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V dubnu 2005 se
bude v Praze 11

konat zápis do mateř-
ských škol. Na území
naší městské části je
celkem patnáct mateř-
ských škol, dvanáct na
Jižním Městě I a čtyři
na Jižním Městě II,
jedna z nich je soukro-
má.

Rodiče tak mají
možnost vybrat si
z pestré nabídky škol,
jejichž přehled přiná-
šíme v tabulce na
straně 11. Zaměření
zájmových činností,
které jednotlivé školky
poskytují, je srovnatel-
né, rozhodujícím fak-
torem rodičovské
volby ve většině přípa-
dů zůstává vzdálenost
od místa bydliště.

Mírně odlišné je za-
měření malé mateřin-
ky ve Stachově ulici,
zde lze využít speciální logopedickou
třídu pro děti s vadami řeči  i noční in-
ternátní provoz. Pokud potřebují,
mohou rodiče na noc do této školky
umístit nejen dítě, které je zde zapsáno
k pravidelné docházce, ale i dítě z jiné
školky nebo potomka, který do žádné
školky nechodí. Do mateřské školy
v Sulanského ulici zase můžete zapsat
i děti s problémy, handicapované,
neboť školka se již několik let úspěšně
věnuje integraci dětí s různými druhy
postižení.

Zápis do mateřských škol se v le-
tošním roce uskuteční od 4. 4. 2005
do 22. 4. 2005. V tomto termínu si ro-
diče ve zvolené školce vyzvednou
a také odevzdají přihlášku. Přihlášku
lze podat pouze do jedné mateřské
školy.

Přijímací řízení je plně v kompetenci
ředitelky školy a řídí se kritérii pro při-
jímání dětí dané mateřské školy, která
vycházejí z nového školského zákona
561/2004 Sb. K předškolnímu vzdělá-
vání jsou přijímány zpravidla děti ve
věku od tří do šesti let, přednostně se

přijímají děti v posledním roce před za-
hájením povinné školní docházky, děti
s odkladem povinné školní docházky,
děti trvale bydlící v Praze 11, děti za-
městnaných matek a dále děti, které
mají ve školce sourozence. Podle volné
kapacity budou na pět dnů v měsíci
přijímány děti matek na mateřské do-
volené. O přijetí či nepřijetí dítěte
budou rodiče vyrozuměni ředitelstvím
školky. Do mateřských škol jsou zpra-
vidla umístěny všechny přihlášené děti.
V určitém místě však může někdy
vzniknout zvýšený zájem o konkrétní
školku, a ta pak nemusí být schopna
přijmout všechny přihlášené. V tako-
vém případě je rodičům nepřijatých
dětí doporučena škola, jejíž kapacita
nebyla dosud naplněna.

Výše úplaty za předškolní vzdělává-
ní je stanovena v souladu s 123, záko-
na 561/2004 Sb., školský zákon, a § 6
vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání. Konkrétní
částku stanoví ředitelka mateřské
školy, a to tak, aby nepřesáhla 50 %
skutečných průměrných měsíčních ne-

investičních nákladů
na dítě v uplynulém
roce.Výše vypočtené
částky v jednotlivých
mateřských školách se
pohybuje v rozmezí
450 až 700 Kč. Pro
rok 2005 doporučila
Rada MČ Praha 11 ře-
ditelkám mateřských
škol stanovit úplatu ve
výši 500 Kč, aby rodi-
če neplatili v jednotli-
vých mateřských ško-
lách odlišné částky
a nedocházelo k pře-
vádění dětí z jednotli-
vé školy na druhou.
Úplatu vybírají mateř-
ské školy  v hotovosti
nebo ji rodiče pouka-
zují na účet školy.
Tyto finanční pro-
středky mateřské škole
zůstávají.

Vzdělávání v po-
sledním ročníku ma-
teřské školy se posky-

tuje bezúplatně, bezplatné je vzdělává-
ní i pro děti s odkladem školní docház-
ky. Osvobozen od placení je zákonný
zástupce dítěte, který pobírá sociální
příspěvek, nebo rodič, který pobírá
dávky pěstounské péče, na základě pí-
semné žádosti doložené potvrzením
odboru státní sociální podpory.

V mateřské škole se dále hradí strav-
né - pohybuje se v rozmezí 23 - 25 Kč
denně, cena pro jednotlivé školy je
uvedena v tabulce.

Provoz mateřské školy je stanoven
zpravidla na dobu od 7.00 hod. do
16.30 hod. a je zakotven v jejím řádu.
V červenci a srpnu je provoz škol po
dohodě se zřizovatelem, MČ Praha 11,
omezen a zajišťují jej maximálně dvě
mateřské školy v celé naší městské
části.

