem hlasů. Panuje shoda v tom, že
nový školský zákon byl potřeba, ale to,
co nakonec vzniklo, nás v některých
ohledech vrací do socialistického škol-
ství. Senát sice zákon sněmovně vrátil
s pozměňovacími návrhy a zákon byl
opakovaně schválen těsnou většinou
v nepatrně vylepšené podobě, ale cel-
kový výsledek i způsob jeho přijetí už
nyní budí řadu nesouhlasných reakcí
a podobně jako u dalších zákonů ši-
tých horkou jehlou, to v brzké době asi
vyvolá nutnost novelizace a oprav zá-
kona. V tuto chvíli však musím demo-
kraticky respektovat řešení přijaté vět-
šinovým hlasováním, jakkoli bylo
těsné.

Co novému zákonu konkrétně vytýkáte?
Asi nemám tolik prostoru, abych

mohl vyjmenovat všechny detaily. Jed-
ním z hlavních nedostatků zákona je
však celkově zastaralá koncepce a to,
že žákům a studentům za pochodu
mění podmínky studia. Čím více se ve
spěchu mění podmínky a pravidla hry,
za kterých či kvůli kterým si konkrétní
studium zvolili, tím větší pak panuje

nejistota a pochybnosti a jeho úspěš-
nosti a významu. Příkladem jsou tzv.
rámcové vzdělávací programy, které
zatím ministerstvo školství nemá pro
jednotlivé maturitní předměty vypraco-
vané, ač zákon již platí a počítá s jejich
existencí. Studenti se zatím musí při-
pravovat postaru a až později se dozví,
co bude vlastně předmětem jejich
zkoušky. Budou mít na přípravu méně
času. Dohodou širšího politického
spektra, respektováním více připomí-
nek odborníků a vytvořením většího
časového prostoru pro přípravu i počá-
tek platnosti tak důležitého zákona se
mohlo docílit větší kvality a delší život-
nosti této normy, než je jedno volební
období.

Žáky posledních ročníků základních škol ani
jejich rodiče asi nepotěšila možnost podat
od letošního roku přihlášku v prvním kole
pouze na jednu střední školu.

Ano, to je jedna z věcí, kterými se
vracíme k socialismu. Nový zákon také
uzavírá možnost hlásit se na víceletá
gymnázia i z vyšších ročníků základní
školy, než odpovídá příslušnému ná-
stupnímu ročníku gymnázia. Někdo
toto opatření vítá s tím, že prý budou
přijímačky spravedlivější, ale spíš bych
řekl, že jde opět o nahnání dětí do
jedné řady a běda, kdo bude „přečuho-
vat“, ať už kterýmkoliv směrem. Přitvr-
zování regulace a vymýšlení stále no-
vých a komplikovanějších podmínek
a omezení však naše školství od hlav-
ních světových trendů vzdělávání spíše
vzdaluje, než abychom se jim blížili.
A to přitom máme zatím v mezinárod-
ním srovnání za poslední léta docela
slušnou pověst.

Jaké jsou alternativy k tomuto systému
přijímaček?

Ve většině evropských zemí zkouš-
ky, tak jak se známe u nás, vůbec ne-
mají. Dávají přednost tomu, aby každý
dostal šanci. Aby byl přijat na základě
minimálních požadavků a ukázal niko-
liv během jedné jediné mírně zkreslené
zkoušky, ale zpravidla v delším úseku
prvního pololetí či celého ročníku, co
v něm opravdu je. Ujasnil si i sám
vnitřně, jestli zvolená škola je pro něj
i ta pravá. Zda na studium má nebo
nemá, podobně jako na vysokých ško-
lách nebo jako to fungovalo i u nás
ještě za první republiky. Současné poje-
tí zákona vyhrocuje situaci a děti i ro-
diče vnímají přijímací zkoušky na
střední školu jako osudové rozhodnutí,
někdo by možná řekl spíš „osudné“.
Teď nebo nikdy! Stres! Tlak! Ale takhle
to není třeba brát. Mladý člověk má ve

věku 14-15 let málokdy jasnou předsta-
vu, kam by chtěl svůj život směřovat,
nedokáže často ani reálně zhodnotit
své znalosti a dovednosti. Někteří rodi-
če navíc promítají do dítěte své ambice
a už je vidí jako lékaře či právníka, za-
tímco si nevšimnou, že má třeba skvělé
vlohy k úplně jinému oboru, ve kterém
může být prospěšné společnosti a záro-
veň šťastně naplnit svůj život prací,
která jej i baví.

Hodně diskutovanou otázkou jsou již
zmíněné státní maturity, jak to s nimi
bude?

Maturita podle nového školského
zákona se bude týkat jako prvních už
těch studentů, kteří teď v září 2004 na-
stoupili do I. ročníku čtyřletých gymná-
zií a budou maturovat ve školním roce
2007/2008. Nová maturita bude mít
dvě části. V té společné pro všechny
školy budou studenti skládat zkoušku
z češtiny, cizího jazyka a volitelného
předmětu. Původně uvažovaná povinná
zkouška z matematiky, která byla po-
strachem mnohých žáků i rodičů, na-
konec neprošla díky pozměňovacím
návrhům senátu. Ve druhé, profilové
části maturity, si každá škola bude
moci zvolit tři předměty, které odpoví-
dají jejímu zaměření a ty pak budou
pro studenty povinné. Nepovinně bude
pak moci student maturovat ještě z dal-
ších až čtyř předmětů či oborů, bude-li
mít zájem o rozšíření svého uplatnění.

-plk-

NOVÝ ŠKOLSKÝ ZÁKON 
zamotal hlavu rodičům i dětem

Kde najdete další informace
Úplné znění nového školského zá-
kona č, 561/2004 Sb. naleznete ve
sbírce zákonů i na internetových
stránkách Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy www.msmt.cz
pod odkazy Dokumenty/Zákony.

V průběhu ledna by již zde měly
být k dispozici i definitivní znění
vyhlášek vztahujících se k přijímání
studentů na střední školy či k závě-
ru studia, které jsou v době uzávěr-
ky ještě v přípravě.

Znění školského zákona a infor-
mace o průběhu jeho schvalování je
možné získat také na webových
stránkách Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR www.psp.cz v kapi-
tole Dokumenty/Sněmovní tisky
pod číslem 602.

K novému školskému zákonu se
vrátíme v rozhovoru se zástupcem
starostky Ing. Ivanem Škodou
v příštím čísle Klíče.
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Silvestr pro dříve narozené byl po-
slední akcí Centra sociálních slu-

žeb v roce 2004, a přestože se uskuteč-
nil již 30. prosince, ze silvestrovské at-
mosféry nescházelo nic. 

Barevné girlandy, lampiony, balon-
ky, svíčky na stolech, slané tyčinky,
buráky, brambůrky, jednohubky
a spousta pití, to vše čekalo na více
než osmdesát hostů, kteří se zúčastnili
první společné seniorské oslavy sil-
vestra. K první večeři se podával sil-
vestrovský guláš s knedlíkem, k druhé
pak ovar s křenem a chléb.

O hudbu k tanci a poslechu se po-
starala tradičně výborná  seniorská ka-
pela. Na návrh publika
tu dokonce získala nový
název - od onoho veče-
ra bude vystupovat pod
jménem JIŽANKA.

Silvestr se opravdu
povedl a poslední hosté,
kteří se dočkali i půl-
nočního přípitku, od-
cházeli hodinu a půl po
půlnoci, tedy po jede-
nácti hodinách hudby,
tance, zpěvu a skvělé
zábavy.

Jan Meixner, 
fota autor

ŠTĚDRÝ VEČER
pro dříve narozené
Štědrovečerní posezení seniorů Jižního
Města je vyvrcholením celoroční péče,
kterou našim dříve narozeným spoluob-
čanům poskytuje Centrum sociálních
služeb. 

Ani v tento den jeho pracovnice ne-
zapomínají na své klienty, připravují pro
ně štědrovečerní tabuli, na které vedle
vánoční výzdoby nechybí ovoce a cuk-
roví. Podává se rybí polévka, smažený
řízek s bramborovým salátem, pivo,
víno, káva a zákusek.

Stejně jako v minulých letech se tato
setkání připravují na dvou místech,
v klubu seniorů Domu s pečovatelskou
službou Šalounova a klubu seniorů
Domu s pečovatelskou službou Blaten-
ská, a stejně jako v minulých letech,
i letos obě navštívila starostka Jižního
Města Marta Šorfová, ředitelka CSS
Praha – JM Božena Olmerová, vrchní
sestra Eva Meixnerová a sociální pra-
covnice Věra Pelikánová.

Vánoční atmosféru těchto setkání
ještě umocňují reprodukované, ale i živě
zpívané koledy a tradiční, i když již
dnes málo slýchané, vánoční příběhy
a povídání.

Jan Meixner

SILVESTR byl třicátého

V sobotu dne 6.11.2004 byla měst-
ská část Praha 11 svědkem jedné

netradiční události.
Uskutečnil se zde poslední letošní

celorepublikový Trabantsraz s oficiál-
ním názvem 6. Podzimní Trabantiáda.

Celá akce probíhala na parkovišti
u vysokoškolských kolejí v Dunovic-
ké ulici na Chodově.

Přípravy započaly již v půl osmé
ráno sjezdem organizátorů a již v tuto
ranní hodinu nás překvapila posádka
jednoho Trabanta, která na místě če-
kala již od předchozího dne, neboť
chtěla být na srazu za každou cenu
první.

V půl desáté se začaly sjíždět Tra-
banti všech možných barev a speciál-
ních úprav z různých konců republi-
ky. Při registraci dostalo každé bakeli-
tové vozítko startovní číslo s dáreč-
kem a pamětní list.

..A trabíci jezdili a jezdili, až jsme
jich celkem napočítali 86, což nás
velmi mile překvapilo.

Od půl jedenácté byla na programu
řada soutěží. Mezi ně patřily přede-
vším jízdy zručnosti v podobě slalomu
s kelímkem s vodou na kapotě, slalom
poslepu s navigátorem nebo parková-
ní na čas. Mezi ty technické soutěže

patřila výměna kola.
Další soutěží, které se mohli zú-

častnit i ostatní návštěvníci Trabanti-
ády, bylo hlasování v kategoriích nej-
hezčí klasik, tuning, interiér
a kuriozita.

K vidění byly
opravdu výstavní
kousky.

Mezi jedny z nej-
hezčích vozidel pat-
řil Trabant typu P60
z dílny pana Koláře,
Trabi v barvách VB,
vozidlo pana Gernata
– Offroad 4x4, Cabriolet
z dílny pana Kutřína
nebo tzv. Modrý plamen pana
Hilgera, který sice nenese značku Tra-
bant, ale je jeho vzdáleným příbuzným
ze stáje IFA a je vůbec prvním vyrobe-
ným vozidlem, které nese označení
„multikára“. V 15.00 se všechna vozid-
la seřadila do jedné dlouhé kolony
a s oblakem modrého dýmu vyrazila
na spanilou jízdu s konečnou v Hor-
ních Měcholupech.

Tam na nás již čekal vyhřátý sál,
dobré jídlo a pití a mohli jsme zhléd-
nout několik videosnímků s trabantí
tematikou.

O několik chvil později jsme vy-
hodnotili soutěže, ocenili nejkrásnější
bakeliťáčky a rozdali tombolu, po
které se rozvinula volná zábava.

Děkujeme všem, kdo se na přípra-
vě této události podíleli a doufáme, že
se všem účastníkům sraz i přes nepří-
zeň počasí líbil a příští rok se budeme
těšit na jeho další ročník, na který Vás
všechny již nyní srdečně zveme.

Martina Píšková

6. Podzimní TRABANTIÁDA
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Zveme vás k ná-
vštěvě ojedinělé

výstavy, kterou pořá-
dá Národní muze-
um v Lobkovickém
paláci na Praž-
ském hradě. Ve
velkolepém barok-
ním sále je prezen-
tována jedna
z největších čes-
kých sbírek minia-
turních a drobných
portrétů, namalova-
ných v Čechách,
v Rakousku, ve
Francii, v Anglii, Ně-
mecku, Itálii a Rusku
v 16.–20. století. Výstava
je první akcí velkorysého
projektu, který má postupně zpřístup-
ňovat bohatou a dosud prakticky ne-
známou sbírku portrétů, budovanou
v Národním muzeu už od jeho založení
v roce 1818. Nyní vystavený soubor 436
exponátů je reprezentativním výběrem
z kolekce, která dosud nebyla nikdy ve-
řejnosti v tomto rozsahu představena.

Návštěvník je instruktivně seznamo-
ván s tím, co to jsou miniaturní a drob-
né portréty, jak se od sebe liší, k čemu
sloužily, pozná specifiku tohoto umě-
leckého žánru a jeho nejrůznější proje-
vy. Má možnost vidět vrcholná díla

nejlepších českých i ostatních evrop-
ských miniaturistů, ale i jejich napodo-
beniny a falza, pozná i způsoby jejich
restaurování apod.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou pří-
ležitost, která se v Čechách vyskytuje
jednou za dlouhá desetiletí!

U příležitosti této vý-
stavy vydá Národní mu-
zeum reprezentativní
katalog, připravený
autorem výstavy
PhDr. Lubomírem
Sršněm a akademic-
kou malířkou a res-
taurátorkou Olgou
Trmalovou. Měl by
vyjít počátkem roku
2005 pod názvem
Malované miniatur-
ní portréty (Sbírka
oddělení starších

českých dějin Národ-
ního muzea) a bude

obsahovat odborné zpra-
cování kompletní sbírky,

obsahující 377 podobizen.
Katalog bude vytištěn na křídě a všech-
ny jeho obrázky budou barevné. K do-
stání bude na výstavě v Lobkovickém
paláci a v prodejním stánku v hlavní
budově Národního muzea.

Výstava je pro veřejnost otevřena od
15. října 2004 do 31. března 2005,
denně kromě pondělí, od 9 do 17
hodin.
Adresa: 
Lobkovický palác, Jiřská 3, Praha 1 – Hrad
tel.: 257 535 121, 257 534 578
fax: 233 354 467
e-mail:lobkovicky.palac@nm.cz

KAJMAN není pouze jméno jihoa-
merického ještěra, ale i zkratka

Klubu autorů Jižního Města. V roce
2003 jej vytvořili autoři-absolventi
prvního ročníku kurzu tvůrčího psaní
Dar slova, pořádaného literární agen-
turou LIMA v Kulturním centru Za-
hrada. 

Nechtěli se tak úplně rozejít do
svých tvůrčích dílen, uzavřít se do au-
torských klauzur, nýbrž hodlali i na-
dále o své tvorbě diskutovat, vyměňo-
vat si názory a zkušenosti a v nepo-
slední řadě přinášet své výtvory k od-
borné lektoraci. 

K zakládajícím členům KAJMANA
vloni přibyli další – absolventi druhé-
ho ročníku Daru slova, a zvlášť silný
autorský příliv se očekává letos,
neboť kurz, jehož absolvování je ja-
kousi vstupenkou do tohoto exkluziv-
ního klubu, v současnosti navštěvuje
nejvíce posluchačů za celé tři roky
jeho existence.

V počátečním období své činnosti
vyslechli členové klubu cyklus před-
nášek navazujících na Dar slova, pře-
vážně o jazyku a stylu moderní prózy,
a společně s lektorem rozebírali a po-
suzovali výsledky svého tvůrčího sna-
žení. Tehdy to byly jednotlivé povíd-
ky, črty, fejetony – texty považované
za svého druhu „domácí úkoly“. Nyní
KAJMAN vyplouvá nejen do nového
roku, ale i k novým obzorům. Svým
členům bude pomáhat s tvorbou ru-
kopisů určených již k publikování, ať
už na internetu, nebo v tisku či roz-
hlase, a v několika případech i ruko-
pisů dozrávajících ke knižnímu vydá-

ní. Zde je na místě poděkovat nakla-
dateli Vilému Šmidtovi, přinejmenším
za to, že KAJMANU poskytl elektro-
nickou střechu nad hlavou na webo-
vých stránkách svého nakladatelství,
a také sponzorům, s jejichž přispěním
lze uvažovat o vydání almanachu
„kajmaních“ autorů. Už to však ne-
jsou autoři pouze jihoměstští (stejně
jako Dar slova nenavštěvují poslucha-
či jen z Prahy 11, nýbrž i z jiných
městských částí, a dokonce také po-
sluchači mimopražští), avšak název
KAJMAN se líbil, vžil se, a tak u něho
zůstalo. Zdá se tedy, že díky Daru
slova a KAJMANU se Jižní Město
zvolna stává útočištěm nových a začí-
najících autorů z Prahy a okolí. Pře-
jme si, aby tento trend sílil, a našim
autorům popřejme mnoho tvůrčích
úspěchů.   

Mgr. Jiří Polák, lektor
kontaktní telefon:

272 912 514, 602 560 093

KAJMAN vyplouvá k novým obzorům 

KAJMAN
KLUB AUTORŮ JIŽNÍHO MĚSTA

Miniaturní portrét šlechtičny (vlevo), jejíž
kostýmy lze proměňovat přikládáním cel-
kem 19 pomalovaných fólií ze slídy. Nezná-
mý autor, kolem pol. 17 stol. 

Neznámý muž s copovou parukou (vpravo).
Neznámý autor, asi 1780–1790.