Vážení rodiče, věříme, že pro své
dítě vyberete školku, s níž budete vy
i vaše dítě spokojeni.

Ivana Malínská,
odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11

Foto: Věra Bokrová

ZÁPIS do mateřských škol
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Rada MČ Praha 11 dne 15. 2. 2005 
na své 4. mimořádné, schůzi mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ žádost spol. KIFARA CZ, s. r. o.

o provedení změn v nájemní smlou-
vě v objektu čp. 874 v Opatovské ul.:
1.1. o změnu užívání části objektu
garáží, možnosti podnájmu; 1.2.
o zbudování nové vjezdové vrátnice
1. 3. o snížení nájemného

ULOŽILA:
▼ v souvislosti se žádostí spol. KIFARA

CZ zpracování znaleckého posudku
na parkovací místa v garážích, kde
zatéká a vypracování stanoviska ko-
mise pro správu majetku a jeho pri-
vatizaci k žádosti o změnu užívání
části objektu garáží

Rada MČ Praha 11 dne 24. 2. 2005 
na své 5. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ uzavření dohody o společném spádo-

vém obvodu Základní školy Květno-
vého vítězství 1554 a obce Vestec
pro bezplatné povinné plnění povin-
né školní docházky a o hrazení nein-
vestičních výdajů zřizovateli školy

▼ záměr pronájmu nebytových prostor
v objektu Dubnova 806, Praha 4 pro
Sbor Církve bratrské Praha 4 – Jižní
Město

▼ uzavření nájemní smlouvy s TJ Jižní
Město Chodov, o. s., na nebytové
prostory v objektu Hrabákova 2001,
Praha 4, o celkové ploše 1 081,3 m2

pro sportovní činnost, volnočasové
aktivity, sociální činnost na dobu ur-
čitou do 31. 12. 2009

SOUHLASILA:
▼ v souvislosti se žádostí Mgr. Martiny

Thumsové, ředitelky Základní školy
Mendelova 550,
1. s navýšením kapacity družiny ze

125 žáků na 150

2. se zařazením školního klubu s ka-
pacitou 150 žáků

3. s navýšením kapacity školní jídel-
ny z 550 žáků na 1000 žáků

▼ s uzavřením smlouvy o budoucí pod-
nájemní smlouvě mezi YOGI BEAR,
s. r. o., Hrudičkova 2107 a Základní
školou Jazyková akademie Montes-
sori, o. p. s. pro provoz soukromé zá-
kladní školy, pokud podnájemce
bude zapsán do rejstříku škol

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ ve věci úpravy (valorizace) nájemné-

ho v nebytových prostorách na
území MČ Praha 11 od 1. 1. 2005:
1. roční míru inflace ve výši 2,8 %
vyjádřenou přírůstkem indexu spo-
třebitelských cen za 12 měsíců roku
2004 proti 12 měsícům roku 2003
v České republice

SCHVÁLILA:
▼ navýšení nájemného za pronájem ne-

bytových prostor od 1. 4. 2005 o 2,8
procenta v souladu s ustanovením
nájemních smluv

▼ v souvislosti s investičním záměrem
na výstavbu „hromadných garáží
Vojtíškova
• investiční záměr na výstavbu hro-

madných garáží dle projektové do-
kumentace zpracované firmou HA-
BENA, s. r. o., se sídlem Korunní
60, Praha 2

• odkoupení poskytnutí práva užití
projektové dokumentace k realiza-
ci stavby hromadné garáže Vojtíš-
kova od firmy ELTODO EG

▼ změny v komisích Rady MČ:
• rezignaci Mgr. Lenky Stříhavkové

na členství v mediální komisi
• odvolání paní Elišky Bergové

z funkce členky komise obchodu
a služeb a Mgr. Romana Kubíka
z funkce člena zdravotní a sociální
komise

• jmenování Mgr. Martina Horna
členem komise pro sport, tělový-
chovu a volný čas

Rada MČ Praha 11 na své 6. mimořádné,
schůzi dne 2. 3. 2005 mj.:

JMENOVALA:
▼ ad hoc hodnotící komisi na veřejnou

zakázku „Rekonstrukce pavilonu B2
ZŠ K Milíčovu 674“: Ing. Ivan
Škoda, zástupce starostky, Ing. Jiří
Jeřábek, RNDr. Bohumil Svoboda,
CSc., Jiří Šimčík, Luděk Zítka, Ing.
Ivo Svoboda, JUDr. Milena Hůlová,
Mgr. Věra Jarolímová, Ing. arch.
Milan Veselý, LOXIA, a. s.

▼ ad hoc hodnotící komisi na veřejnou
zakázku „Rekonstrukce pavilonu
C,2/1 D a E ZŠ Donovalská 1684“:
Ing. Ivan Škoda, zástupce starostky,
Ing. Jiří Jeřábek, RNDr. Bohumil
Svoboda, CSc., Jiří Šimčík, Luděk
Zítka, Ing. Martin Sedeke, JUDr. Mi-
lena Hůlová, Mgr. Pavel Dittrich,
Ing. arch. Milan Veselý, LOXIA, a. s.

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 6. dubna 2005 
od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkovû ul.

Veřejné setkání starostky 
a jejích zástupců s občany

se koná 13. dubna 2005 od 18.00 hod.
ve ‰kolní jídelnû Speciální ‰koly 

Kupeckého (Modrá ‰kola).

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

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 11 HLEDÁ
do odboru výstavby
Úřadu MČ Praha 11

REFERENTA
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
– INVESTIČNÍ
A SPECIÁLNÍ
VÝSTAVBA
na dobu určitou 
– do 31. 12. 2005

Požadujeme:

▼ vysokou školu stavebního směru

▼ vítána zkouška zvláštní odborné
způsobilosti v oblasti stavebního
řízení

▼ orientaci v problematice a zna-
lost příslušných právních předpi-
sů výhodou

▼ dobrou uživatelskou znalost
práce na PC (Word, Excel)

▼ velmi dobré komunikační schop-
nosti (včetně dobré vyjadřovací
schopnosti v písemném i mluve-
ném slovu)

▼ spolehlivost, pečlivost, samostat-
nost

▼ psychickou odolnost

Nabízíme:

▼ nástup možný podle dohody

▼ platové zařazení – 10. platová
třída (dle nař. vlády č. 330/2003
Sb., v platném znění)

Písemné nabídky 
s profesním životopisem 
zasílejte do 15. 4. 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11
Personální odbor
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Obálku označte slovy: „referent
stavebního řízení – investiční
a speciální výstavba“

Bližší informace:
Tel. 267 902 203

e-mail:pristasovao@p11.mepnet.cz
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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, 
Jakub Ježek, Ing. Jan Komárek, 
Jan Meixner, Ing. Karel Peka,

Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav Svěcený

Kexplozi v panelovém domě v ulici Anny
Drabíkové došlo dne 10. března 2005 v do-

poledních hodinách. Výbuch zřejmě způsobil de-
větadvacetiletý sportovní střelec, který měl doma
legálně držené zbraně a munici. Na místě neštěstí
zasahovala záchranná služba i hasiči. Škoda na
obecním domě se odhaduje nejméně na milion
korun. Byt, v němž došlo k explozi, byl zcela zde-
molován a sousední byty poškozeny. Obyvatelům
bytu poskytla městská část okamžitě náhradní
ubytování a správní firma na pokyn odboru správy
majetku již vyměnila poškozené okenní sestavy za
nové. Co přesně výbuch způsobilo, bude podle po-

licistů jasné až během
několika dnů, možná
týdnů, vyšetřování se
teprve rozbíhá. Naštěstí
nebyl nikdo z kolem-
jdoucích nebo sousedů
zraněn, nedošlo ani ke
zranění dětí z protější
mateřské školky. Až do
její zahrady totiž do-
padly kusy okenních
výplní a sklo.

Kamennou svatbu oslavili v Chodov-
ské tvrzi 18. února 2005 manželé

Věra a Bohumil Šulcovi. Ženich, pan Bo-
humil, nedávno oslavil devadesáté naro-
zeniny a nevěsta, paní Věra, oslaví v létě
čtyřiaosmdesátiny. Brali se po pětileté
známosti 17. února 1940 v tehdy novém
kostele Nejsvětějšího srdce Páně na ná-
městí Jiřího z Poděbrad v Praze na Vino-
hradech. Dlouho bydleli ve vile v Buben-
či, v roce 1953 byli přestěhováni do Revo-
luční třídy. Před jedenácti lety se nepříliš
rádi stěhovali na Jižní Město, ale ukázalo
se, že bydlení poblíž rodiny syna, je šťast-
né řešení. S ohledem na svůj věk a zdra-
votní problémy zvládají běžné starosti ob-
divuhodně samostatně a bezproblémově.
Všichni jim přejeme, aby se v dobré kon-
dici, vzájemné lásce a životní pohodě do-
čkali další společné rekapitulace dlouhé
manželské životní pouti - platinové svatby
za pět let. Hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let, paní Věro a Bohumile, ať
se vám spokojeně na Jižním Městě žije!