MINIATURNÍ A DROBNÉ PORTRÉTY
v Lobkovickém paláci na Pražském hradě
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Sympatický čtyřicátník se jmenuje
Tomáš Urban a je majitelem a provo-

zovatelem Squashpointu, moderního
sportovního komplexu v ulici Květnové-
ho vítězství. Určitě jste kolem té stříbrné
stavby už šli nebo projížděli. Zajímalo
mě, jak se stalo, že se Squashpoint ve
velmi krátké době vypracoval do čela
srovnatelných center a stal se pořadate-
lem významných sportovních akcí. Ne-
zasvěceného čtenáře chci v této souvis-
losti ujistit, že pro provozovatele zaříze-
ní to bývá většinou ztrátová záležitost.
Vzhledem k nízké publicitě, kterou spor-
tovně i velmi hodnotné akce ve squasho-
vém sportu mají, získaná reklama nena-
hradí ani provozní prodělek, o dalších
nákladech a obětovaném času nemluvě.

Jen stručně – mám doma tři děti,
a tohle považuji za své čtvrté. V roce
1994 jsem skončl ve svém zaměstnáním
a začal přemýšlet, co hodnotného vytvo-
řit. Jsem stavbař, výzvou pro mě bylo
něco postavit. Jedna věc je ale budova,
druhá – čím ji naplnit. Na Jižním Městě
stále chybějí sportoviště, já osobně mám
ke sportu silný vztah, když jsem vše uvá-
žil, rozhodl jsem se pro sportovně – rela-
xační centrum se squashovými kurty.

Squash ale v devadesátých letech
nebyl zrovna standardním sportem.

Máte pravdu. Když jsem se rozhodo-
val, byly tu kurty na Strahově, v hotelu
Fórum, u Miloše Pokorného v Krkono-
ších, v Průhonicích, na Černém Mostě
a otevíraly se Butovice. Ale byla to otáz-
ka času a dnes už, bohudík, dávno ne-
chodí pravidelně hrát jen páni Čermá-
kové. Ceny od roku 1998 nestoupají
a s rostoucími příjmy obyvatel přicházejí
lidé squashi na chuť, jakožto jedné z
dostupných sportovních možností.
V kombinaci méně atraktivních časů
a permanentek může student získat pro-
nájem kurtu za stokorunu na hodinu,
což je po rozpočítání levnější než kuleč-
ník v hospodě.

Podobně uvažovalo víc lidí, takže
Praha 11 na tom je dnes v počtu kurtů
na obyvatele velmi dobře. Mnoho ale
nechybělo, a Squashpoint stál jinde. Zís-
kat stavební povolení ve čtvrti zatížené
restitučními nároky nebylo snadné.

Je to přesně tak, úřední záležitosti se
vlekly tři roky. Vlastní stavba byla pak
dokončena za necelých šest měsíců.
V průběhu těch tří let jsem dostal něko-
lik výhodných nabídek od jiných měst-
ských částí. Ale bydlím na Jižním Městě
od r. 1983 a cítím se být místním patrio-
tem. A pak, proč to nepřiznat – je tu
silný potenciál standardní klientely.
Opravdu bylo jen otázkou času, kdy hra
přestane být výsadou vyšších vrstev.

V dalších slovech děkuje Tomáš
Urban Janu Veselému, Miloši Pokorné-
mu i dalším, kteří jej podpořili dobrými
radami. Díky tomu všemu i osobní filo-
zofii, nabízí dnes Squashpoint nejen
sportovní relaxaci, ale i obsáhlý sportov-
ní program.

Jistě by se dalo slušně žít jen z provo-
zování služeb. To ale není moje cesta,
podotýká pan Urban.

A tak je Squashpoint zázemím něko-
lika týmů hrajících pravidelné soutěže,
pořadatelem turnajů i místem konání vy-
braných akcí.

V roce 1999 a 2000 tu bylo mistrov-
ství republiky seniorů, o rok později ex-
hibice hvězd v čele se Skotem M. Heat-
hem patřícím k absolutní světové špičce,
ve světový den squashe v roce 2002 jsme
pořádali áčkový turnaj žen spojený
s otevřeným turnajem pro veřejnost,
takže ženy hrály před množstvím divá-
ků, a ti měli možnost vidět špičkové
ženy. Od roku 1999 zde pravidelně
agentura OK–KO realizuje Squash ce-
lebrity Open. Kuriozitou bylo setkání
moderátora TV Nova Poulíčka s panem
Donátem hájícím ve známém mnohami-
liardovém sporu společnost CME. Oba
pánové se shodli, že je lepší rozdat si to
ve sportu.

Při zmiňovaném světovém dni squas-
he proběhl také turnaj mixdeblů, v němž
hráli muži po boku nejlepších žen české-
ho žebříčku. Ve dvojici s Anabelle Dia-
mantino vybojoval Tomáš Urban 2.
místo.

Považuji to za svůj největší osobní
squashový úspěch. Nadto jsem tu vyhrál
nad Lubošem Dubcem. Milé bylo i to, že
k turnaji mne pozvali moji vlastní zá-
kazníci, kteří všechno dali dohromady,
i fakt, že si člověk zahraje s hezkými
děvčaty. Anabelle běhala vpředu, já jis-
til zadní část kurtu vahou své osobnosti.
Šlo nám to náramně,“ pochvaloval si
otec již osmiletých trojčat (dva kluci,
jedna holčička). Mimochodem, jejich
narození bylo velkou událostí nejen pro
rodinu Urbanových a byli slavně uvítáni
do života v Chodovské tvrzi, a vidíte,
dnes už chodí do školy a hrají squash.

Tomáš Urban lyžuje, hraje fotbal,
squash, Ricochet, tenis, věnuje se turisti-
ce na kole i pěšky. Mezi rodinu, práci
a sport děli většinu svého času. Když se
mu tu a tam podaří nějaký další vyšetřit,
sáhne po dobré historické literatuře. Na
aktivní hraní squashe ve veteránské ka-
tegorii už prostor nezbývá.

Z padesáti týdnů v roce třicet strávím
organizací akcí. To už se pak člověku
ani hrát nechce.

Jednu organizační záležitost by ale
rád dotáhl ještě do konce. Squash jako
sportovní alternativu pro školní dětí.
Nebrání se ani myšlence spolupráce
s ostatními centry na Praze 11 na něja-
kém turnajovém okruhu.

Je to otázka dohody. I když všichni
máme vlastní klientelu. Ne, prozrazovat
jména zajímavých osobností se mi ne-
chce, někdo sice takovou reklamu pou-
žívá, i z jedné návštěvy se dá pořídit
publikovatelná fotografie, ale ti lidé
mají právo na soukromí.

Co se týče školních dětí, od samého
počátku nabízím školám možnost vyu-
žít nějaký prostor dopoledne zcela za-
darmo. Co nejsem schopen zajistit, je
profesionální trenér. Mohu však vyškolit
učitele tak, aby oni mohli vést děti

Organizačně je to trochu problém.
Učitelé tělesné výchovy musejí být v hodi-
ně se svými žáky, nemohou se navíc sta-
rat o šest až deset dětí na kurtech. Všech-
no by se muselo dobře promyslet, ale zají-
mavá možnost se nabízí. Ředitele ZŠ
Květnového vítězství Vladimíra Kokšála
napadla možnost volitelného předmětu.

Pro děti dělám rád. Ve dnech 4. až 6.
února pořádáme jako minulý rok Mist-
rovstsví České republiky juniorů ve
squashi (pouze pro hráče ČR). Kategorie
chlapců i dívek jsou 11, 13, 15, 17 a 19
let. Jedná se o zcela dobročinnou akci.
Příspěvek od ČASQ je dobrý a díky za
něj, ztratí se však celý v cenách. Rád
bych, aby mistrovství bylo nejen dobře
obsazeným turnajem, ale zároveň i spo-
lečenskou událostí odpovídající tomu, že
pro většinu startujících hráčů je to vr-
chol roku, na který se těší.

Pokud by se někdo chtěl přidat k hos-
titelské roli Prahy 11, třeba i malým
dílem, jistě nebude odmítnut.

A otázka na závěr: Co jste ještě
o sobě neprozradil?

Jsem tak upovídaný, že jsem o sobě
řekl všechno, i to, co bych možná říkat
neměl. Ale vážně – jsem gurmán. Ne, že
bych jedl jen vybraná jídla, ale když na
to přijde, opravdu rád si něco vychut-
nám a zapiji to dobrým červeným
vínem.
Děkuji za rozhovor a zvu čtenáře do
Squashpointu na Mistrovství České re-
publiky juniorů ve squashi ve dnech 4.
až 6. února 2005, nenechte si ujít vyni-
kající sportovní událost.

Petr Kopal, foto archiv

Kontakt: SQUASHPOINT,
Květnového vítězství 938/79
149 00 Praha 4, www.squashpoint.cz

Na slovíčko
nejen

O SQUASHI
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PRAŽULÁK 2005
Milí výtvarníci, pokračujeme v tradici výtvarné soutěže

Pražulák. Opět chceme, abyste se „pohrabali“ v odpad-
cích a popřemýšleli, jak se dají dál zpracovat. Letos vylovte
různé plastové lahve a vše, co by se dalo dál upotřebit.

KD KLUBKA vyhlašuje 12. ročník 
výtvarné soutěže PRAŽULÁK 2005
Tentokrát na téma: 
Není řemeslníka nad koudelníka.
Vytvořte z plastových lahví různých velikostí, tvarů i barev
postavy středověkých, ale i moderních řemeslníků i s jejich
typickými nástroji (do velikosti 1 m).

Pokyny:
– exponáty označte štítkem se jménem, 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. do 7 let

2. 8 – 11 let
3. 12 – 15 let
4. 16 a více

Výsledky soutěže vám sdělíme předem, předání cen proběh-
ne na vernisáži 3. 5. 2005 v 17.00 hod. v Chodovské tvrzi.

Těšíme se na vaše práce.
Mgr. Jitka Rybková, ředitelka KD Klubka

VESELÁ ŠKOLIČKA
V 1. patře v areálu mateřské školy
pondělí až pátek  – pro děti od 2 let
▼ Hrajeme si
▼ Zpíváme si
▼ Hrajeme pohádky
▼ Foukáme na flétničku
▼ Malujeme
▼ Učíme se správně mluvit
▼ V rámci zábavného bloku se s dítětem pracuje dle in-

dividuálního programu,který je přiměřený jeho rozvoji
a jeho schopnostem. 

▼ V mikroškoličce je max. 5 dětí

Přihlásit se můžete:
Hop klub, V Benátkách 1751, Praha 11
www.hopklub.cz; e-mail: hopklub@volny.cz
Tel. 603 842 312, J. Cermanová

VESELÉ VAJÍČKO 2005
Milí malí výtvarníci, po roční odmlce se vracíme

k výtvarné soutěži spojené s velikonočními svátky.
KD KLUBKA opět vyhlašuje výtvarnou soutěž pro ma-
teřské školy – VESELÉ VAJÍČKO 2005.

Vyfouknutá vajíčka nebudete tentokrát malovat jako
kraslice, nýbrž je použijete jako stavební materiál pro
trojrozměrné objekty – věci, květiny nebo zvířátka.

Do KD KLUBKA přineste vaše výtvory nejpozději do
11. 3. 2005. My je vystavíme do 31.3. ve vstupní hale.
Hodnotící komisí budou nestranní návštěvníci Klubky.
Ti rozhodnou o pořadí exponátů. O výsledcích vás bude-
me informovat. V červnu pak proběhne předání cen prv-
ním třem vyhodnoceným. Těšíme se na vaše práce.

KD Klubka

HOP KLUB nabízí
Pojeďte s námi na hory!
Zveme maminky s malými dětmi, které chtějí svým ratoles-

tem dopřát počátkem roku 2005 čerstvý vzduch na ho-
rách a naučit je lyžovat, aby si toto přání splnily s Hop klu-
bem. Hop klub je zaměřen na práci s dětmi předškolního a
mladšího školního věku, na horách provozuje lyžařskou ško-
ličku se zkušenými instruktory lyžování i volného programu.

Termíny zájezdů:
26. 2. – 5. 3. 2005 Orlické hory, hotel Kunštát
12. 3. – 19. 3. 2003 Orlické hory, pension Lesovna
Jarní prázdniny Prahy 1-5

Zájezdy jsou určeny pro rodiče s dětmi, lyžařská školička
přijímá děti od 3 let na třetí turnus v orlickém Záhoří (jarní
prázdniny části Prahy) lze přijmout děti od 5 let samostatně.

Bližší informace na nebo telefonicky.
Hop klub, programy pro děti a dospělé

V Benátkách 1751, Praha 11, 
www.hopklub.cz; e-mail: hopklub@volny.cz

Tel. 603 842 312, J. Cermanová

Jeden z nejznámějších táborů
v oblasti Rakovnicka pokraču-

je v tradici atraktivních a bez-
pečných prázdninových pobytů.
Po zcela vyprodané loňské sezó-
ně tak Eldorádo nabízí dětem
i letos prázdniny nabité zážitky
v romantickém lesním údolí
přímo na břehu Rakovnického
potoka. Lesy k výletům i hrám,
tři hřiště, táborový bazén a neda-
leký rybník, stejně jako dostatečné prostory pro případ
špatného počasí – to všechno, v kombinaci s osvědčeným
kolektivem spolehlivých vedoucích, dělá z Eldoráda tábor,
kam se rok co rok děti vracejí prožívat prázdninovou po-

hodu i dobrodružství. Pro děti, ubytované v chatkách nebo
ve srubech, je zajištěno stravování 5x denně, odborná
zdravotnická péče i kvalitní zázemí hlavní táborové budo-
vy (jídelna, klubovna, umývárny, záchody, marodka).
V programu tu nechybí tradiční celotáborová hra, sporto-
vání na mnoho způsobů, soutěže a bojovky ve dne i v noci,
volba miss, hledání táborové superstar, stanování v lese, tá-
boráky s kytarou ani diskotéky.

Termíny DT Eldorádo 2005: Kontakt:
0. běh (25. 6. – 2. 7.) 1 700 Kč Václav Vaněček
1. běh (3. 7. – 16. 7.) 3 700 Kč – hlavní vedoucí
2. běh (17. 7. – 30. 7.) 3 600 Kč tel. 602 379 842
3. běh (31. 7. – 13. 8.) 3 500 Kč info@dt–eldorado.cz
4. běh (14. 8. – 27. 8.) 3 400 Kč www.dt–eldorado.cz

Dětský tábor ELDORÁDO se představuje

PRAŽŠTÍ TAMBURAŠI zvou
na koncert 26. února 2005 ve 14.30 hod.

v ZŠ Londýnská ul. 34
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Již třetím rokem zkoušíme u nás ve škole
malovat na hedvábí. Letos se nám hed-

vábné malování obzvlášť vydařilo. Malovalo
se na šátky, šály a kapesníčky, které jsme
nejdříve namočili do vody  a zmačkali,
a pak už jen zapouštěli barvy do „hor
a údolí“. Barvy se krásně rozpíjejí a prolína-
jí, tak že se nedá nic zkazit. Ti odvážnější
zkusili i hedvábnou kravatu, která se nako-
nec osolí a barvy opět dělají divy. Opravdo-
ví šikulové se nebáli namalovat obrázek.

Konturou děti vytvořily obrysy, například
hvězdičky, květiny, motýla nebo i žirafy a ty
se nechaly zaschnout, přežehlily se a pak
opatrně a pečlivě se vybarvovalo. Při velmi
příjemné hedvábné práci a kouzelné vánoč-
ní atmosféře pracovalo 158 dětí od 1. do 5.
třídy naší školy. Pro velký zájem a radost
z výsledku si vše určitě zopakujeme.

Radka Řeháčková, ZŠ Campanus

Hedvábné MALOVÁNÍ v ZŠ Campanus
Vánoční výstava
Před koncem kalendářního

roku jsme ve společenské
místnosti naší ZŠ Campanus
uspořádali pro rodiče váno,ční
výstavu s prodejem drobných
dárků. Bylo to už vlastně popá-
té, takže naše školní družina
měla malé výročí. Děti se moc
těšily a snažily. Už od října při-
pravovaly různé vánoční vý-
robky a dárečky.

Velký úspěch měly vystave-
né zasněžené perníkové cha-
loupky. Ty tak voněly medem,
kokosem, skořicí a vanilkou, že
bylo opravdu potřeba silné vůle
neukousnout alespoň komín
nebo dvířka. Krásné byly vy-
střihované betlémy, různá vá-
noční a novoroční přáníčka,
háčkované zvonečky, dřevěné
obrázky zdobené ubrouskovou
a krakelovací technikou, ad-
ventní věnce atd....

Ten, kdo dostal hlad a perní-
kovou vůni nevydržel, mohl si
koupit a ochutnat perníčkové
kapříky, stromečky, hvězdičky.

Výtěžek z dobrovolného
vstupného naše družina věno-
vala dětem z Nadace Terezy
Maxové, od které jsme dostali
poděkování a krásné přání do
nového roku 2005.

Školní družina
při ZŠ Campanus

VÁŽENÍ RODIČE
budoucích prvňáčků,
ZŠ Mendelova 550

nabízí všem dětem,
které ve školním roce
2005/2006 nastoupí
do prvních tříd, tedy
i těm, které se hlásí do
první třídy v jiných

školách, program

Příprava na školu hrou
Chtěli bychom tak dětem pomoci

dobře zvládnout budoucí roli žáka
a spolužáka, a to při respektování
vlastní individuality, navodit u nich
pocit jistoty v nových situacích
a v novém sociálním prostředí, po-
moci jim při orientaci v nové skupi-
ně tak, aby dítě bylo oceňováno, při-
jímáno a uznáváno.

Při těchto setkáních bychom se
zaměřili i na rozvoj slovní zásoby, na

správnou výslovnost, na rozvoj mo-
toriky, zrakového a sluchového vní-
mání, cvičili bychom pozornost dítě-
te a schopnost soustředit se. Učili by-
chom děti i věci zdánlivě jednoduché
- např. správné držení tužky nebo
správné držení těla při sezení v lavi-
cích.

Příprava pomůže vašemu dítěti
snadněji zvládnout tak důležitý krok,
jakým je vstup do první třídy. Uvede-
ný program se v naší škole uskuteč-
ňuje již devátým rokem a setkává se
s kladným ohlasem nejen u rodičů,
ale především u dětí.

Příprava se bude konat vždy ve
středu v době od 15.00 do 16.00 hod.
Je vhodné, aby se jí zpočátku účast-
nili i rodiče. Do budovy ZŠ bude
možno vstoupit hlavním vchodem.
Děti by si měly přinést pastelky
a přezutí. Zahajujeme 2. února 2005.
Další informace můžete dostat na tel.
čísle 272 088 222.

Přijďte, těšíme se na vás.
Pedagogové ZŠ Mendlova

Kateřinky slavily
VÁNOCE

Pojďme si zavzpomínat, jak jsme
prožili letošní předvánoční chvíle

u nás ve škole.
Nádherně ozdobené vánoční

stromky jsme rozsvítili hned v pondělí
po první adventní neděli.

Děti ze školní družiny zvolily pro
velké stromky do vestibulů školy
ozdoby z bílého papíru. Vypadaly
opravdu něžně a připomínaly alespoň
sněhovou idylku, když už nepřálo po-
časí bílým Vánocům.

Mikulášská nadílka skýtala další
vánoční těšení. Ti nejmenší z 1. a 2.
tříd se vystřídali

u Mikuláše v tělocvičně, kde nadíl-
ku obdrželi v hrách a soutěžích, které
pro ně připravili naši milí bývalí žáci
z loňských devátých tříd. Dárkem
a milým překvapením pro naši školu
byla nabídka z jejich strany. Starší
žáci obdrželi sladký adventní kalen-
dář - zase dárek od školy. Nebyli jsme
si jisti, zda si ho všichni zaslouží, ale
kupodivu v pondělí po svátku sv. Mi-
kuláše se dostavili v plném počtu do
školy. Pekelníci odešli s prázdnou.

Den otevřených dveří zval naše ne-
jmilejší z rodin i ostatní zájemce, aby-
chom svým dárkem pro ně předvedli
ve vánočně vyzdobených třídách to
nejlepší, co jsme se naučili.  

Vánoční besídky s cukrovím, hud-
bou, krásnými slovy a dárky pomalu
uzavíraly předvánoční počítání do
prázdnin.

Předposlední den však vrcholila
vánoční nálada ve školní družině, kde
děti na svém vánočním jarmarku pro-
daly opravdu téměř vše, co od listopa-
du stihly v družině vyrobit. Rodiče,
děti i zaměstnanci školy si nakoupili
vánoční dekorace, perníčky a dárky
z nejrůznějších materiálů. Jsme oprav-
du rádi, že jsme opět vybrali dostatek
peněz na udržení adopce našich dvou
zvířátek v pražské ZOO, klokana
Parmy a želvy skalní. Vybranou část-
ku 4 978 Kč doplníme na pět tisíc
a adoptujeme ještě páva korunkatého.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli,
i těm, kteří navštívili v loňském roce
pražskou vzkvétající ZOO.

Zdeňka Černá, ved. vychovatelka ŠD,
foto Tomáš Machala
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V letošním květnu si bu-
deme, chtě nechtě,

připomínat šedesát let od
ukončení 2. světové války.
Nejrozsáhlejší, kterou -
zatím - na sebe lidé doká-
zali vymyslet a uskutečnit.
Pro někoho jakoby se ty
události staly včera, pro
jiné jako by nikdy nebyly
nebo se uskutečnily bůhví-
jak. 

Dotkly se také území
Prahy 11, i když o ní tehdy
neměl ještě nikdo ani potu-
chy. Statutární Praha začí-
nala ve směru od Chodova
až Spořilovem, přestože
první městské poplatky se
vybíraly již uprostřed polí
na potravní čáře. 

V akcízu, dnes přestavě-
né budově v sousedství mi-
moúrovňové křižovatky
Türkovy ulice s ulicí Pod
Chodovem. Chodov a Háje
tehdy ještě žily svým vlastním životem.

Na předvánočním setkání roku 2004 v Chodovské tvrzi
si chodovší i jihoměstští rodáci a obyvatelé připomínali,
jak na území naší městské části žili naši předchůdci v tesk-
ných letech oné války. Ještě žijí její pamětníci a dochovaly
se také různé, ne nezajímavé doklady. Chodovská kronika
prozrazuje, jak všem patrně, ale přesto jaksi na okraj se
válka blížila:

Rok 1938 uvítali jsme s přáním, aby se zmírnilo váleč-
né napětí. Jinak však život v naší dědince ubíhal svým
obyčejným tempem a ve znamení příprav na jarní polní
práce ve statcích a nemenší velkou přípravou na stavební
sezonu, neboť každý měl zájem, aby svou stavbu dokončil
dříve, než vypukne stále hrozící konflikt s Německem.

Zima ubíhá bez zvláštních
povětrnostních výkyvů
a naši zemědělci očekáva-
jí oteplení, aby napadlý
sníh roztál, pole oschla
a oni se mohli s plnou ve-
rvou pustiti do prací. Také
okolo sokolovny jest velmi
rušno, neb minulého pod-
zimku se zde pilně nacvi-
čuje na X. všesokolský
slet v Praze.

Také činitelé obecní sa-
mosprávy nezaháleli a do
prvých jarních prací zařa-
dili rozšíření elektrické
sítě veřejného osvětlení
v části Pražské kolonie
a na silnici vedoucí do
Hostivaře. Jako v minu-
lých letech, tak i tohoto
roku nemohlo býti zapo-
mínáno na pomoc neza-
městnaným v naší obci,
zvláště v době zimních
měsíců. Podle usnesení

obecního zastupitelstva bylo i letos vyvařováno pro děti
nezaměstnaných a sice po dobu 18 dnů a do rodin nema-
jetných bylo rozděleno 50 q uhlí a 5 q mouky a rovněž
značné množství brambor. Jako nouzové práce bylo usne-
seno zbudování chodníku z Chodova na Chodovec po zá-
padní straně silnice a zřízení chodníků od ústí Komenské-
ho ulice na Pražskou až k sokolovně. Také požadavky
místní školy opět rostly a donutily zastupitelstvo ke stavbě
přístavku školy na dvoře stávající budovy. Přistavěny byly
dvě učebny.“

Výkyvy v počasí i v dění se zpočátku roku zdály pořád
jaksi v mezích normálu. Přesto rok 1938 přinesl závratné
proměny. A co ještě ty následující!

(Pokračování.)

Opodál akcízu dnes. Foto autor

nejenom pro listonoše
Majerského

V severní části ka-
tastru Chodova,

v sousedství křižovat-
ky ulic Mírového
hnutí a Ke Stáčírně,
se nachází ulice Ma-
jerského. Z jihu a ze
západu je sevřena
ulicí Leopoldovou,
z níž vychází a na
jiném místě v ní opět
končí. Několikrát při-
tom mění směr. Ulice
sestává z charakteris-
tických vícepodlaž-
ních domů Jižního Města, usazených v příjemných plochách
zeleně.

Ladislav Majerský (11. 3. 1900 - 22. 3. 1965) byl přední
slovenský sochař a medailér. Vystudoval v Praze u O. Špani-
ela a J. Mařatky. Vytvořil řadu portrétů představitelů sloven-
ské kultury. Je autorem reliéfů a skulptur, které našly uplat-
nění na objektech a pomnících zejména v Bratislavě. 

Samohelova

Uvnitř bloku domů,
vymezených uli-

cemi Leopoldovou
a Majerského, lze
najít ulici Samohelo-
vu. Svým charakterem
se od nich neodlišuje.
Z Leopoldovy ulice
vychází a do ulice
Majerského ústí. Dva-
krát se přitom lomí
v pravém úhlu. Vzhle-
dem k poloze je pro
Samohelovu ulici cha-
rakteristický klid, ne-
rušený provozem na hlavních komunikacích.

Karel Samohel (1904 - 10. 10. 1944), levicově orientova-
ný český dělník, byl v době nacistické okupace ilegálně
činný. Byl zatčen a popraven v Drážďanech. Ulice nese jeho
jméno od svého vzniku v roce 1978. 

Jiří Bartoň, fota autor

Jiří Bartoň

Zima bez výkyvů

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (2 8 )
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POLICISTÉ zadrželi 
výrobce a distributory pervitinu
V průběhu měsíce listopadu 2004

kriminalisté z Obvodního ředi-
telství Policie České republiky Praha
IV ve spolupráci s kolegy z odboru
boje s organizovaným zločinem PČR
- Správy hl. města Prahy, zadrželi
čtyřčlennou skupinu osob vyrábějící
a na celém území hl. města Prahy di-
stribuující omamnou a psychotropní
látku pervitin.

Zadržení předcházelo několika-
měsíční monitorování skupiny. Při
něm bylo zjištěno, že hlavním orga-
nizátorem trestné činnosti byl P. V.,
občan Slovenské republiky (bez trva-
lého pobytu na území České republi-
ky), který společně se svou družkou
B. R., ve velkém rozsahu prodával
drogu značnému počtu narkomanů
zejména v obvodech městských částí
Praha 4 a Praha 11.

Pervitin vyráběli na různých mís-
tech v Praze, přičemž místo výroby se
pravidelně měnilo. Suroviny k výrobě
pervitinu si skupina obstarávala ná-
kupem většího množství dostupných
léčiv v lékárnách. Každý z členů to-
hoto gangu vařičů měl své specifické

úkoly a předem dohodnutý podíl na
zisku. Jen oba hlavní organizátoři si
ve sledovaném období prodejem
drogy  přišli na 2 700 000 Kč.

Policejní akce s pracovním ná-
zvem „Mor“ byla úspěšně zakončena
v zahrádkářské kolonii v Praze 4,
kde policisté přímo při výrobě drogy
zadrželi hlavního organizátora a jeho
dva pomocníky. Na místě byla rov-
něž zajištěna kompletní „varna“
v provozu a suroviny k výrobě pervi-
tinu. Jako poslední zadrželi krimina-
listé družku hlavního organizátora,
a to přímo v místě jejího bydliště.
Následné provedené domovní pro-
hlídky u všech zúčastněných přinesly
úlovek v podobě zjištěného velkého
množství pervitinu, větší finanční ho-
tovosti, a také nábojů do různých
střelných zbraní.

Policejní komisař skupiny krimi-
nální policie a vyšetřování (SKVP)
Obvodního ředitelství Praha IV Poli-
cie České republiky všechny aktéry
obvinil z trestného činu nedovolené
výroby a držení omamných a psycho-
tropních látek a jedů podle ust. 187

odst. 1, 2 písm. a) trestního zákona
a z trestného činu vydírání podle ust.
235 odst. 1, 2 písm. c) trestního zá-
kona, za což jim hrozí trest odnětí
svobody s horní hranicí deseti let.
U všech současně podal návrh na
vzetí do vazby. Soudce pak na tři ze
čtveřice obviněných uvalil vazbu.

Žádný z pachatelů nebyl konzu-
mentem drog, a tudíž ke svému obo-
hacení záměrně využívali závislosti
jiných lidí.

Neocenitelnou pomoc při odhale-
ní a zadokumentování činnosti této
skupiny poskytli svými - někdy i ano-
nymními podněty a postřehy adreso-
vanými přímo Policii České republi-
ky obyvatelé uvedených městských
částí, lidé, jimž nebylo lhostejné, co
se v jejich okolí děje. Rádi bychom
těmto občanům za pomoc poděkova-
li a všem popřáli v roce 2005 město
bezpečnější a klidnější, a také jen ty
nejlepší zkušenosti s prací Policie
ČR.

Pprap. Martin Michal,
prevence kriminality

Policie ČR, OŘ Praha IV

PÁTRÁNÍ po uneseném podnikateli

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Správa hlavního města Prahy • Kancelář ředitele správy • Preventivně informační skupina

Dne 9. září 2004 asi v 9.30 dopo-
ledne nasadili dva neznámí muži

před vchodem do panelového domu
č. 6/1345 v Bohúňově ulici panu
Viktorovi Vitouškovi pouta a osob-
ním autem Škoda Felície ho odvezli
na neznámé místo. Tuto událost
oznámil neznámý svědek okamžitě
na linku 158 Policii ČR.

Od té doby pana Vitouška nikdo
neviděl. Pan Viktor Vitoušek sám ne-
kontaktoval rodinu, přátele, spolu-
pracovníky. Mobilní telefon zn.
Nokia 6230, který měl u sebe, je stále
nedostupný.

Pan Vitoušek podniká v oblasti
vybavování nemovitostí nábytkem.
Zejména dováží německé značkové
kuchyně a italský nábytek. V Praze je
spoluvlastníkem dvou obchodů.

Nikdo z rodiny, přátel, spolupra-
covníků nezná motiv jeho únosu.
Pan Viktor Vitoušek neměl dluhy
a měl řádný příjem z provozování
obchodní činnosti.

Dne 24. září 2004
zveřejnila Policie ČR
v Praze pátrání po Vikto-
rovi Vitouškovi na svých
internetových stránkách.

Dne 16. září 2004 po-
žádala tisková mluvčí
Policejního prezidia ČR
sdělovací prostředky
o zveřejnění pátrní po Viktorovi Vi-
touškovi.

V pátek dne 26. listopadu 2004
vyšel v celostátním vydání Blesku in-
zerát s fotografií pana Viktora Vi-
touška a odkazem na tyto stránky.
Únos pana Vitouška vyšetřují detek-
tivové Útvaru pro odhalování organi-
zovaného zločinu Policie ČR.

V sobotu dne 4. prosince 2004
vyšel v celostátním vydání deníku
MF Dnes inzerát s fotografií pana
Viktora Vitouška a s odkazem na
www.viktorvitousek.com. Webové
stránky již navštívilo přes 1500 obča-
nů a institucí.

Před Vánocemi navští-
vila nešťastná matka re-
dakci Klíče a požádala
o zveřejnění základních
informací. Její syn se neo-
zval ani o Vánocích a ro-
dina pomalu ztrácí nadě-
ji, že se s ním shledá.

Obrací se s prosbou
na obyvatele Jižního Města a čtenáře
Klíče, zejména z okolí Bohúňovy
ulice, kde došlo 9. září 2004 k únosu,
s naléhavou prosbou: Pokud víte
něco, co by mohlo vést k úspěchu
v pátrání po osobě Viktora Vitouška,
přihlaste se prosím buď Policii ČR
nebo na tel. 737 812 927. Rodina
stále věří, že Viktor Vitoušek žije
a že se s ním shledá.

Čtenářům Klíče děkuje matka i celá
rodina za pomoc.

Kontakt: www.viktorvitousek.com
tel. 737 812 927
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V roce 2004 byl vytvořen projekt
Lokalizace za účasti Centra pro

zdravotně postižené občany kraje
Praha a společnosti EUROTEL, za úče-
lem zprovoznění mobilní telefonní sítě
zdravotně postižených občanů, kteří
potřebují pomoc v nouzi ať v domác-
nosti nebo mimo ni.

Výše uvedené společnosti se rozhod-
ly vytvořit pro zdravotně postižené ob-
čany takové podmínky pro pořízení
mobilního telefonu i pro samostatné
volání, aby si tuto službu mohl dovolit
každý občan a byl schopen zajistit si
svoji bezpečnost.

Nabídka zahrnuje pořízení mobil-
ního telefonu včetně aktivace, který
podporuje lokalizaci – vyhledávání
osob v terénu.

NOKIA 3100 za 950 Kč, SIEMENS
C 65 s fotoaparátem za 999 Kč
a SAMSUNG X 450 za 1500 Kč.

Cena zahrnuje pořízení vybraného
telefonu, aktivaci a software nutný pro
lokalizaci klienta.

Smlouvu je nutné podepsat na dva
roky s měsíčním paušálním poplatkem
250 Kč (bez DPH).

Tento poplatek zahrnuje 40 minut
volání a 30 SMS zdarma.

Ceny hovorného a paušálního po-
platku jsou uvedeny bez DPH.

Nevyčerpané volné minuty a SMS
jsou automaticky převáděny do dalšího
měsíce.

V rámci zřízení telefonní sítě zdra-
votně postižených občanů je sazba ho-
vorného mezi účastníky projektu Loka-
lizace stanovena na 1.50 Kč za minutu
nad rámec volných minut. Tato služba
není po dobu jednoho roku zpoplatně-
na.

Při uzavření Účastnické smlouvy je
potřeba depozitum na měsíční paušál
ve výši 300 Kč, které bude vyúčtováno
po ukončení smlouvy.

Průměrná cena v rámci Lokalizace je:
▼ na jiné číslo Eurotelu 3.75 Kč
▼ na ostatní operátory 8.00 Kč
▼ textové zprávy SMS 2.50 Kč
▼ T–Mobile Wap 2.70 Kč

Pořízení telefonu s možností lokali-
zace umožní účastníkovi přivolat si
pomoc při pohybu mimo domácnost,
a to v celé republice.

Součástí této mobilní sítě je tvorba
podpůrných středisek, která dle místa
své působnosti zajistí účinnou pomoc.

Např. při vzniku závady na invalid-
ním vozíku, která způsobí jeho nepou-
žitelnost, stiskne účastník sítě nastave-
né tlačítko na mobilním telefonu (třeba
číslici 2) a během několika sekund
bude v terénu lokalizován.

Tato informace bude ihned předána
nejbližšímu dispečerskému stanovišti,
které zajistí odvoz účastníka a nepo-
jízdného vozíku – zajistí pomoc.