V sále KC Zahrada se ve středu
9. března 2005 konala veřejná debata

o možnostech financování regenerace
a o budoucnosti panelových sídlišť. Ne
náhodou ji pořádalo Sdružení AGORA
Central Europe ve spolupráci s Lidovými
novinami právě na jednom z největších
panelových sídlišť ve střední Evropě. Be-
sedy se zúčastnila starostka naší městské
části paní Marta Šorfová, náměstek minis-
tra pro místní rozvoj pan Ivan Přikryl, ar-
chitekt prof. Karel Maier, zajímavý pohled
vnesl i sociolog Martin Lux. Potěšující ale
byl především zájem obyvatel Jižního
Města, kteří zaplnili sál v KC Zahrada
a živě se účastnili diskuse. Došlo i na pro-
blémy investiční výstavby na Jižním Městě,
otázky životního prostředí, perspektivy
panelových domů a možnosti jejich rege-

nerace. Veřejná debata v předvečer evrop-
ské konference o modernizaci výškových
domů a regeneraci panelových sídlišť byla
zajímavá i pro přítomné hosty z Nizozem-
ska a rozhodně nebyla poslední.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP
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Pro letošní rok předala TSK hl. m.
Prahy níže uvedené termíny pro

blokové čištění komunikací ve své
správě. V jednotlivých blocích, tak jak
jsme je znali doposud, došlo ke změ-
nám. Pro umožnění přeparkování vozi-
del byla vypuštěna z blokového čištění
některá parkoviště, některé komunika-
ce byly přesunuty do jiných bloků, aby
omezení parkování nebylo v jednotli-
vých lokalitách tak „bolestivé“, nově
přibyly další komunikace či jejich
úseky. Sledujte pozorně dočasné úpra-
vy dopravního režimu ve své ulici
a v okolí svého bydliště a respektujte
dopravní značení, předejdete tak ná-
sledným nepříjemnostem.

– Zůstává hodina zahájení čištění, tj.
od 7.00 hodin s dokončením prací
v 16.00 hod.

– Beze změny zůstávají i odtahy vo-
zidel. Informace o odtaženém vozidle
poskytuje Policie ČR na telefonní lince
158, případně centrální dispečink do-
pravního inspektorátu Policie ČR na
telefonu 974 825 774. Vozy budou dle
kapacitních možností odtahovány na
odstavné parkoviště v ulici Švehlova,
Praha 10 – Hostivař („Mitaska“) – te-
lefonní spojení 272 660 412. Další od-
stavná parkoviště jsou prozatím v jed-
nání.

Poznámka:
– Z režimu blokového čištění byla

vypuštěna Klapálkova ulice, část ul.
K Milíčovu, Exnárova ulice a některá
parkoviště – zahrnuto do režimu tzv.

samosběru se samostatnými termíny,
do tohoto režimu je zahrnuta i Staro-
chodovská ulice, včetně přilehlých par-
kovacích ploch

– Rovněž tak byly vypuštěny ulice
Koštířova, část ulice Kaplanova, včet-
ně parkoviště, u kterých nebyla potvr-
zena správa TSK hl. m. Prahy

– do režimu blokového čištění neby-
ly zahrnuty ulice Šternovská a Divi-
šovská, které nebyly doposud TSK hl.
m. Prahy předány do správy

Veškeré výše uvedené informace
jsou převzaty od TSK hl.m. Prahy
a o případných změnách vás budeme
informovat.

Odbor dopravy ÚMČ Praha 11

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 
ve správě Technické správy komunikací
hl. m. Prahy v MČ Praha 11 v roce 2005

Pro letošní rok byly stanoveny níže uvedené termíny
k čistění komunikací v oblasti starého Chodova, Skal-

ky a starých Hájů. Respektujte dočasnou úpravu dopravní-
ho režimu a neparkujte se svými automobily ve stanove-
ných termínech na vozovce. Umožníte tak řádné vyčištění
komunikace. Nerespektováním dopravního značení se vy-
stavujete pokutě.
◆ Ulice: Dobrovolského, Donovalská (Brechtova – Ke
Stáčírně), Kazimírova, Ke Skále, Kryštofova, Mirošovská,
Nedbalova, Pacajevova, Pištěkova, Rujanská, Starobylá,
Šperlova, Švecova, U Rybářství, U Transformační stanice,
Volkovova, Vycpálkova, Wagnerova, Za Rybářstvím
Den čištění úterý – v termínech: 26. dubna, 24. května,
28. června, 26. července, 23. srpna, 20. září, 25. října
2005 
◆ Ulice: K Dubu, Ke Sv. Izidoru, K Remízku, Lažanského,
Malebná, Medkova, Pod Vodojemem, Skřivanova, Švabin-
ského, U Kolonie, V Benátkách, Verdiho, Zakouřilova, 7.
května
Den čištění středa – v termínech: 27. dubna, 25. května,
29. června, 27. července, 24. srpna, 21. září, 26. října
2005 
◆ Ulice: Dunovského, Hejplíkova, Chodovecké nám., Kle-
candova, Kolmistrova, Mokrá, Nad Lomy, Nad Pahorkem,
Obrovského, Saudkova, Stýblova, U Nové dálnice, U Sto-
janu, V Opatově, V Lomech, Vápeníkova, Zastrčená, Zi-
mákova
Den čištění čtvrtek – v termínech: 28. dubna, 26. května,
30. června, 28. července, 25. srpna, 22. září. 27. října

Poznámka:
ulice Starochodovská, včetně přilehlých parkovacích
ploch, není ve správě MČ Prahy 11

Odbor dopravy ÚMČ Praha 11
Ilustrační foto: Jiří Bartoň

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
ve správě MČ Prahy 11 v roce 2005
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Ulice (úsek) Termín

AneÏky Malé + parkovi‰tû + propojení do Kupeckého 5. 4., 2. 6., 23. 8.
Anny Drabíkové 9. 5., 28. 6., 19. 9.
Arkalycká 5. 4., 2. 6., 23. 8.
Augustinova (úsek Gregorova–Ry‰avého) 11. 5., 30. 6., 27. 9.
Augustinova (mimo úsek Gregorova–Ry‰avého) 4. 4., 1. 6., 22. 8.
Babákova 21. 4., 13. 6., 31. 8.
Bachova 25. 4., 15. 6., 5. 9.
Bajkonurská 26. 4., 14. 6., 1. 9.
Benkova 5. 4., 2. 6., 23. 8.
Blatenská 21. 4., 13. 6., 31. 8.
Boháãova 18. 4., 8. 6., 30. 8
BohúÀova 3. 5., 21. 6., 15. 9.
Boro‰ova + parkovací záliv 4. 5., 23. 6., 13. 9.
Brandlova + parkovi‰tû pfii ul. Hnûvkovského 27. 4., 16. 6., 6. 9.
Brechtova + pfiilehlá parkovi‰tû 18. 4., 8. 6., 30. 8.
Brodského + parkovi‰tû 28. 4., 20. 6., 7. 9.
Cyprichova 26. 4., 14. 6., 1. 9.
âernockého (parkovi‰tû) 14. 4.,6. 6., 29. 8.
Dûdinova (úsek Filipova – Ry‰avého) 11. 5., 30. 6., 27. 9.
Dûdinova (úsek Filipova – Hrabákova) 4. 4., 1. 6., 22. 8.
Donovalská 
(úsek Benkova – Ke Stáãírnû)  + parkovi‰tû 28. 4., 20. 6., 7. 9.
Donovalská (úsek Benkova – slep˘ konec) 5. 4., 2. 6., 23. 8.
Doubravická 3. 5.,21. 6., 15. 9.
Dubnova + parkovi‰tû 18. 4., 8. 6., 30. 8.
Emílie Hyblerové 5. 4., 2. 6., 23. 8.
Filipova 11. 5., 30. 6., 27. 9.
Gregorova 11. 5., 30. 6., 27. 9.
Hekrova + parkovi‰tû pfied ãp. 814 – 817 18. 4., 8. 6., 30. 8.
Hlavatého (úsek ·tichova – K Milíãovu) 4. 5., 23. 6., 13. 9.
Hlavatého (úsek ·tichova – slep˘ konec) 26. 4., 14. 6., 1. 9.
Hnûvkovská 21. 4., 13. 6., 31. 8.
Hnûvkovského + parkovi‰tû pfii ul. Pra‰né 27. 4., 16. 6., 6. 9.
Holu‰ická 11. 5., 30. 6., 27. 9.
Horãiãkova 6. 4., 9. 6., 25. 8.
Hrabákova 4. 4., 1. 6., 22. 8.
Hráãského 2. 5., 22. 6., 8. 9.
Hrdliãkova 21. 4., 13. 6., 31. 8.
Hroncova 2. 5., 22. 6., 8. 9.
Hrudiãkova 4. 4., 1. 6., 22. 8.
Hviezdoslavova (úsek Pra‰ná – V˘stavní) 9. 5., 28. 6., 19. 9.
HvoÏìanská 11. 5., 30. 6., 27. 9.
Chalupkova 27. 4., 16. 6., 6. 9.
Chomutovická 10. 5., 29. 6., 20. 9.
Janouchova 6. 4., 9. 6., 25. 8.
Jare‰ova 9. 5., 28. 6., 19. 9.
Jarníkova 2. 5., 22. 6., 8. 9.
Ja‰íkova 14. 4., 6. 6., 29. 8.
JaÏlovická 3. 5., 21. 6., 15. 9.
Jefiábkova 14. 4., 6. 6., 29. 8.
K Jezeru 9. 5., 28. 6., 19. 9.
K Milíãovu (úsek Domov dÛchodcÛ – slep˘ konec) 4. 5., 23. 6., 13. 9.
Kahovská 5. 4., 2. 6., 23. 8.
Kaplanova (úsek Kloknerova – âeská poji‰Èovna) 11. 5., 30. 6., 27. 9.
Kaplanova 
(úsek Kloknerova – Hrdliãkova) + parkovi‰tû 21. 4., 13. 6., 31. 8.
Ke Katefiinkám – parkovi‰tû
+ záliv pfii ãp.1403 – 1406 10. 5., 29. 6., 20. 9.
Ke ·kole 10. 5., 29. 6., 20. 9.
Klírova 7. 4., 7. 6., 24. 8.
Klivarova 4. 5., 23. 6., 13. 9.
Kloboukova 21. 4., 13. 6., 31. 8.
Kloknerova 11. 5., 30. 6., 27. 9.
Komárkova 21. 4., 13. 6., 31. 8.
Konstantinova + parkovi‰tû 14. 4., 6. 6., 29. 8.
Kosmická 6. 4., 9. 6., 25. 8.
Krejnická 11. 5., 30. 6., 27. 9.