Do této mobilní sítě se mohou při-
pojit i senioři, rodinní  příslušníci, or-
ganizace, které již poskytují sociální
služby zdravotně postiženým, organiza-
ce, které zajišťují každodenní potřeby
zdravotně postižených osob a seniorů,
osobní asistenti, pečovatelé i ostatní
občané.

Datum zahájení činnosti dispečer-
ského pracoviště v Praze bude oznáme-
no účastníkům SMS zprávou na číslo
mobilního telefonu.

Mobilní telefony si můžete objednat
přímo v Centru pro zdravotně
postižené:
Jarníkova 1895/23, 
tel. 271 911 670, 
mobil: 736 509 854, 
e-mail: czp-p@volny.cz

Zde získáte bližší informace
o projektu.

Najdete je i na internetových
stránkách Centra pro zdravotně
postižené kraje Praha

www.czppraha.cz
e-mail: lokalizace@seznam.cz

PROJEKT LOKALIZACE 
Centra pro zdravotně postižené v Praze

Bezplatná právní poradna pro pod-
nikatele byla od 1. listopadu zří-

zena v prostorách Hospodářské ko-
mory hlavního města Prahy.

Poradna vznikla v rámci projektu
Pomáhejme sami sobě ve spolupráci
renomované advokátní kanceláře
JUDr. Františka Gebauera (který je
jedním z členů HKP) a Hospodářské
komory hl. města Prahy. 

Úkolem poradny je pomoci podni-
katelům v základní orientaci v čes-
kých i evropských právních předpi-
sech.

Každou lichou středu v měsíci od
14.30 do 16.30 hodin tak mohou nyní
podnikatelé na adrese: Náměstí Fran-
ze Kafky 7, Praha 1, získat zcela
zdarma radu právníka.

Smyslem Právní poradny je zejména:
▼ usnadnit podnikatelům orientaci

v právních předpisech

▼ poskytnout prvotní informace
o způsobech uplatnění práva
v rámci zákonných lhůt

▼ poskytnout drobné právní rady při
aplikaci závazkových právních
vztahů

▼ poskytnout drobné právní rady při
řešení právních sporů

Podnikatelé se mohou na Právní
poradu obrátit při řešení právních
problémů spadajících do okruhu
všech právních odvětví, zejména pak:
▼ obchodního práva

▼ občanského práva

▼ pracovního práva

▼ správního práva

▼ trestního práva

Zájemci o poradenství si mohou ná-
vštěvu domluvit předem na tel.
224 818 197. Právní poradna je však
dostupná každému, kdo prokáže, že
je členem Hospodářské komory
hlavního města Prahy.

Hana Janišová,
Tisková mluvčí HKP

NOVÝ
kanál UPC
Společnost UPC Česká republika,

a. s., provedla změnu v nabíd-
kách MINI a KLASIK a zařadila
v měsíci listopadu 2004 do vysílání
kanál 24.cz, který přináší zpravodaj-
ství z obou komor Parlamentu ČR,
z jednání jeho jednotlivých výborů
a z dalších akcí veřejného charakte-
ru. TV kanál 24.cz nahradil v obou
nabídkách vysílání regionálně přesa-
hující program německé TV Stanice,
v tomto případě ZDF.

K zařazení TV kanálu 24.cz nás vedly
jeho přednosti. Jde zejména o:
▼ první TV kanál tohoto typu v ČR
▼ uspokojení rostoucí poptávky

části veřejnosti a o podporu zájmu
o veřejné dění

▼ příspěvek UPC k informovanosti
veřejnosti

▼ edukativní význam 24.cz např. pro
školy všech typů

Ing. Dana Medová, 
UPC Česká republika, a. s.

PRÁVNÍ PORADNA pro podnikatele
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Hlavním posláním nízkoprahových klubů je vytvoření
bezpečného prostoru pro děti, které nemají kam jít.

Většina dětí ve spolupráci s rodiči dokáže vyřešit otázku
volného času nejrůznějšími zájmovými kroužky a oddíly,
pravidelným domácím režimem a jinými cestami, sídlištěm
se ale i tak toulá dost „dětí ulice“. Neumějí se přizpůsobit
pravidelnému režimu, nemají dostatek kázně pro výkon-
nostně orientované činnosti. Nechci ale psát sociologickou
studii o fungování rodin, a o tom, proč děti ulice existují.
Prostě tu jsou, a pokud je nechceme nechat napospas dro-
gám a kriminalitě, musíme hledat řešení. Ještě před čtyřmi
lety působila na Jižním Městě nízkoprahových zařízení
celá řada. Nároky na jejich provozování jsou však značné,
a navíc nemá cenu dělat si iluze o tom, jaké ony skutečně
ohrožené děti jsou, a že bývá těžké přesvědčit je, aby ales-
poň nekradly, neničily zařízení klubů apod. V tomto
směru jsou na tom nejlépe asi nízkoprahové kluby při ško-
lách – v praxi ale většinou fungují víc jako školní družiny
pro II. stupeň základních škol než jako skutečné „nízkop-
raháče“ pro děti, které nemají kam jít. Takže nakonec těch
skutečně potřebných fungujících zařízeních, které patřič-
nou cílovou skupinu dokáží přilákat, mnoho nezůstalo.
Jedním z nich je Dixie klub při Křesťanském centru Jižní
Město v Modletické ulici.

Klub je určen dětem od sedmi do čtrnácti let a během
týdne se tu vystřídá pravidelně asi dvacítka dětí, sem tam
se objeví další, které přijdou jednou za delší čas. Asi tím
nejpodstatnějším, proč se klubu daří fungovat a plnit své
poslání je, že se zde dětem nabízí kombinace organizova-
né činnosti s možností zalézt si někam do kouta a tam si
hrát po svém. V Dixie klubu působí několik dobrovolných
dospěláků, kteří dětem nabízejí výtvarnou, technickou
a tělovýchovnou organizovanou činnost, různé soutěže
a hry, občas i nějakou tu víkendovou akci navíc, kdo ale
nemá zrovna chuť a chce pobývat jen tak v partě nebo si
třeba jen pokecat, není do ničeho nucen. Chce se po něm
„jen“, aby nenarušoval program ostatních, choval se slušně
a nic neničil. Pro některé děti je náročné i to, ale většina
z nich si časem na nejzákladnější pravidla sociálního jed-
nání zvykne.

Pro činnost využívá Dixie klub dostatečně velkou míst-
nost tělocvičny bývalé mateřské školy. Děti tu mají k dis-

pozici malé branky, žíněnky, trampolíny, basketbalový
koš, ping–pongový stůl, mechanický fotbálek, stolní hry,
materiál pro pestrou rukodělnou a výtvarnou činnost, dře-
věný materiál a základní vybavení pro práci se dřevem.
V létě je k dispozici zahrada a přilehlé, byť betonové, hřiš-
tě na fotbal. Část materiálu potřebného k hrám pochází
z darů a grantů Magistrátu hl. města Prahy i MČ Praha 11,
část vzniká svépomocně. Zkušený organizátor ví, jak vyu-
žít plastová víčka, krabice od zeleniny, hadrové a papírové
koule, kelímky od jogurtů atd.

Dixie klub působí v současné době pod vedením Petry
Mílkové a jeho zřizovatelem je Kamínek, o. s. založené
Alicí Žváčkovou. Kromě nich se s různou intenzitou
kolem dětí pohybuje asi desítka dospělých dobrovolníků.

Jediné, co je mi trochu líto je, že ti, pro něž je klub
určen, si článek v Klíči sotva přečtou. Díky jeho otištění
nové děti do Dixie party asi nedorazí . Leda, že by pomoh-
li v tomto směru trochu nějací dospěláci, třeba z řad učite-
lů. Pomůžete najít cestu?

Provozní doba Dixie klubu: PO, ST, ČT 15.30 – 18.30, ad-
resa: KC JM, Modletická 1401 – nedaleko pobočky měst-
ské knihovny (doprava bus 212, 213 zastávka u Delvity).

Petr Kopal, foto autor

YMKÁRIUM
Mezi nízkoprahové kluby Jižního

Města patří také ten, který sídlí
v Ymkáriu. I tyto prostory se nacházejí
v komplexu KC Modletická, podobně
jako Dixie klub, se kterým se můžete
seznámit na jiném místě, jsou však ur-
čeny pro trochu starší, teenagerovskou
mládež. V závěru minulého roku se do-
čkal klub několika změn, z nichž nej-
důležitější je, že je nyní útulnější a pro-
stornější, a tak se pojďme podívat na
chvíli dovnitř.

Ymkárium - to je volný prostor od
pondělka do středy (16-21 hodin), ten-
sing (čtvrtek 17-19), čajovna a zkušeb-
na. Ve volném prostoru se může mlá-
dež věnovat hrám a sportování na blíz-
kých hřištích, poslouchat hudbu, pose-
dět a povídat si, k dispozici je také ne-
alko bárek. Volný prostor nabízí také

každý druhý pátek nějakou zajímavou
akci - turnaj, koncert, výlet. Tensingová
skupina funguje při Ymkáriu již řádku
let, a je to otevřená skupina náctile-
tých, kteří zpívají, tancují, hrají divadlo,
pořádají koncerty a turné - zkrátka
baví sebe i ostatní vlastním stylem. Sa-
mostatnou službou nízkoprahového
klubu je také vlastní zkušebna, dávající
prostor začínajícím kapelám.

Zřizovatelem Ymkária, jak název
napovídá, je sdružení YMCA (Young
Men Christian Association) prostřed-
nictvím své pražské pobočky. Kromě
sociálních pracovníků se na provozu
podílí také řada dobrovolníků.

A tak, je-li vám či vašim dětem něco
mezi dvanácti a osmnácti lety, vězte, že
Ymkárium vám nabízí zajímavý prostor
pro trávení volného času. A že na jeho
akcích jsou vítáni i rodiče, sourozenci
nebo starší přátelé.

Petr Kopal, foto autor

Když zaslechnete DIXIE KLUB
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Když nějaký dětský oddíl vydrží úspěšně žít
dvacet pět let, je to sama o sobě dobrá vizit-

ka. A má-li v dnešní době a konkurenci nejrůz-
nějších jiných lákadel a zájmových možností
šedesátičlennou členskou základnu, jistě to
také o mnohém vypovídá.

Dvacátého února 1980 se sešla v tělocvičně
ZŠ Mikulova asi třicítka dětí, aby se seznámila
s možností světa dobrodružství a kamarádství,
tehdy v podobě branného kroužku. Od té doby se
v něm vystřídal těžko spočitatelný počet dětí, některé
vydržely v oddíle chvíli, většina těch, kdo oddíl poznali,
v něm však strávila dlouhou dobu naplněnou řetězcem nej-
krásnějších dětských zážitků. Postupem doby oddíl měnil
v závislosti na okolnostech do jisté míry svůj charakter,
z branného kroužku se stal turisticko-branný oddíl tehdejší
Pionýrské skupiny Vesmír, po roce 1989 spoluvytvářel jednu
z nových dětských organizací Kondor, do jeho činnosti ve
stále větší míře pronikaly outdoorové aktivity, dnes je jeho tě-
žištěm sport, dobrodružství v přírodě a turistika. Během celé-
ho toho času se v oddílových kronikách, fotoalbech, družino-
vých denících nashromáždily dokumenty o desítkách táborů,
stovkách výprav, tisícovkách schůzek a jiných akcích.

Osobním příkladem zkušených vedoucích jsou členové
Desítky vychováváni současně k nejcennějším lidským ideá-
lům, ke kamarádství, touze poznávat a umět a dokázat se
o své schopnosti dělit s druhými, k pevné vůli i osobní sta-
tečnosti. Jako člen oddílu si to člověk zpravidla neuvědomu-
je, až časem mu dochází, co všechno mu oddíl dal. Zážitky,
znalosti, cenné osobní vlastnosti, kamarády...

Hlavní postavou tohoto těžko docenitelného díla je Vác-
lava Fabianková - Pírinka, v současné době učitelka I. stup-
ně ZŠ Mikulova. Její dílo přebírá a v čele Desítky I stojí dnes
její dcera Kristýna. Během dlouhých let se kolem oddílu pro-
střídalo množství dalších vedoucích, většinou z řad odcho-
vanců, aby po určitou dobu splácelo to, co samo dostalo.
I oni na zážitky s „desítkovými“ dětmi rádi vzpomínají.

Bez nadsázky se dá napsat, že se Desítka svými tradicemi
může již právem řadit mezi pojmy dětského oddílového
světa celé naší země. Historie oddílu by mohla být inspirací
podobných knih, jaké napsali např. Jaroslav Foglar o legen-
dární skautské dvojce nebo Ivan Makásek o Neskenonu. Jen
se zatím nenašel nikdo, kdo by to udělal, zvláště v době,
která četbě ani širšímu zájmu o oddílový svět příliš nepřeje.

A tak alespoň malým článkem v Klíči budiž připomenuto,
že i dnešní generace má prostor k prožívání krás dobrodruž-
ství spojeného s všestranným a širokým rozvíjením vlastní
osobnosti. A že jedna z cest, která do tohoto světa vede, se
jmenuje právo nosit desítkový oddílový znak. Ti, kdož ho
kdy měli, mi jistě dají za pravdu. Ať se tedy dílo daří dál.

Petr Kopal (bývalý člen oddílu), foto autor

Zvadlo
Setkání bývalých členů Desítky se koná 19. února 2005 od
11.00 hod. v ZŠ Mikulova. Nabízíme i občerstvení, zájemci
se musejí přihlásit včas. Šiřte sdělení dál všem, na které máte
nějaký kontakt. Srdečně zve Pírinka a další vedoucí Desítky.
Další informace: venfab@quick.cz

VOLEJBALOVÁ ŠKOLA PRAHA
přijme
▼ děti ve věku 1. až. 3. tříd základní školy do nové skupi-

ny s tréninky v úterý a ve čtvrtek od 15.00 do 16.30
hod. v ZŠ K Milíčovu

▼ dospělé a částečně už hrající zájemce o rekreační volej-
bal s tréninky v pondělí a ve středu od 18.00 do 20.00
hod. Josef Farmačka

Informace na tel. 272 937 756

KČT – Koníci
Pravidelná činnost našeho klubu je přístupná všem zájem-

cům o procházky přírodou. Zaměřujeme se na místa
kolem Prahy, která jsou lehce dostupná stávající dopravou.
Trasy se připravují v délce kolem 20 km a náročnost vycház-
ky je přizpůsobena možnostem účastníků. Smysl vycházek
vidíme, vedle pohybu na čerstvém vzduchu, například také
v tom, že se chvíli zastavíme a jen tak si povídáme...

Kdo bude mít zájem – prostě přijde na sraz výletu s sebou
si vezme svačinu, pláštěnku a dobrou náladu.

Ahoj kamarádi, tady je slíbený seznam dalších výletů –
odchod vždy od sochy v Hájích.

Akce v únoru a březnu 2005

▼ 5. 2. Bojov – Baně
Odchod od sochy Kosmonautů v 8.25 hod.
odjezd vlaku z nádraží Krč v 9.14 hod. Asi 16 km.
▼ 19. 2. Romaně – Pitkovice
Odchod od sochy Kosmonautů v 8.25 hod., odjezd z nádraží
Krč  v 9.14 hod. Asi 20 km.
▼ 12. 3. Kralupy – Okoř
Odchod od sochy v 7.55 hod., odjezd vlaku z Masarykova
nádr. v 8.40. Asi 15 km.
▼ 19. 3. Vítání jara
Odchod od sochy Kosmautů v 8.30 hod.
Jarní propriety s sebou (švihadlo, kuličky, guma, buřtíky)

Kontakt: Petr Dobrovolný, tel. 272 950 081,
www.volny.cz/kct–konici/akce.htm

Dny jsou kratší, je větší zima, možností pohybu venku
ubývá. Děti tráví stále více času u obrazovek, ale 
SPORTOVAT SE PŘECE DÁ I UVNITŘ! Zkuste

NOVÉ CVIČENÍ POD STŘECHOU
na trenažérech Concept 2
Kde? Kulturní centrum Zahrada, klub Concept
Kdy? Každé pondělí od 16.00 hod
Kdo? Děti od 10 let, rodiče s dětmi

Objednejte své děti 
na cvičení předem na tel. 602 344 796

Více informací najdete na www.concept2.cz

Desítka žije dál
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Do Toulcova dvora chodí stále
více návštěvníků. Především

o víkendech a za pěkného počasí se
u nás „dveře netrhnou“. Jsme samo-
zřejmě rádi, vždyť je to jeden z důvo-
dů, proč Toulcův dvůr existuje.

Bohužel, zdaleka ne všichni ná-
vštěvníci dodržují návštěvní řád. Při-
bývají „krmiči“, kteří se na procházku
a návštěvu u zvířat vyzbrojují taškami
chleba, pečiva a dalších pochutin.
A také je zvířatům rozdají. Na všech
výbězích přitom visí několik cedulí
s vysloveným zákazem krmení zvířat.

Proč je nekontrolované krmení
tak nebezpečné? Býložravci, tedy
koně, krávy, kozy, ovce i králíci jsou
přizpůsobení na příjem málo výživné
rostlinné stravy, kterou konzumují
v poměrně velkém množství a prak-
ticky celý den. Zvířata nedokáží roz-
lišit, jak hodnotnou stravu přijímají. 

Sežerou-li místo pěti kilogramů
sena, pět kilo tvrdého pečiva (v lepším
případě, někteří lidé krmí i měkkým
chlebem), způsobí jim to tak vážné
zdravotní komplikace, že mohou uhy-
nout. A i to se nám už stalo.