Ulice (úsek) Termín

Kropáãkova 6. 4., 9. 6., 25. 8.
Kfiejpského 14. 4., 6. 6., 29. 8.
Kfitinská (oba úseky) 4. 5., 23. 6., 13. 9.
Kulhavého 26. 4., 14. 6., 1. 9.
Kunínova 5. 4., 2. 6., 23. 8.
Kupeckého + parkovi‰tû + propojka do AneÏky Malé 5. 4., 2. 6., 23. 8.
Kvûtnového vítûzství (úsek Türkova – Marku‰ova)
+ parkovi‰tû 5. 5., 27. 6., 12. 9.
Láskova 2. 5., 22. 6., 8. 9.
Leãkova 14. 4., 6. 6., 29. 8.
Ledvinova + parkovi‰tû 5. 4., 2. 6., 23. 8.
Leopoldova (úsek Brechtova – Ke Stáãírnû) 18. 4., 8. 6., 30. 8.
Leopoldova (úsek Ke Stáãírnû – Mírového hnutí) 28. 4., 20. 6., 7. 9.
Machkova 5. 5., 27. 6., 12. 9.
Majerského (vãetnû parkovi‰tû za ul. Leopoldova) 28. 4., 20. 6., 7. 9.
Malenická 2. 5., 22. 6., 8. 9.
Mandova 9. 5., 28. 6., 19. 9.
Marku‰ova 5. 5., 27. 6., 12. 9.
Matú‰kova 18. 4., 8. 6., 30. 8.
Mejstfiíkova 4. 5., 23. 6., 13. 9.
Mendlova 6. 4., 9. 6., 25. 8.
Metodûjova 14. 4., 6. 6., 29. 8.
Michnova + parkovi‰tû 25. 4., 15. 6., 5. 9.
Mikulova + parkovi‰tû u po‰ty 25. 4., 15. 6., 5. 9.
Mnichovická 26. 4., 14. 6., 1. 9.
Modletická 10. 5., 29. 6., 20. 9.
Nad Opatov˘m 14. 4., 6. 6., 29. 8.
Nad Úpadem 9. 5., 28. 6., 19. 9.
nám. KosmonautÛ 6. 4., 9. 6., 25. 8.
Nechvílova 2. 5., 22. 6., 8. 9.
Ne‰porova 6. 4., 9. 6., 25. 8.
Novomeského 26. 4., 14. 6., 1. 9.
Ocelíkova 26. 4., 14. 6., 1. 9.
Otická 4. 5., 23. 6., 13. 9.
Pet˘rkova 4. 4., 1. 6., 22. 8.
Plickova 6. 4., 9. 6., 25. 8.
Podjavorinské + parkovi‰tû 25. 4., 15. 6., 5. 9.
Radimovická + parkovi‰tû 3. 5., 21. 6., 15. 9.
Ra‰ova, vãetnû slep˘ch ulic 4. 5., 23. 6.. 13. 9.
Samohelova 28. 4., 20. 6., 7. 9.
Shulhoffova + pfiilehlá parkovi‰tû 27. 4., 16. 6., 6. 9.
Stachova 9. 5., 28. 6., 19. 9.
StaÀkova 9. 5., 28. 6., 19. 9.
Steinerova 26. 4., 14. 6., 1. 9.
Stfiíbrského 26. 4., 14. 6., 1. 9.
Sulanského 26. 4., 14. 6., 1. 9.
·alounova 14. 4., 6. 6., 29. 8.
·tichova (úsek Janouchova – Hlavatého) + parkovi‰tû 4. 5., 23. 6., 13. 9.
·tichova (úsek Janouchova – Opatovská) + parkovi‰tû 6. 4., 9. 6., 25. 8.
·ustova + parkovi‰tû 7. 4., 7. 6., 24. 8.
Tatarkova 26. 4., 14. 6., 1. 9.
Tererova 3. 5., 21. 6., 15. 9.
U Chodovského hfibitova 14. 4., 6. 6., 29. 8.
U Poji‰Èovny 11. 5., 30. 6., 27. 9.
U Pfiehrady 9. 5., 28. 6., 19. 9.
vefiejná ãást parkovi‰tû 
od Mírového hnutí k ul. Hejdovû 18. 4., 8. 6., 30. 8.
V Hájích 9. 5., 28. 6., 19. 9.
V Jezírkách 14. 4., 6. 6., 29. 8.
V PrÛãelí + parkovi‰tû 5. 5., 27. 6., 12. 9.
Valentova (mimo parkovacích ploch pfii ul.Türkovû) 5. 5., 27. 6., 12. 9.
Vejvanovského + parkovi‰tû u po‰ty 25. 4., 15. 6., 5. 9.
Vidimova 3. 5., 21. 6., 15. 9.
Vojtí‰kova 2. 5., 22. 6., 8. 9.
Zdimûfiická 3. 5., 21. 6., 15. 9.
Zle‰ická 2. 5., 22. 6., 8. 9.
Îení‰kova 5. 5., 27. 6., 12. 9.
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Rada městské části projednala 
24. února 2005 Zprávu o činnos-

ti fondu podpory regenerace za r.
2004. Fond podpory regenerace byl
zřízen usnesením RMČ z 16. května
2002 v zájmu zlepšení úrovně bydle-
ní a životního prostředí v souladu
s platnou koncepcí regenerace Jižní-
ho Města pro urychlení oprav a rege-
nerace panelových domů.

Půjčky a příspěvky z fondu jsou
určeny především na opravy a inves-
tice splňující podmínky státní finanč-
ní podpory oprav bytových domů
(např. zateplení obvodového pláště
domu, obnovu jeho fasády, opravy
a výměny střech), výměny oken, re-
konstrukce vstupů a lodžií, úpravy
okolí domů apod.

Žádosti bytových družstev o po-
skytnutí finančních prostředků
z fondu podpory regenerace jsou po-
dávány na předepsaném formuláři
spolu s dalšími přílohami dle statutu
vždy do 31. října.

V roce 2004 schválila Rada MČ
Praha 11 žádosti o finanční výpomoc
v objemu 14 194 000 Kč, bylo schvá-
leno 10 žádostí o půjčku a 1 žádost

o příspěvek na úhradu úroků z úvěrů,
které uzavřeli členové družstva.

Na rok 2005 bylo zasláno 13 žá-
dostí o finanční výpomoc.

Objem poskytnutých finančních
prostředků z fondu podpory regene-
race se pravidelně zvyšuje. V prvním
roce bylo poskytnuto necelých 10
milionů korun, o rok později již
téměř 15 milionů a pro rok 2005 je
v rozpočtu MČ Praha 11 již 22 mili-
onů. Podobně se zvyšuje i zájem
o tuto pomoc. Bytová družstva, která
o podporu žádají, se většinou chysta-
jí na výměnu oken, zateplení domu
nebo komplexní rekonstrukci.

Zájemci o půjčku najdou odbor-
nou pomoc v odboru územního roz-
voje, k dispozici je zde nabídka do-
poručených technologií i seznam od-
borných firem.

Více informací o fondu podpory
regenerace najdete také na webo-
vých stránkách www. praha11.cz –
Jižní Město – regenerace – základní
informace

Filip Procházka, DiS,
tiskový mluvčí MČ Praha 11

Tel.: 604 225 096, 267 902 483

FOND PODPORY
regenerace v roce 2004

Kulturní centrum Zahrada na
Jižním Městě hostilo dis-

kusní večer společnosti Agora
a Lidových novin o budoucnos-
ti panelového bydlení. Diskuse
se zúčastnila starostka městské
části Praha 11 Marta Šorfová,
náměstek ministra pro místní
rozvoj Ivan Přikryl, zástupkyně
Útvaru rozvoje Magistrátu hl.
m. Prahy Táňa Štědrá, sociolog
Martin Lux ze Sociologického
ústavu Akademie věd ČR
a profesor Karel Maier z ČVUT.
Debaty se účastnili i zástupci holandské vlády a organizací,
které se zabývají bydlením.