Po víkendu pravidelně řešíme
těžké zažívací potíže nejčastěji u koz
a ovcí. V prosinci nám na akutní na-

dmutí umřela koza Sněženka, mezi
Vánocemi a Silvestrem králice Švest-
ka, poslední případ je z minulého ví-
kendu, kdy se nám na poslední chvíli
podařilo zachránit stádo nadmutých
oveček. Kromě přímých ztrát se tyto
téměř pravidelné dietetické chyby
projevují na zdraví a kondici zvířat
a na našich prudce stoupajících
účtech za veterinární ošetření.

Věřte nám, že se o zvířata staráme
dobře a hladem skutečně netrpí.

Prosíme všechny návštěvníky
Toulcova dvora:

Nezabíjejte nám
zvířata krmením !!!

V Klíči č. 12/2004 jsem uveřejnil
článek o čipování, ve kterém jsem

stručně odpověděl na nejčastější dotazy
majitelů psů týkající se této problemati-
ky. Záměrně jsem se nezmínil o další
dosud užívané identifikaci psů – teto-
vání. Tetování psů v souvislosti s vy-
hláškou č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy se
totiž týká pouze zanedbatelného počtu
psů žijících na území Jižního města.
Dotazy k této problematice tudíž ne-
patřily mezi nejčastější, a ani odpověď
na ně nelze zformulovat do několika
vět. Protože po upozornění pro všech-
ny majitele psů, které uveřejnil ekono-
mický odbor Úřadu městské části
Praha 11 v témže čísle, dotazů týkají-
cích se povinného tetování psů starších
šesti měsíců značně přibylo, pokusím
se na ně ve stručnosti odpovědět.

Tetování se provádí pouze u čisto-
krevných štěnat některých plemen psů,
jejichž rodiče jsou chovnými jedinci
daného plemene (absolvují úspěšně vý-
stavy, zkoušky, svody, bonitace.). Teto-
vací čísla pro tato štěňata vydávají cho-
vatelské svazy prostřednictvím plemen-
ných knih. Tetování provádí veterinár-
ní lékař nebo klubem zvolený poradce

chovu, u štěnat starých asi šest týdnů.
Po provedeném tetování je štěnatům
vydán rodokmen. Plemenná kniha pří-
slušného plemene pak jako jediná evi-
duje tetovací čísla a adresu majitele
chovné feny (matky štěnat). Adresy no-
vých majitelů těchto štěnat již nikdo
neeviduje. Přidělená čísla v uších či sla-
binách pak slouží k identifikaci psů na
výstavách, svodech, bonitacích apod.
Pokud plená kniha tato čísla nepřidělí,
nelze štěně tetovat. Velká část chova-
telských klubů dnes již od povinného
tetování upouští a nahrazuje je čipová-
ním. Zatímco bolestivé a část těla hyz-
dící tetování u naprosté většiny psů
časem mizí, aplikace mikročipu je ne-
bolestivá a trvalá. Z výše uvedeného je
tedy patrné, že o tetování či netetování
nerozhoduje nový majitel v šesti měsí-
cích stáří psa, ale majitel chovné feny
(resp.jeho chovatelský klub) ještě před
narozením štěnat.

Majitelé, kteří vlastní čistokrevného
psa s rodokmenem a dobře čitelným te-
továním nemusejí dle vyhlášky 18/2004
Sb., hl. m. Prahy psa nechat označit
mikročipem. Otázkou však zůstává
způsob dohledání majitele zatoulaného

zvířete nebo zví-
řete, které poraní
člověka. Žádný
registr majitelů
tetovaných psů
totiž neexistuje.
Psy označené
mikročipem lze
přihlásit do Ná-
rodního registru majitelů zvířat. Touto
registrací se výrazně zvýší naděje na na-
lezení psa v případě jeho zaběhnutí
nebo odcizení. Vyhledávací služba re-
gistru pracuje nepřetržitě na telefonním
čísle 602 611 053. Na některých veteri-
nárních pracovištích je možné při čipo-
vání obdržet registrační kartu umožňu-
jící bezplatné přihlášení psa do Národ-
ního registru. Na tuto možnost je vhod-
né se předem informovat. Pokud veteri-
nární pracoviště kartu nevystavuje,
může majitel očipovaného psa přihlásit
do Národního registru na vlastní nákla-
dy za 170 Kč.

MVDr. Lubomír Palkovič
Veterinární ordinace

Ul. Květnového vítězství 59/9
149 00 Praha 4 – Chodov

tel. 272 922 626

JAKÝ VÝZNAM má tetování psů?

NEKRMTE, prosíme, 
zvířata v Toulcově dvoře

ÚTULEK
pro opuštěné
a týrané kočky
Útulek pro opuštěné a týrané kočky

Pražského spolku ochránců zvířat
v Radlické čp. 108 se po deseti letech
přestěhoval do nových prostor. Díky
pomoci vedení městské části Praha 8,
zejména odboru životního prostředí
a rady městské části, jsme si mohli
pronajmout za přijatelnou cenu přísta-
vek ve dvoře činžovního domu na ad-
rese Palmovka 5, Praha 8.

I přesto však adaptační práce za-
sadili financím spolku velkou ránu.
Jakékoli, i drobné finanční prostřed-
ky do pokladny Pražského spolku
ochránců zvířat, případně darované
krmivo, stelivo a další materiál, jsou
nyní vítány ještě více než kdykoli
dříve.

Vedoucí útulku Palmovka zůstává
paní Jana Chladová, která vedla útulek
na v Radlické. Pokud si chcete osvojit
kočičku či naopak odevzdat nalezené
zvíře, kontaktujte prosím útulek na
nové adrese: Palmovka 5, Praha 8,
mobil paní Chladové: 777 294 180.

Na této adrese můžete předávat
i své dary pro kočičí útulek.

Hana Janišová,
předsedkyně Pražského spolku

ochránců zvířat
tel. 241 731 609, 736 630 332
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Vážení rodiče, přestože v našich zeměpisných šířkách ještě
vládne zima, hledáme již nyní nové členy – chlapce

a dívky, žáky 2. a 3. tříd základní školy – pro náš cykloturistic-
ký oddíl. Ten působí na Jižním Městě v současné podobě od
roku 1996 a v oblasti práce s dětmi a mládeží má dohromady
více než desetileté zkušenosti. Během školního roku máme
pravidelné středeční schůzky. V zimě chodíme do tělocvičny,
kde sportujeme a hrajeme hry, jinak jezdíme na kolech v blíz-
kém okolí Jižního Města. Je proto nutné, aby děti měli vlastní
kolo, ideálně s přehazovačkou. Nábory, na kterých se bude
možné přihlásit a kde se dozvíte vše o našem oddíle, proběh-
nou 9. 3. a 30. 3. 2005 – vždy ve středu od 17.00 v Gymnásiu
Jižní Město, Tererova 2135. Od dubna začínáme jezdit na kole,
v srpnu pak pořádáme stanový tábor s koly. Pro více informací
navštivte naše webové stránky: http:/oddíl–ufo.wz.cz, napište
nám na oddílovou adresu: oddíl.ufo@seznam.cz nebo zavolejte
– 737845198 (pan Hejný).

Jaroslav Hejný

TJ – JM Chodov – FLORBAL
Zveme příznivce florbalu do naší haly TJ JM Chodov,

kde hrají muži A dva další zápasy v boji o play-off
pod vedením nového trenéra Marcela Pudicha.

Sobota 5. 17.00 s Frýdkem Místkem
Neděle 6. 15.00 s FBC Pepino Ostrava

Více info na www.cfbu.cz nebo na www.florbalchodov.cz

TTC ELIZZA a T-Mobile
Pořádají v sobotu 12. 2. 2005 turnaj ve stolním teni-

su TTC Elizza - T-Mobile Open o věcné ceny T-
Mobile pro neregistrovanou mládež základních škol,
chlapců a děvčat ročníků 1989 a mladších. Přihlášky
a prezentace v den turnaje do 8.30 hod. v herně Elizzy,
Mikulova 1583 (bývalá bloková kotelna, roh ulic Miku-
lova a Bachova).

Ligová utkání v únoru 2005:
sobota  12. 15.00 Elizza B - El Niňo C
neděle  13. 10.00 Elizza B - El Niňo D
sobota  26. 15.00 Elizza B - Libín Prachatice A
neděle  27. 10.00 Elizza B - Union Plzeň A

Vzhledem k rostoucímu zájmu veřejnosti 
rozšiřujeme hodiny pro příchozí, takže nyní platí:
pondělí 12.00–17.00
středa 12.00–18.00
sobota 10.00–13.00
neděle 17.00–21.00

Kontaktní osoby: 
p. Vožický, 732 599 993, p. Braňka 724 030 874.

Upozornění: Vstup na hrací plochu
výlučně v sálové obuvi se světlou podrážkou.

UFO POŘÁDÁ nábor nových členů

JARNÍ PRÁZDNINY ve Ferdinandově

OS JAKA zve všechny děti k prožití jarních prázdnin
na horách. Ubytování, 5x denně strava, pedagogický

dozor a lyžování v Bedřichově a na Ještědu. Cena: 3 100 Kč.
5. 2. – 12. 2. 2005 Praha 6–10

12. 2. – 19. 2. 2005 Praha východ a západ
12. 3. – 19. 3. 2005 Praha 1–5

OS JAKA, Zdiměřice 8, Jesenice u Prahy
Tel.: 241 931 665, 603 817 104

www.praha11.cz
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V Hudebním centru Opatov
se již několik sezón setká-

vají jazzoví nadšenci, a to příz-
nivci tradičního jazzu, tedy dixi-
elandu. Je radostné, že jejich po-
čet neustále roste. Jsou koncerty,
které jsou brzy beznadějně vy-
prodané a někteří návštěvníci od-
cházejí smutně domů, jak tomu
bylo naposledy v prosinci loň-
ského roku.

Pravidelně každé poslední úte-
rý v měsíci se na Opatově schá-
zejí všechny generace, od teena-
gerů až po seniory. Večery plné
skvělých jazzových rytmů a im-
provizací opravdu rozehřejí
všechna přítomná srdce. I na rok
2005 jsou připraveny večery ve
velkém jazzovém stylu. Domácí
kapela Steamboat Stompers při-
vítá hosty z oblasti české tradici-

onalistické špičky. V úterý 22.
února to bude nestor českého di-
xielandu a swingu trumpetista
Bob Zajíček. První jarní večer
29. 3. bude ve společnosti do-
konce dvou kapel, Steamboat
Stompers a Jazz Fiddlers. Dne
26. dubna se budou slavit naro-
zeniny Jana Antonína Pacáka.

V květnu 31. 5. si přijde zaz-
pívat snad nejlepší česká zpěvač-
ka tradičního jazzu Jitka Vrbová.
První polovina letošní jazzové

sezóny na Opatově je tedy
opravdu bezkonkurenční.

Je opravdu radost sledovat, ko-
lik v době současného popu
a elektronické hudby má starý
dobrý tradiční jazz příznivců
a jak neustále přibývají. Je zají-
mavé při koncertech pozorovat,
jak se lidé baví a s jakým zájmem
vychutnávají tu neopakovatelnou
atmosféru koncertu a vnímají vý-
borná sóla a výkony špičkových
českých jazzmanů. Tradiční jazz
je hudba, o které někteří hudební
kritici tvrdí, že už nepřinese nic
nového. Nevěřte tomu a přijďte si
poslechnout. Dixieland, tradiční
jazz stále žije a bude žít dál.

Přijďte se na Opatov přesvěd-
čit!

Lída Řeháková,
Hudební centrum Opatov

OPATOVSKÝ JAZZ
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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 ÚNOR:

Koncerty:

pátek ❑ 4. ❑ 20.00
DREAM Theatre + Doriath. Rock koncert.

úter˘ ❑ 8. ❑ 20.00
Spirituál kvintet. Koncert.

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 20.00
Psí vojáci. Rock koncert.

pátek ❑ 11. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles Revival Party.

sobota ❑ 12. ❑ 18.00
5. narozeniny klubu JiÏní pól:
Projekt.ill, Divnej postoj, Imunita, Vi-
brathör, Tubordel, Nicoflash.

úter˘ ❑ 15. ❑ 20.00
Asonance. Skotské a irské písnû a ba-
lady.

sobota ❑ 19. ❑ 20.00
X. reprezentaãní ples obyvatel JiÏního
Mûsta. Velk˘ sál: Velk˘ taneãní orchestr
K. Winklera, Smokie revival, pfiedtanãení
Sparta Praha, moderuje Ale‰ Háma. 
Foyer: Luká‰ âermák. 
Restaurace Palma: Firmus, Professor

úter˘ ❑ 22. ❑ 20.00
Steamboat Stompers a Bob Zajíãek.
Dixieland koncert nejen k poslechu.

stfieda ❑ 23. ❑ 20.00
Keks, Rock koncert.

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

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

Informace: paní Eva Buzková
tel. 272 937 431

PROGRAMY V ÚNORU

Koncerty
Pfied koncertem mohou posluchaãi
se vstupenkou nav‰tívit zdarma
v˘stavu v galerii.

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 19.00
Legendy Národního divadla v Chodovské
tvrzi – první z cyklu pofiadÛ s herci a muzi-
kanty. Radovan Lukavsk˘ – recitace, Gran
Duetto concertante: Jan Riedelbauch –
flétna, Miloslav Klaus – kytara. Koncert jiho-
americké hudby, metafyzická poezie nejvût-
‰ích kubánsk˘ch a jihoamerick˘ch básníkÛ.

úter˘ ❑ 15. ❑ 19.00
âtvrté ‰ansonové setkání. Hostitelé: Rudolf
Pellar, Milan Jíra, Jan Petránek, Marta
Balejová. Host: Dalimil Klapka. Dal‰í po-
fiad sdruÏení „·anson, vûc vefiejná“.

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 19.00
Musica Bellissima. Eva Tornová – cem-
balo, Lucie Pelí‰ková – barokní flétna, Jan
Krejãa – teorba. Na programu barokní
hudba: J. S. Bach, G. F. Händela, R. de
Viseé, F. Couperin, J. F. Rameau.

úter˘ ❑ 22. ❑ 19.00
Jaroslav Svûcen˘ – housle a prÛvodní
slovo. Jitka Navrátilová – cembalo. 
ëábelsk˘ Tartini –hudba italského skla-
datele a houslového virtuosa G. Tartiniho
(1692 – 1770) v konfrontaci s jeho slavn˘-
mi souãasníky J. S. Bachem, A. Vivaldim,
A. Correlim. Z cyklu Domovské koncerty
Jaroslava Svûceného v Chodovské tvrzi.

ãtvrtek ❑ 24. ❑ 19.00
PraÏské saxofonové kvarteto v pofiadu
Jaroslav JeÏek a svût jazzu. Jifií Stárek
– sopránsaxofon, Tomá‰ Hustoles – alt-
saxofon, Jaroslav Hustoles – tenorsaxo-
fon, Ale‰ Hustoles – barytonsaxofon.
Dramaturgie pofiadu a prÛvodní slovo
PhDr. Zdena Zvûfiinová, DrSc.

pondûlí ❑ 28. ❑ 19.00
René Tuãek – baryton, Katefiina Ba-
chmanová – klavír. Pûveck˘ recitál z dûl
R. Wagnera, W. A. Mozarta, A. Dvofiáka,
A. Vivaldiho a dal‰ích autorÛ. Dramaturgie
pofiadÛ a prÛvodní slovo PhDr. Zdena
Zvûfiinová, DrSc.

Pohádky:

nedûle ❑ 6. ❑ 15.00
Vodník v pivovafie – hraná pohádka
s loutkami – Divadlo Na‰e princezna

nedûle ❑ 13. ❑ 15.00
O stateãném Kulihrá‰kovi – hraná po-
hádka – Divadlo bez opony

nedûle ❑ 20. ❑ 15.00
Ka‰pafiiny z bedny – hraná pohádka –
Divadlo bez opony

Nedûle ❑ 27. ❑ 15.00
Expedice Volovec – hraná pohádka – Di-
vadlo ãasu

Galerie Chodovské
vodní tvrze

POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ GALERIE (V 1. PAT¤E):
·árka Darton – Linková

– obrazy, grafika
Do 6. února 2005

Ota Janeãek – Léta ‰edesátá
– obrazy, plastiky

Od 9. února do 6. bfiezna 2005

MALÁ GALERIE (V P¤ÍZEMÍ):
Dubroka ip (Dr. Ivo Pondûlíãek)

Groteskno v sexualitû II
Do 6. února 2005.

Ota Janeãek – Léta ‰edesátá
– obrazy, plastiky

Od 9. února do 6. bfiezna 2005

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

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

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

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

Restaurace – 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.
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ãtvrtek ❑ 24. ❑ 20.00
·vihadlo. Regae party.

nedûle ❑ 6., 13., 20. a 27. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s Velk˘m
dechov˘m orchestrem BlaÏeje Zemana

Pro seniory:

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

úter˘ ❑ 8. ❑ 14.30
Klub aktivního stáfií. Marta Kubi‰ová
a Petr Malásek

Ostatní pofiady:

stfieda ❑ 9. ❑ 18.00
Setkání starostky a jejích zástupcÛ
s obãany

pátek ❑ 25. ❑ 20.00
Ples Z· Chodov

Pofiady pro dûti:

Úter˘ ❑ 8. ❑ 9.00 a 10.30
Aprílová ‰kola

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.

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

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

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

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

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

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

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

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

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

KULTURNÍ POŘADY GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ
ÚNOR 2005

stfieda ❑ 2. ❑ 18.30
V˘zvy a varování Goetheho Fausta mo-
dernímu ãlovûku. Zemû s pfiírodou volají
o pomoc – 2. ãást. Pfiedná‰í doc. PhDr.
Milu‰e Kubíãková, CSc.

ãtvrtek ❑ 3. ❑ 18.30
Spiritualita a zdraví – vyrovnání se se
stresem. Pfiedná‰í filozof, jogín, autor ãet-
n˘ch knih s duchovní tématikou 
PhMr. Rudolf Skarnitzl.

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 18.30
Breviáfi vodnáfiského vûku II. Pfiedná‰í
Ing. Adolf Inneman PhD., autor stejno-
jmenného seriálu v ãasopise Dotek.

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
Hvûzdy a duchovní fiád – Svûtlo s Va-
lent˘nem. Pfiedná‰í Dr. Jarmila Griãová,
astrolog ãasopisu ASTRO.

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 18.30
Vûra – víra – ãlovûk. Krize novodobé
klasické vûdy. Pfiedná‰ka doc. Ing. Milo-
slava Krále, CSc.

stfieda ❑ 23. ❑ 18.30
Hvûzdy a duchovní fiád – Astrologie ja-
ko transformátor duchovní a du‰evní
energie ãlovûka. Pfiedná‰í Ing. arch. Mi-
kolá‰ Bûlík.

ãtvrtek ❑ 24. ❑ 18.30
Mystika sv. Jana od KfiíÏe. Chyby zaãá-
teãníkÛ, v˘strahy a rady na cestu. Pfiedná-
‰í Jan Franti‰ek Tich˘, ãlen sekulárního
franti‰kánského fiádu.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 

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

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

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

Otevfieno:

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

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

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

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

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

Zmûna programu vyhrazena.

Informace také na internetu: 
www.cestykesvetlu.cz
e-mail:galerie@cestykesvetlu.cz
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Kvûtnového vítûzství 2126, Praha 11,
tel.: 272 930 149, tel./fax: 272 930 023

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

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V ÚNORU 2005:

ZPRÁVA PRO V·ECHNY 
HRÁâE PEXESA
V pátek 4. 2. 2005, v den pololetních
prázdnin, probûhne v sále KD Klubka jiÏ
VIII. roãník turnaje v pexesu.
Pfiijìte v‰ichni, co rádi soutûÏíte. Registra-
ce do soutûÏe probûhne od 8.30 do 9.00
hod. Od 9.00 hod. bude probíhat soutûÏ,
proto pozdûj‰í nástup není moÏn˘! Na v˘-
herce ãekají pûkné ceny. Startovné 10 Kã.

sobota ❑ 5. ❑ 16.30
O Paleãkovi – Malé divadélko

sobota ❑ 12. ❑ 14.00
Masopustní rej – tradiãní veselice s kejklí-
fii, Ïivou hudbou, tancem a soutûÏemi. Ne-
bude chybût ani tradiãní „koblihové“ obãer-
stvení.

pátek ❑ 18. ❑ 9.00
Tvé tûlo – tvÛj hrad – Divadlo Pi‰kot

sobota ❑ 19. ❑ 16.30
O krteãkovi – Divadlo Genus

pondûlí ❑ 21. ❑ 14.00
Tfii v˘lety do pohádky – Divadlo Glans

Sobota ❑ 26. ❑ 16.30
Kdo zachrání princeznu – Lidu‰ãino di-
vadlo

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 pfií-
padû pûkného poãasí chodí dûti na vy-
cházky.

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

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

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

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

Program probíhá kaÏd˘ den od 8.30 do
11.30 hod. Cena vstupenky je 75 Kã.
V úter˘ dopoledne je moÏné nav‰tûvo-
vat i samostatn˘ program pro dûti pfied-
‰kolního vûku Klubíãko pro pfied‰kolá-
ky, kde se dûti pfiipravují na vstup do
‰koly. Procviãují si pamûÈ, uvolÀují ruku
pro správné psaní, zvládají základy mate-
matick˘ch pfiedstav a dostávají své první
domácí úkoly.

Cena vstupenky je 80 Kã.

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

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

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

272 930 023.

HOBBY VÝTVARNÝ KLUB V ÚNORU

KaÏdou stfiedu od 18,00 do 20,00 hod.
tj. 9. 2., 16. 2. a 23. 2. 2005.
Cena kurzu je 420,-Kã + ãástka za materi-
ál dle druhu a velikosti.

MoÏnost v˘bûru ze tfií technik
a) malování na hedvábí
b) potisk textilu pomocí ‰ablon
c) tvofiení kvûtinov˘ch dekorací z Twist Ar-

tu (kroucen˘ papír)

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, 723 319 066

ANGLIâTINA NA MATE¤SKÉ
– od 24. února se v KD Klubka opût ote-

vírají kurzy angliãtiny, které jsou urãeny
zejména maminkám na matefiské dovole-
né. Pfiijìte se nauãit nebo zopakovat ang-
liãtinu a popovídat si s ostatními mamin-
kami v pfiíjemném prostfiedí Kulturního do-
mu Klubka. Pro va‰e dítû jsme bûhem va-
‰í v˘uky pfiipravili hlídání se spoustou her
a zábavy. Otvíráme kurz pro zaãáteãníky,
mírnû pokroãilé, stfiednû a více pokroãilé.
Kurz bude probíhat v malé skupince
(max. 9 osob) vÏdy ve ãtvrtek dopoledne.
Program pro dûti bude v cenû kurzovné-
ho. Pfiihlá‰ky a dal‰í informace získáte na
tel.: 604 376 220.

Od února 2005 zaãíná nové pololetí
‰kolního roku, pokud máte zájem

o na‰i nabídku kurzÛ,
informujte se o voln˘ch místech

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

ÚNOR 2005

sobota ❑ 5. ❑ 9.30–11.30
Hlavolámání. Netradiãní deskové hry pro
dûti od 10 let v poboãce DDM Janouchova.

sobota ❑ 5. ❑ 9.30–11.30
Grafika pro radost. Akce pro dûti od 8 let
v poboãce DDM Janouchova. Vstup 15
Kã. S sebou pfiezutí a pracovní odûv.

sobota ❑ 12. ❑ 9.00–17.00
Doglazování z kurzu, kter˘ se konal 29.
1. 2005. Kurz se koná v DDM ·alounova.

nedûle ❑ 13. ❑ 14.00
VOSA. Otevfien˘ volejbalov˘ turnaj pro
mládeÏ v areálu Z· Ke Katefiinkám od
14.00 hod.

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 19.00
Koncert skupiny Sekvoj a host. Koná se
v DDM ·alounova. Vstupné 20 Kã.

sobota ❑ 19. ❑ 9.30–11.30
Pastelka. V˘tvarná dílna pro dûti od 5 let
v DDM ·alounova. Vstup 20 Kã. S sebou
pfiezutí a pracovní odûv.

sobota ❑ 19. ❑ 13.00–15.00
Pojìme si hrát. V˘tvarná dílna pro dûti od
10 let v DDM ·alounova. Vstup 20 Kã.
S sebou pfiezutí a pracovní odûv.

sobota ❑ 19. ❑ 14.00–15.00
Odpoledne pro mû. Aerobik s posilová-
ním v poboãce DDM Janouchova pro dív-
ky do 14 let.

sobota ❑ 19. ❑ 15.00–16.00
Odpoledne pro mû. Aerobik s posilová-
ním v poboãce DDM Janouchova pro Ïe-
ny.

Sobota ❑ 19. ❑ 14.00–16.30
Otevfiená v˘tvarná dílna. Pro zájemce od
10 let v poboãce DDM Janouchova. Vstup
50 Kã. Téma: Zázraky z bambulí. S se-
bou pfiezutí a pracovní odûv.

sobota ❑ 26. ❑ 9.00–15.00
Turnaj ve stolním tenise. Koná se v DDM
·alounova a je urãen pro amatéry. Star-
tovné 20 Kã. S sebou pálku, míãek, pfiezu-
tí. 
BĚHEM MĚSÍCE ÚNORA 
PROBĚHNE OBVODNÍ KOLO 
V DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDĚ.

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
Jednodenní sobotní lyÏování na Pase-
kách v Krkono‰ích od 5. února 2005. In-
formace a pfiihlá‰ky na v˘‰e uveden˘ch
ãíslech nebo osobnû v DDM JM.

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

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

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

Dûtsk˘ taneãní soubor 
Cassiopeia DDM JM 
Pfiijímá na druhé pololetí do své pfiípravky
a 1. taneãní skupiny dûvãata i chlapce ve
vûku od 4 do 8 let. Zkou‰ky pravidelnû
probíhají u pfiípravky 1x t˘dnû v pondûlí od
15.30 do 16.30 hod., od 1. taneãní skupiny
jsou 2 x t˘dnû v úter˘ a ve ãtvrtek od
16.00 do 17.00 hod.

KrouÏek papírového modeláfiství
Nabízí volná místa pro dívky a chlapce ve
vûku od 7 do 14 let. SchÛzky jsou vÏdy ve
stfiedu od 16.30 do 18.00 hod. v DDM ·a-
lounova. Cena za pololetí je 500 Kã.

Je vám 10 aÏ 15 let 
a chcete se nauãit ‰ít?
KaÏd˘ ãtvrtek od 15.30 do 17.00 hod.
v DDM ·alounova vás pfiivítá Studio mla-
dé módy. Cena za pololetí je 450 Kã.

WWW prezentace DDM JiÏní Mûsto:
www.ddmjm.cz

▼ Co to je?
•  divadlo od dětí pro děti / festival

radosti, smíchu a kreativity
•  nesoutěžní přehlídka dětských

a mládežnických divadelních sou-
borů a kroužků při mateřských,
základních i středních a vysokých
školách... 

•  otevřený prostor k prezentaci lite-
rárně – dramatických uměleckých
aktivit především pro děti a mlá-
dež

▼ Kdy a kde to je?
•  sobota 9. 4. 2005 od rána 

do večera
•  KC Zahrada, Malenická 1784,

Praha 4 - Chodov, 148 00
▼ Jaké jsou podmínky účasti?
•  věk účastníků do 26 let
•  přehlídky se mohou zúčastnit sou-

bory, které nastudovaly pásma po-
ezie či hudebně – dramatická, či-
noherní inscenace, dále muzikál,
taneční performanci.

•  doporučená délka produkce 
je do 60 minut

▼ Jak je možné se přihlásit?
•  vyplnit a poslat přihlášku, popř.

přiložit i propagační materiál sou-
boru (program, leták.)

•  uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2005

Kontakt - veškeré informace:
MgA. Hana Kožová, 
dramaturgie pořadů 
pro děti a mládež
KC Zahrada, Malenická 1784,
Praha 4 - Chodov, 148 00
Tel.: 271 910 246, 777 242 316
Fax.: 271 911 859

Pestrobarevné divadlení v Zahradě 
aneb Dětská Divadelní Zahrada
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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.

ÚNOR 2005

Koncerty

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 19.00
Hluboké nedorozumûní – mladá tramp-
folková skupina z Prahy se sv˘m hostem

sobota ❑ 12. ❑ 19.00
Folkotoã – Jauvajs, ·antré, Stra‰livá Po-
dívaná, Lidee Noire, Martina Trchová a Ka-
rolína Skalníková, Bodlo – festival

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 19.00
Îalman a spol. – Pavel Îalman Lohonka
se svojí skupinou

ãtvrtek ❑ 24. ❑ 19.00
Jen tak tak – kfiest CD skupiny + host pís-
niãkáfi Arno‰t Frauenberg – hudební ve-
ãírek Klubu Li‰ák

Divadlo

pátek ❑ 11. ❑ 20.00
Ladislav Klíma: Utrpení kníÏete Ster-
nenhocha – groteskní romanetto v pÛvod-
ní adaptaci TotO divadla

pondûlí ❑ 28. ❑ 19.00
Ale‰ Záboj: Jak se dûlá umûní – Oldstars –
absolventi Dismanova rozhlasového dûtské-
ho souboru – dramatizace knihy Karla âapka

Film

úter˘ ❑ 8. ❑ 17.30 a 20.00
Matka – ‰okující erotické drama pûta‰ede-
sátileté May, které posunuje hranice tabu
– VB 2003 – pfiístupné od 18 let

pátek ❑ 18. ❑ 17.30 a 20.00
Matka – ‰okující erotické drama pûta‰ede-
sátileté May, které posunuje hranice tabu
– VB 2003 – pfiístupné od 18 let

sobota ❑ 26. ❑ 17.00–22.00
PAF – Praha Amatérsk˘ch FilmafiÛ – 14.
roãník filmového festivalu krátk˘ch nepro-
fesionálních filmÛ. Info: www.paf.cz

Setkávání

pondûlí ❑ 7. ❑ 18.30
Peru, Bolívie – cestopisná pfiedná‰ka Fili-
pa Melichara o m˘ty opfiedené zemi dáv-
n˘ch InkÛ

pondûlí ❑ 14. ❑ 18.30
Numerologie II. – co v‰e mÛÏe prozradit
datum narození – pofiad numerologa
Bedfiicha Procházky

stfieda ❑ 16. ❑ 18.30
Slovinskem a Pyrenejsk˘m poloostro-
vem (·panûlsko, Portugalsko) – cestopis-
n˘ film T. Kubáta a beseda

pondûlí ❑ 21. ❑ 18.30
Islám – vznik a v˘voj a hlavní zásady
svûtového náboÏenství – pfiedná‰í V.
Sanka z Islámské nadace v Praze

úter˘ ❑ 22. ❑ 18.30
Popelka po ãtyfiicítce – dámsk˘ klub spi-
sovatelky a scenáristky Alexandry Berko-
vé

stfieda ❑ 23. ❑ 18.30
Karma, kundalini a záÏitek klinické smrti
– beseda s terapeutem Milanem ·ãuãkou

pondûlí ❑ 28. ❑ 18.30
Jóga v praxi – Ramana Mahár‰i – vtûle-
ní boÏské síly – cyklus pfiená‰ek PhMr.
Rudolfa Skarnitzla

Otevfiená dílna

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 18.30
Ruãní papír – otevfiená dílna pro dospûlé
– nutno rezervovat u æI. Nûmcové (mobil
736 406 043 nebo 271 910 246)

Pofiady pro dûti a mládeÏ

úter˘ ❑ 1. ❑ 9.00
Alkoholismus – odborná multimediální
pfiedná‰ka pro základní a stfiední ‰koly

stfieda ❑ 2. ❑ 9.00
Veselé taneãní – oslava pololetí – veselá
‰kola tance, ve které si nesednete s diva-
dlem Andromeda

ãtvrtek ❑ 3., 10.,17., 24. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky
Pokémon, Magic, Harry Potter, Pán prste-
nÛ.

sobota ❑ 5. ❑ 10.00
Pojìte pane, budeme si hrát – biograf
nejen pro dûti uvádí pásmo animovan˘ch
pohádek

sobota ❑ 5. ❑ 15.00
O mlynáfii Jankovi a Cecilce ze zámku –
v˘pravnou pohádku hraje ãinoherní diva-
dlo DS Rachtámiblatník

stfieda ❑ 9. ❑ 8.45., 10.15
Tajemná a krásná – pfiíbûh BoÏeny Nûm-
cové uvádí Lidu‰ãino divadlo – vhodné pro
2. stupeÀ Z· a S·

sobota ❑ 12. ❑ 10.00–12.00
Budulínek – tvÛrãí, hravé a úsmûvné do-
poledne pro dûti od 3 let – kreslení, hraní
divadélka – s sebou: lepidlo, nÛÏky, ...

sobota ❑ 12. ❑ 15.00
Zlatovláska – Bílkovo Kratochvilné diva-
dlo uvádí klasickou pohádku v loutkovém
provedení

pondûlí ❑ 14. ❑ 9.00
Ptaãí svatba – roztomilá pohádka s mno-
ha písniãkami vypráví pfiíbûh velké ptaãí
lásky

úter˘ ❑ 15. ❑ 18.00
Peaceniãky – Písniãky a fiíkadla – hravá
inscenace Dismanova rozhlasového dût-
ského souboru na lidové motivy nejen pro
dûti

stfieda ❑ 16. ❑ 9.00
Kriminalita mládeÏe – program prevence
kriminality pro základní a stfiední ‰koly –
pofiad s odborníky a jejich konkrétními pfií-
pady

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 14.00
Honza a kouzelník – Divadlo Pohádka
uvádí vesel˘ muzikálek o kouzlení i ne-
kouzlení

sobota ❑ 19. ❑ 10.00–12.00
Kráska a zvífie – tvÛrãí, hravé a úsmûvné
dopoledne s pohádkou pro nejmen‰í –
otevfiená dílna s kreslením a hraním

sobota ❑ 19. ❑ 15.00
Pfiíbûhy o Ïabácích – Kvak a ÎbluÀk –
divadlo Na lÏiãku uvádí veselou pohádku
s velk˘mi maÀásky

sobota ❑ 19. ❑ 16.30
Snûhulák show aneb Hurá do snûhu! –
karneval pln˘ soutûÏí a legrace – bude–li
sníh, stavba snûhulákÛ na závûr

sobota ❑ 26. ❑ 10.00–12.00
Tfii prasátka – tvÛrãí, hravé a úsmûvné
dopoledne s hraním divadélka – kreslení
a hraní vede MgA. K. Schwarzová

sobota ❑ 26. ❑ 15.00
Pohádky hrachové babiãky – âinoherní
skupina Praha uvádí pohádky na lidové
motivy s písniãkami i ãarováním
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V˘stavy –galerie

❑ 5. 2. – 28. 2.
Mary Matz „Svût podle Matz“ – kresby
a ilustrace

V˘stavy – mal˘ sál

❑ 1. 2. – 28. 2.
Pavel Gregor: Obrazy ãeské krajiny
(vernisáÏ 1. 2. od 18.00)

SoutûÏe

❑ 1. 3.–31. 3. 2005
Internetem letem svûtem III. –
www.honzajdedosvûta.cz: v˘tvarná sou-
tûÏ – www.kc–zahrada.p11.cz

❑ do 4. 4. 2005
Dûtská Filmová Zahrada 2005 – festival
neprofesionálního filmu nejen pro dûti
a mládeÏ – www.kc–zahrada.p11.cz

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

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

KURZOVNÍ ČINNOST 
V KULTURNÍM CENTRU 
ZAHRADA

V¯TVARNÉ KURZY

V˘tvarná v˘chova pro dûti i dospûlé –
Odûvní návrháfiství, pfiíprava pro budoucí
prvÀáãky, otevfiené v˘tvarné dílny pro M·,
Z· BliÏ‰í informace paní Nûmcová,

tel.: 736 406 043.

Art ateliér– Keramika, kreslení, malování,
ka‰írování, práce s textilem a kÛÏí, drhání,
batika, vitráÏ, origami.

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

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

tel.: 777 289 190
www.volny.cz/kurzy-rezbarstvi

Pfiíprava na talentové zkou‰ky 
na umûlecké S· a V·

BliÏ‰í informace MgA. Mézlová, 
tel.: 777 289 190,

SUD – svobodná umûlecká dílna. – 
Grafika, malování, tiffany, hedvábí. 
Pletení o‰atek a ko‰íkÛ z pediku. 
Tvorba webov˘ch stránek.

BliÏ‰í informace na tel.: 721 119 209, 
608 967 194

HUDEBNÍ KURZY

Vltavín – Pûveck˘ a hudební soubor, kur-
zy hudebnû pohybové pfiípravy (i pfied‰ko-
láci) BliÏ‰í informace paní Vlachová,

tel.: 777 295 111

Klub muzikálov˘ch talentÛ pro dûti
Zpûv tanec, step, základy herectví, pohy-
bová v˘chova,pfiímá práce v muzikálov˘ch
scénách, které budou pfiedvedeny vefiej-
nosti, zahájení únor 2005

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

a Jan Vízner 603 444 232

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

paní Ufiidilová, tel.: 272 768 007

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

Kytara
Lektor pan Rozumek, tel.: 233 379 735

POHYBOVÉ KURZY

Kurzy tance a spoleãenské v˘chovy
Pod vedením taneãních mistrÛ Leo‰e Bra-
dy a Gabriely Seifertové

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

www.galeo.cz

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

paní Fischerová, tel.: 605 540 763

STA–KA–TO  – taneãní skupina

FLAMENCO – ‰panûlské, cikánské, re-
nesanãní a barokní tance

Pfiíprava na taneãní konzervatofi
BliÏ‰í informace paní âerná, 

tel.: 272 940 058, 603 551 516.

TOP STEP – Kurzy stepu pro dûti i dospûlé
BliÏ‰í informace paní BroÏová, 

tel.: 602 214 176

Modelingová agentura D’Eclair – Pofiá-
dá pravidelné víkendové kurzy pro budou-
cí manek˘ny BliÏ‰í informace paní 

Radová, tel.: 224 222 850, 777 232 112.

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

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

AÏSHA – Kurzy orientálních bfii‰ních tancÛ
BliÏ‰í informace paní Procházková, 

tel.: 777 813 714
www.aisha.cz

Cviãení na míãích pro dûti i dospûlé,
aerobik, balantes

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

Dûtsk˘ aerobik – Teamshow, pro dûti 5 –
14 let BliÏ‰í informace paní ·emberová,

tel.: 737 921 963
Dopolední kurzy Tai chi BliÏ‰í informace

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

Zdravotní tûlocvik 
pro dospûlé s prvky jógy a NIN–TSU

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

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

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

Kalanetika – Slow body – V‰estrannû
úãinné cviãení pro v‰echny vûkové kate-
gorie BliÏ‰í informace dr. ·tûpánková,

tel.: 737 141 507
KREATIVNÍ KURZY
Smaltování (emailování)
Originální ‰perky, kopie historick˘ch ‰per-
kÛ (náu‰nice, spony, pfiívûsky, broÏe,...)

BliÏ‰í informace MgA. Mézlová, 
tel.: 777 289 190

Kurz tvÛrãího psaní, základy Ïurnalisti-
ky, filmové a televizní scenáristiky

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

Dar slova
Kurz tvÛrãího psaní, literárnû teoretická v˘-
bava, praktické základy spisovatelského
fiemesla BliÏ‰í informace Mgr. Jifií Polák,

tel: 272 912 514
AranÏování kvûtin

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

Kurzy rozvoje osobnosti – Rétorika
a komunikace, mluven˘ projev a zvládání
trémy pfii vefiejném vystoupení, prezenta-
ce, zájmové kurzy a pfiíprava na V· – dûji-
ny v˘tvarného umûní a architektury, dûjiny
hudby BliÏ‰í informace 

PhDr. Alena Horáková, tel. 241 442 070
www.agentura-aha.cz

JAZYKOVÉ KURZY
Soukromá jazyková ‰kola Alvin, s.r.o.
Pomaturitní studium Aj, kombinace více
jazykÛ, odpolední a veãerní jazykové kur-
zy, kurzy pro pedagogy, pro dûti, individu-
ální v˘uka, firemní kurzy, jazykové tábory,
au-pair. Kvalifikovaní ãe‰tí i zahraniãní lek-
tofii. BliÏ‰í informace na

tel: 604 201 008, 777 946 569
www.volny.cz/alvin_sro
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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

Renáta Fuãíková
Ilustrace z let 2003-2004

1. 2. – 26. 2. 2005

Renáta Fuãíková, nar. 1964, absolventka
Vysoké ‰koly umûleckoprÛmyslové

v Praze (ateliér ilustrace a uÏité grafiky), se
zab˘vá ilustrováním knih pro dûti, ãasopi-
sÛ, uãebnic, ilustraãní prací pro reklamní
agentury i tvorbou po‰tovních známek.

Za ilustrace k Pohádkám bratfií GrimmÛ,
Pohádkám Oskara Wildea a ke knize Vy-
právûní ze Starého zákona byla ocenûna
Zlatou stuhou v letech 1994, 1995 a 1996.
Za poslednû jmenovanou knihu získala téÏ
druhou cenu v soutûÏi Nejkrásnûj‰í kniha
roku 1997, byla zapsána do âestné listiny
IBBY (pfii UNESCO) v Dillí (1998) a v roce
1999 získala první cenu na Bienále ilustrací
v Teheránu. Vystavuje nejen samostatnû,
ale úãastní se pravidelnû spoleãn˘ch v˘-
stav v âeské republice i v zahraniãí. (Fran-
cie, Nûmecko, ·panûlsko, Slovensko, Ja-
ponsko, Irán, Indie). Ilustrovala také knihy
Písniãka pro Kláru, Letopisy Narnie I-VII,
Pohádky H. CH. Andersena, Nejkrásnûj‰í
pohádky o tfiech sestrách, Princezna
a skfiítci, Dcera ãarodûjek a Evropské po-
hádky. V únoru na Opatovû pfiedstaví nej-
novûj‰í tvorbu z let 2003 a 2004.

Zcela urãitû vás upoutají neobyãejnû
kfiehké ilustrace doprovázející pfiíbûh Mada-
me Butterfly, neobvykle pojat˘ program k ba-
letu Louskáãek (premiéra v prosinci 2004)
i zcela nové, je‰tû nepublikované kresby. V˘-
stavu zahájí Mgr. Alena JeÏková 
31. ledna 2005 v 18 hodin. 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.

AKCE V KNIHOVNĚ OPATOV:

Stfieda ❑ 9. ❑ 15.00–17.00
PaÀáca Bambule. Odpolední tvÛrãí dílna
na v˘robu mal˘ch talismanÛ z bambulí
(v dûtském oddûlení).

Stfieda ❑ 23. ❑ 10:30–11:30
Pohádkové dopoledne. Pohádky vyprá-
vûjí babiãky z Centra sociálních sluÏeb JM.
Pfiijít podívat se mohou maminky s dûtmi,
tak i star‰í tfiídy matefisk˘ch ‰kol. Ty prosí-
me, pokud se k nám vypraví, aby daly do
dûtského oddûlení vûdût, Ïe pfiijdou.

SOUTĚŽ PRO MALÉ ČTENÁŘE
Leden–kvûten 2005

Kde konãí svût 2005
Díky za pohádku!

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

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

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

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

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

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

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 
aneb Co nám (si)
přejí čtenáři?

Prosinec roku 2004 byl ve znamení
vánoãních pfiáníãek. Nejen tûch dût-

sk˘ch a mezilidsk˘ch, ale také pfiáníãek,
která ãtenáfii (zejména ti dût‰tí) „posílali“
knihovnû. Probíhala totiÏ celopraÏská
akce s názvem Vánoãní pfiání aneb Co
si pfieji od knihovny nebo knihovnû.

I kdyÏ Vánoce 2004 uÏ jsou historií,
tak pfiání sv˘m obsahem vánoãní ãas pfie-
sahují. Udûláme, co bude v na‰ich silách,
abychom alespoÀ nûkterá z nich splnili.

Na oplátku za ta krásná pfiáníãka
pfiejeme my vám, nejen na‰im ãtená-
fiÛm, abyste mûli co nejvíce ãasu a klidu
na ãtení knih.

TADY JSOU NùKTERÁ 
Z TùCH NEJORIGINÁLNùJ·ÍCH:

Knihovnû Opatov, Opatovská 1754
■ „Pfiála bych knihovnû, aby mûla hod-

nû úspûchu se sv˘mi knihami. Moc se
mi líbí. Ale prosila bych více ãasopisÛ.
Moc ráda je ãtu.“ Jana Kolma‰ová

■ „V knihovnû bych si pfiála na Vánoce
soutûÏe. Pfiála bych si, aby se knihov-
nû hroznû moc dafiilo a mûla furt nové
ãtenáfie a nové ãtenáfiky.“ Va‰e PáÈa

■ „No samozfiejmû popfieju Veselé vá-
noce a ‰Èastn˘ nov˘ rok. AÈ má je‰tû
hodnû v˘roãí. Od knihovny bych si
pfiál, aby hlavnû bylo mnoho nov˘ch
dílu Asterixe a Obelixe. ProtoÏe jsem
je zatím v‰echny pfieãetl. A hlavní je,
Ïe se mi tu líbí.“ Jaroslav Tran

Knihovnû Jírovcovo námûstí
■ „Knihy, kníÏky, kníÏeãky!

Ty se tady najdou vÏdycky!
Sci-fi, horor, fantasy!
Ty nás vÏdycky pobaví!“

Dominika Klozová
■ „Milá knihovno, pfieji ti abys mûla po-

fiád hodnû náv‰tûvníkÛ a abys tu byla
pofiád s námi, protoÏe nám vÏdy ve
v‰em pomÛÏe‰.“ Autor neznám˘

■ „Pfieji vám krásné Vánoce. Máte moc
krásnou knihovnu, tak vám pfieji, aby
tak krásná zÛstala pofiád.“ 

Eli‰ka Uhlífiová

Lenka Hanzlíková

P. S. Pfiání jsou v doslovné citaci, a pro-
toÏe, jak uÏ jsem zmiÀovala v˘‰e, jsou
vût‰inou z pera dûtsk˘ch ãtenáfiÛ, tak
musíte omluvit nûjakou tu hrubku.
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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 hravou
formu s fiíkadly a písniãkami, cviãení na mí-
ãích zamûfiené na osvojení si správného dr-
Ïení 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 hrba-
tá 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, cvi-
ãení 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 (pondûlí,
10.15 hod.)

Cviãení pro tûhotné s porodní asistentkou
vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãení na mí-
ãích a s overbally zamûfieném na problema-
tické 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-
mi, cviãením na míãích zamûfiené na osvoje-
ní si správného drÏení tûla (úter˘, stfieda)

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

1730–1930 hod.

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 hrba-
tá 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 základÛm
aerobiku (pondûlí, stfieda)
Benjamínek – cviãení v tûlocviãnû – hrav˘
program pro neposedné pfied‰koláky – ná-
cvik 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˘cha-
cí problémy (astmatici), ãasto trpící nachla-
zením cest d˘chacích – v˘uka flétny, decho-
vá cviãení (úter˘)
Kondiãní cviãení na míãích – cviãení na
míãích, s overbally, body building, step aero-
bik, streãink – zpevÀuje svaly na zádech
a dÛleÏit˘ch svalov˘ch skupinách, nezatûÏu-
je 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 sva-
ly – 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 pl-
n˘ her a cviãení, plavání a v˘tvarky, kondiãní
cviãení pro maminky. Do 31. 3. 2005 je tfieba
zaplatit zálohu. 

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

Folkotoč v Zahradě

Slovo Folkotoč nepatří mezi
návštěvníky Zahrady k ne-

známým pojmům. Volné sdruže-
ní mladých folkových skupin
pod tímto názvem pořádá od ro-
ku 2001 společná vystoupení po
celé ČR, desítky koncertů mohli
vidět diváci v celkem 9 městech.
Pro letošní ročník pořady Folko-
toče poněkud mění svoji podobu
- slovy Petra Merxbauera ze
Strašlivé podívané: Protože vý-
měnné koncerty již splnily svoji
roli, síť vztahů byla navázána
a členové Folkotoče našli nové
posluchače, dochází po mnohém
přemýšlení ke změně. Folkotoč
se mění v kočovnou společnost
a ta se bude přesouvat po růz-
ných štacích jako celek. Těžiště
činnosti sdružení se tím přenese
do minifestiválků. V sezoně
2004/ 2005 spolek tvoří: Jauvajs
(irský folk, Praha), Šantré (ko-
morní folk, Praha), Strašlivá po-
dívaná (historizující folk, Plzeň),
Lidee Noire (netradiční folk,
Chomutov), Bodlo (moderní blu-
egrass, Chodov u Karlových Va-
rů) a Martina Trchová (písničkář-
ka, Praha) za doprovodu flétnist-
ky Karoliny Skalníkové. V Za-
hradě se festival Folkotoče usku-
teční za podpory MČ Praha 11
v sobotu 12. února od 19.00.
Vstupné 80 Kč. Mimořádným ví-
ce než tříhodinovým hudebním
svátkem bude provázet písničkář
a moderátor Jeroným Lešner.

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

Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

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

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI

Úter˘ 18.00 (Taizé) + v˘stav
Nejsvût. Svátosti

Stfieda 18.00
Pátek 18.00
Sobota 7.30
Nedûle 8.30, 10.30, 20.00

KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ

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

âtvrtek 18.00 (kytary)
Nedûle 10.00

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

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

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

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

Jedná se o Ïivá a názorovû otevfiená
setkání, na nûÏ zveme v‰echny, kdo se
chtûjí nejen víc dovûdût o tûchto otázkách,
ale téÏ navzájem obohacovat sebe i druhé
a podûlit se o své zku‰enosti z hledání hod-
not trval˘ch a kaÏdému prospû‰n˘ch. Vítáni
jsou v‰ichni, nebojte se pfiijít a zapojit se.

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. Kamínek 

Informace: www.kaminek.org

PROGRAM

pondûlí ❑ 14. ❑ 16.30
Setkání Klubu kfiesÈansk˘ch seniorÛ

klub Na Dnû (vchod E)

nedûle ❑ 20. ❑ 10.00
M‰e svatá pro dûti kaple (vchod A)

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

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

pátek–nedûle ❑ 4.–6.
Tfiídenní lyÏafisk˘ v˘cvik

pátek–nedûle ❑ 11.–13.
Semináfi pro vedoucí

sobota ❑ 19.
Jednodenní lyÏování na ãesk˘ch ho-
rách s moÏností v˘uky

PrÛbûÏnû: pfiihla‰ování na prázdninov˘
lyÏafisk˘ v˘cvik od 12. do 19. bfiezna 2005 PROGRAM

âtvrtek ❑ 10. ❑ 20.00
Koncert skupiny SUNBEAM, alternativní
pop-grunge

Pátek ❑ 18. ❑ 18.30
Koncert punkov˘ch skupin IMUNITA, 
K. R. A. P. a ST¤EPY. Vstup 20 Kã.

âtvrtek ❑ 24. ❑ 18.30
Irák na vlastní oãi. Vánoce vojenského
kaplana Petra Svobody.

Sněhulák show 
aneb Hurá do sněhu!

Sněhulák show aneb Hurá do sně-
hu je odpolední program pro děti

i jejich hravé dospěláky a v případě
příznivého sněhového počasí nabízí
i zahradní stavění sněhuláků na zá-
věr. Je to karneval plný veselých
hostů, zábavných soutěží o skvělé
ceny a zimní ;sportovní potřeby dět-
ská diskotéka i rej masek s vyhláše-
ním těch nej.

Sněhulákovy legrácky začínají
v 16.30 v sobotu 19. února 2005 ve
velkém sále Kulturního centra Za-
hrada na Chodově. Vstupné: 30 Kč

MgA. Hana Kožová
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budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401, vchod E, 1. patro

tel.: 272 927 239, 603 180 180 

ãtvrtek ❑ 10. ❑ 17.00–18.30
Keramické odpoledne pro dûti a rodiãe.
Vstupné 65 Kã dospûlí, 35 Kã dûti do 6 let.
Pfiihlásit se mÛÏete na tel. 604 746 563
nebo 603 180 180 (staãí zaslat SMS).

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

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. 2., 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.

OPĚT SE SCHÁZÍME 
VE STŘEDU 16.00 – 19.00 HOD.

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V ÚNORU 2005

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

sobota ❑ 12. ❑ 10.00
SoutûÏ JiÏní Mûsto Music 2005 – obor
klavír sál ZU· Kfitinská

pondûlí ❑ 14. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ sál ‰koly J. RÛÏiãky

ãtvrtek ❑ 17. ❑ 18.30
Koncert vítûzÛ JiÏní Mûsto Music 2005

sál ‰koly Kfitinská

stfieda ❑ 23. ❑ 18.30
Pfiehrávka ÏákÛ smyãcového oddûlení

sál ‰koly Kfitinská

ãtvrtek ❑ 24. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ sál ‰koly Kfitinská

pondûlí ❑ 28. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ sál ‰koly J.RÛÏiãky

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

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

tel.: 272 915 289

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

PROGRAM NA PROSINEC:

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program

úter˘  ❑ 17.30
Biblická hodina mlad‰ích dûtí (do 10
let)

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

stfieda  ❑ 17.30
Biblická hodina star‰ích dûtí

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

stfieda  ❑ 18.30
SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

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

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

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

Jarní aranžování květin
Naučte se dělat vlastní květinovou výzdobu ze živých i sušených

květů. Využijte vlastní nápady a fantazii my Vám dodáme inspi-
raci materiál a poradíme jak na to. Kurz bude probíhat 1–2x za měsí-
ci, 1,5 hod., ve čtvrtek nebo v pátek večer v KC Zahrada (Malenická
1784 Praha 11, Chodov). Cena celého kurzu je 500 Kč (nezahrnuje
spotřebovaný materiál). 
Přihlásit se lze do 11. 2. 2005 na tel.723 076 722 pí. Siblíková 
nebo pí. Křížová na záznamník 244 911 301 
(prosíme uveďte jméno a tel. kontakt).
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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

POZOR ZMùNA!!!
Kurzy Alfa pro maminky - viz níÏe

Pondûlí ❑ 16.00

1x za 14 dní v˘tvarná dílna viz níÏe

Úter˘ ❑ 9.30–12.30

Dopoledne pro v‰echny

10.30: Kreslení s Lídou i pro nejmen‰í dûti
14.30–16.30: MasáÏe dûtí a kojencÛ – ob-
jednání nutné viz níÏe na tel. 777 253 264

Stfieda ❑ 9.30–12.00

Dopoledne pro nejmen‰í do 2 rokÛ 
a jejich doprovod + cviãeníãko a uãíme
se fiíkanky.

17.00–19.00: Poradna pfiirozeného 
plánování rodiãovství.

Nutno objednat na telefonu: 777 200 431

âtvrtek ❑ 9.30–12.30

Dopoledne pro nejmen‰í do 2 rokÛ 
a jejich doprovod + cviãeníãko a uãíme
se fiíkanky.

âtvrtek ❑ 15.00 – 17.30 hod.

Odpoledne vyhrazeno pro dûti do 2 let
a jejich doprovod.

Pátek ❑ 10.00–13.00

Dopoledne pro v‰echny

10.30: Cviãení rodiãÛ a dûtí

Pátek ❑ 10.00–12.00

Poradna pfiirozeného plánování rodi-
ãovství. MoÏno objednat na telefonu 
777 200 431

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.

KARNEVAL
V úter˘ 18. února a ve ãtvrtek 20. února
2005 od 10.00 hod pofiádáme
Karneval
(soutûÏe v maskách, malování.).

Tû‰íme se na va‰i úãast.

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 13., 20. a 27. února 2005
od 9.30 do 11.30 hod.

Písnû s kytarou, zamy‰lení na Biblí, pro-
gram pro dûti, modlitby
V t˘dnu pofiádáme setkání v rodinném
prostfiedí, kam jste rovnûÏ srdeãnû zváni.

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

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

Tû‰íme se na va‰i úãast!

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

O smyslu islámu

Korán, muslimové, islám – to
jsou hlavní témata nového cyk-

lu přednášek připravovaných KC
Zahrada ve spolupráci s Islámskou
nadací v Praze. Jedním z úkolů této
neziskové organizace je „pravdivě
informovat o islámu a reprezentovat
muslimskou komunitu na veřejnos-
ti“ (http://praha.muslim.cz/). V sou-
časné době není v západním světě
žádné jiné světové náboženství tak
častým terčem dezinterpretací, po-
mluv a falešných představ. Média
nás denně informují o násilí spojo-
vané jednoznačně právě s vyznavači
této víry. Mylně? Chcete-li si na
věc vytvořit vlastní úsudek, bude
vhodné se o problematice islámu
dozvědět více. Příležitost je např.
v pondělí 21. února od 18.30 v Za-
hradě. První přednáškový pořad
s názvem „ISLÁM – vznik a vývoj“
uvede Vladimír Sanka z Islámské
nadace. V dalších pořadech cyklu
se vystupující zaměří na samotnou
problematiku koránu, islám v ČR či
postavení ženy a práva v islám-
ských zemích. Vstupné na pořady
30 Kč. Bourejme předsudky – ne-
žijme bludem.

Tomáš Rulf
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Modletická 1401, Praha 11 - Opatov, 
tel. 267 913 338, 

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

TenSing – skupina pro náctileté s hudeb-
nû kreativním programem, zahrnující ama-
térsk˘ sborov˘ zpûv s kapelou, divadlo, ta-
nec, zamy‰lení a hry pro v‰echny bez
ohledu na hudební nadání. 

âajovna – posezení u dobrého ãaje s po-
vídáním a vyprávûním pfiíbûhÛ. 

Obãanské sdruÏení Spoleãnou cestou na-
bízí vefiejnosti sluÏby Obãanské poradny
JiÏní Mûsto, která bezplatnû, anonymnû,
diskrétnû a nezávisle poradí kaÏdému,
kdo se na ni obrátí. Poradci podávají infor-
mace z oblasti sociální, rodinûprávních
vztahÛ, bydlení, pracovní, spotfiebitelské,
majetkové apod. MÛÏete se na nás obrátit
telefonicky, osobnû i písemnû.

Donovalská 1862, Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 950 984

e-mail: poradnajm@spolcest.cz

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

Hodiny pro vefiejnost:
úter˘–ãtvrtek 10–18 hod.
Telefonicky:
úter˘–ãtvrtek 9–18 hod.
pátek 9–15 hod.

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu
Katefiina Má‰ová

»Místo, kde kaÏd˘ mÛÏe 
najít nov˘ zaãátek.«

Vztahy jsou dobrodruÏství
Jsou tou nejdÛleÏitûj‰í stránkou na‰ich

ÏivotÛ - vztahy s na‰imi pfiáteli, rodiãi,
manÏelem/manÏelkou, dûtmi, atd. Kfies-
Èanství je spí‰ o vztazích, neÏ o pravi-
dlech. Jde spí‰ o ãlovûka, neÏ o filozofii.
A tak v Nov˘ch zaãátcích jde o vztahy.

Poãínaje tím nejdÛleÏitûj‰ím vztahem ze
v‰ech – vztahem s Bohem, kter̆  vás miluje.

BÛh chce, abyste ve svém Ïivotû zaãali
nov˘ zaãátek. KfiesÈanské centrum Nové
zaãátky je místem, kde se budete uãit pro-
Ïívat a Ïít tyto vztahy.

Jste pfiipraveni zaãít?
RÛst jako rodina

Pomáhat lidem
Poznávat JeÏí‰e

Milovat druhé
Objevovat sebe

Soudobá hudba
DÛleÏitá poselství

Pfiátelská atmosféra
Aktivity pro dûti a mládeÏ

Setkáváme se kaÏdou nedûli v 16.00
hod. v Kulturním centru Zahrada,
Malenická 1784, Praha 4 - JiÏní Mûsto

Pro více informací, prosím, 
volejte na‰i kanceláfi: 261 711 426

Aktuál
I nadále pro obyvatele JiÏního Mûsta pfii-
pravuje studentsk˘ ‰táb Gymnasia JiÏní
Mûsto za podpory mûstské ãásti Praha 11
filmové aktuality. 
Televizní zpravodajství na informaãním ka-
nálu UPC mÛÏete sledovat kaÏd˘ den
v tûchto vysílacích ãasech: 7.45 hod.,
12.45 hod., 18.45 hod., 22.45 hod. 

Premiéra vysílání je vÏdy v pondûlí.
K tomu, aby v˘znamné události ve va‰í
‰kole, klubu dÛchodcÛ, obãanském
sdruÏení, natáãel zpravodajsk˘ ‰táb,
vût‰inou postaãí, kdyÏ nás budete pfie-
dem informovat buì pfiímo ve ‰tábu vy-
sílání v Gymnasiu JM ale tfieba i v od-
boru kanceláfi starosty na l. 487 nebo
v redakci Klíãe na l. 217. 

Pfiijdeme i za vámi!

Televizní zpravodajství Prahy 11
na kanálu UPC:

7.45, 12.45, 18.45 a 22.45
Od června 2004 i na

www.praha11.cz

PROGRAM V ÚNORU:

pátek ❑ 11. ❑ 17.00
Turnaj v ping pongu, na v˘herce ãekají
zajímavé, skoro prazvlá‰tní ceny (pro
dûti a mládeÏ od 11 do 18 let).

nedûle ❑ 20.
V˘let (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 ❑ 16.00–21.00
Voln˘ prostor – Lucie, Adéla a Petr

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

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

âtvrtek ❑ 17.00–19.00
TenSing

âtvrtek ❑ 19.00–22.00
âajovna – Helen DENDRIT KAFÉ uvádí

Po vánočních svátcích se vám
opět hlásíme s nabídkou kultur-

ního programu v tréninkové resoci-
alizační kavárně Dendrit kafé
(Hekrova 805).

Zveme na právě probíhající vý-
stavu výtvarných prací Kateřiny
Tiché s názvem Barevná duše.Vý-
stava potrvá do začátku února.

V měsíci únoru vystřídají výsta-
vu Katky Tiché akvarely Heleny
Malínové. Slavnostní zahájení této
výstavy proběhne dne 10. února od
18.00 hod.

Těšíme se na shledanou 
u nás v kavárně Dendrit kafé.
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V ÚNORU 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.

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.

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!

Nedûle ❑ 6. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip

Nedûle ❑ 13. ❑ 17.00
Mark Potma

Nedûle ❑ 20. ❑ 17.00
Petr KoÈátko

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)
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 zaãínají 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 14.00 do 15.30
– zaãínáme 2. února 2005
– 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˘ ❑ 19.00
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-
nÛ lidí ve 152 zemích svûta. Ve Stanici JiÏ-
ní Mûsto dne 8. února zaãíná jiÏ devát˘
bûh kurzu Alfa.

úter˘ ❑ 8. ❑ 19.00
Úvod do kurzu Alfa

úter˘ ❑ 15. ❑ 19.00
Kdo je JeÏí‰?

Úter˘ ❑ 22. ❑ 19.00
Proã JeÏí‰ zemfiel?
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
Luká‰ PraÏsk˘ a víra ãesk˘ch bratrÛ
(1473–1530)

Úter˘ ❑ 8. ❑ 19.00
Stfieda ❑ 9. ❑ 9.30
Jan Augusta a zlat˘ vûk ãesk˘ch bratrÛ
(1531–1603)

Úter˘ ❑ 15. ❑ 19.00
Stfieda ❑ 16. ❑ 9.30
Jan Amos Komensk˘ a zachované se-
mínko (1627–1672)

Úter˘ ❑ 22. ❑ 19.00
Stfieda ❑ 23. ❑ 9.30
Hrabû Zinzendorf a bratfii v Ochranovû
(1690–1737)

Info: Mark Potma, 604 989 133,
potma@email.com
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je otevfien˘ prostor pro setkávání,
kam si mÛÏete pfiijít popovídat a posedût,
vypít ‰álek lahodného ãaje v Amundseno-
vû ãajovnû.

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

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

Úvod do teologie duchovního Ïivota

Stfieda ❑ 9. ❑ 19.00

Duch du‰e a tûlo – pád ãlovûka

Stfieda ❑ 16. ❑ 19.00

Tûlesnost – KfiíÏ a Duch svat˘

Stfieda ❑ 23. ❑ 19.00

Du‰e – nebezpeãí du‰evního zpÛsobu
Ïivota

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

PROGRAM V ÚNORU 2005

Úter˘ ❑ 1
Polární ãtení v Amundsenovû ãajovnû

ãtvrtek ❑ 3.
Graffiti Art/Street Art

úter˘ ❑ 8.
V˘tvarná keramická dílna

stfieda ❑ 9.
Filmov˘ klub. Moje malá princezna (úvaha
nad tím, jak ãlovûk mÛÏe pomoci druhému)

sobota ❑ 12.
5. narozeniny JiÏního pólu v KD Opatov
- Koncert kapel

pondûlí ❑ 14.
Valent˘nská kouzelná kuchynû

pátek ❑ 18.
Jam session

stfieda ❑ 23.
Turnaj o únorového MISTRA (ve stolním
fotbale)

ãtvrtek ❑ 24.
ÚplÀkové bubnování

Pfiipravujeme:

❑ V˘jezd na HORY o jarních prázdni-
nách

❑ Benefiãní koncert v Rock Café

❑ Graffiti Workshop

Dal‰í informace na www.proximasociale.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.
Pfiihla‰te se on-line: www.cb.cz/jizni.mesto

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

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

NABÍDKY SLUŽEB:

PC kurzy: pfiijímáme pfiihlá‰ky 
na nové kurzy od ledna 2005

Kurzy anglického jazyka:
pro zaãáteãníky a mírnû pokroãilé vÏdy

v úter˘ od 15:00 a 16:00 
– moÏnost se je‰tû pfiihlásit

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

Pondûlí – pátek od 10 do 21 hod.

16. února 2005 od 17.00 hod
VernisáÏ 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
Vystavovat budou Pavel Soukup, Stani-
slava R̆ dlová, Vlastimil Rédl, Eva E. Sch-
midtová, Franti‰ek Újezdsk˘, Veronika
Nesmûráková a Blanka Jedliãková
V˘stava potrvá do 11. dubna 2005

PROGRAM V ÚNORU

sobota ❑ 5. ❑ 12.00
Masopust drÏíme... Zveme vás na tradiãní
masopustní veselí. Od 12.00 hodin bude
otevfieno obãerstvení, pfiipraveny jitrnice,
koblihy, nápoje na ÏízeÀ i zahfiátí a také
pan BurkoÀ s harmonikou. Ve 13.00 hod.
se setkají masky a program sv˘m vystou-
pením obohatí Muzika ·palíãek Praha. Po-
tom masopustní prÛvod vyrazí starou Hos-
tivafií a v 15.00 hod. vypukne v Toulcovû
dvofie masopustní candrbál, jehoÏ souãástí
bude i vyhodnocení masek. Veselí potrvá
aÏ do 19.00 hod. Vstupné: dobrovolné

stfieda ❑ 9. ❑ 9.30–12.30
Víme, co jíme? Program o zdravé v˘Ïivû,
tentokrát zamûfien˘ na p‰enici. Program
probûhne od 9.30 do 12.30 h v matefiském
klubu Matefiídou‰ka, srdeãnû ale zveme
i zájemce o zdravou v˘Ïivu z ‰ir‰ích fiad

vefiejnosti. Souãástí je i procházka bioza-
hrádkou, ochutnávka spoleãnû uvafieného
jídla, bylinkov˘ ãaj, vyti‰tûn˘ recept a dal‰í
informace. 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.
PraÏská klasika – vycházka. Zástupy
mnoha generací pfied námi zanechali na
dnû Tichého údolí svoji stopu. Pojìme se
pfiidat i my. Z Roztok do Suchdola pfies Ti-
ché údolí. V‰em, ktefií se pfiihlásí na tel.:
271 750 548 (po - pá od 8.00 do 16.00
hod.), sdûlíme vãas pfiesné informace
o odjezdu. Pfiihlá‰ky se pfiijímají do napl-
nûní kapacity. Vstupné: Úãastnick˘ popla-
tek 50 Kã zahrnuje v˘klad lektora a ob-
sáhl˘ písemn˘ materiál. Nezahrnuje do-
pravu a vstupy do objektÛ. Dûti do 12 let
zdarma. Koná se za kaÏdého poãasí!

sobota ❑ 19. ❑ 9.00–16.30
Pleteme z orobince. Orobinec (lidovû
„doutníky“) je opomíjen˘m pfiírodním mate-
riálem, ze kterého se vyrábûly klobouky,
sandály, kabely, rohoÏe a podloÏky. Bû-
hem semináfie se seznámíte s tím, jak
a kdy se orobinec sbírá a jak ho upravit,
aby se s ním dalo pracovat. Vyzkou‰íte si

základní techniky pletení rohoÏí a podlo-
Ïek a vyrobíte si nûco na památku. Zájem-
ci hlaste se na tel.: 271 750 548, pfiihlá‰ky
se pfiijímají do naplnûní kapacity. Rezerva-
ci je nutné potvrdit uhrazením úãastnické-
ho poplatku do 14 dnÛ po objednání. S se-
bou si pfiineste: ostr˘ nÛÏ, nÛÏky (obyãej-
né i zahradnické), vût‰í dfievûné kuchyÀ-
ské prkénko a pracovní odûv. Program
probûhne od 9.00 do 16.30 h. Úãastnick˘
poplatek: 350 Kã (zahrnuje lehk˘ obûd,
kávu, ãaj, práci lektora a materiál).

pondûlí ❑ 28. ❑ 16.30–18.30
Odrátování nádoby. KvÛli velkému zájmu
o tvofiivé aktivity jsme do na‰í nabídky
opût zafiadili drátování. Tento kurz je vhod-
n˘ i pro zaãáteãníky. Program probûhne
od 16.30 do 18.30 h. Zájemci hlaste se na
tel.: 271 750 548, pfiihlá‰ky se pfiijímají do
naplnûní kapacity. S sebou si pfiineste: lá-
hev nebo kvûtináã, malé kle‰tiãky a pokud
moÏno i ‰típaãky.
Úãastnick˘ poplatek: 100 Kã (zahrnuje
metodické listy, drát a lektorné).

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