Diskusi zahájil architekt Maier, který na příkladu z Fran-
cie uvedl výhody a nevýhody bydlení v panelových domech
a pozitiva a negativa těchto domů samých. Zástupkyně ma-
gistrátu a zástupce MMR seznámili účastníky diskusního ve-
čera s postojem svých institucí k rekonstrukcím panelových
domů a možnostmi dotačních titulů pro jejich využití. Vy-
stoupení přizvaných hostů doplňovaly otázky z publika i do-
tazy, které připravili moderátoři tohoto setkání. Přítomným
vadila nejvíc anonymita sídliště, zazněl i názor, že obyvatelé
nejen Jižního Města se příliš nestarají o to, co se děje za pra-
hem jejich bytu. Podle přítomných hraje svou roli v kvalitě
bydlení také přiměřená cena bytů. Jednou z cest je regenera-
ce panelových domů. „Revitalizaci sídlišť, a hlavně vnitro-
bloků by mělo podporovat Ministerstvo pro místní rozvoj,
protože městské části na to nemají dost peněz,“ říká Marta

Šorfová. „Jsme schopni se na
revitalizaci spolupodílet, ale
větší území vyžaduje až stamili-
onové částky. I tak bude málo
veřejných prostředků, a proto
se musí spolupracovat i se sou-
kromými investory a postupně
tak revitalizovat zdevastované
pozemky a nemovitosti uvnitř
urbanizovaného území, které
ekonomicky a fyzicky deprimu-
jí své okolí,“ dodává.

„Vylepšit prostředí na sídlišti
je také možné efektivním zasta-

vováním volných ploch, které bude ctít změnu životního
stylu (nároky na trávení volného času, vyšší nároky na styl
bydlení atd.). Zároveň bude šetrné k životnímu prostředí,
omezí zbytečnou dopravu sem a tam, to znamená, že bydle-
ní se doplní pracovními místy, kulturou, sportem, parkem
atd., a to vše v docházkové vzdálenosti,“ říká ještě Marta
Šorfová, starostka městské části, na jejímž území se nachází
největší sídliště v České republice. Výsledek debaty v kultur-
ním domě Zahrada by se dal shrnout takto: Panelové sídliště
budoucnost bezpochyby má. Budoucnost sídliště vychází
z toho, jak se k němu chováme dnes. Na společné budouc-
nosti Jižního Města se musejí podílet občané, vedení radnice
i všichni ti, kdo chtějí na Jižním Městě investovat. Vzájemná
diskuse nikdy nekončí a měla by vést k rehabilitaci sídliště
i té velikosti, jakou má Jižní Město.

Filip Procházka, DiS, tiskový mluvčí MČ Praha 11
Foto: Ronald Hilmar

Má panelové sídliště BUDOUCNOST?

MŠ KŘEJPSKÉHO 1503
pořádá burzu 
jarního oblečení
a sportovních potřeb
11. dubna  13.00–17.00 hod. příjem věcí

označených cenou
12. dubna  13.00–17.00 hod. prodej
13. dubna  13.00–17.00 hod. prodej
14. dubna  15.00–17.00 hod. výdej věcí

Srdečně zve MŠ Křejpského 1503

ZŠ DONOVALSKÁ 1684
hledá správce školního hřiště 
Pracovní doba: odpoledne 15.00–20.00
hod., vhodné i pro důchodce. 
Nástup duben 2005. 

Telefon: 272 934 191

Nedostáváte Klíč?
Ozvěte se redakci Klíče 

– tel.: 267 902 217

nebo firmě Siréna
– tel: 261 263 137
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SE STAROSTKOU MČ PRAHY 11
o stěhování finančního úřadu
a připravovaném bazénu

Obyvatelé městské části Praha 11 se obávají, že budou
muset svá daňová přiznání podávat jinde, než byli dosud
zvyklí. Finanční úřad pro Prahu 11 se má stěhovat.

■ Odkdy a proč chce změnit své sídlo?
O datu stěhování finančního úřadu z území Prahy 11 ne-
jsme zatím přesně informováni. Podle slov jeho ředitele by
to mohlo být počátkem druhého pololetí tohoto roku.

Finanční úřad se má z naší městské části stěhovat
proto, že tzv. Kupa, budova, ve které se dosud nachází, je
v soudním řízení, a proto se do ní nevkládají žádné pro-
středky na údržbu. Jsou zde problémy s výtahy a dalším
technickým zázemím.

■ Kam se má finanční úřad stěhovat?
Protože se přesouvá také finanční úřad Prahy 4, připadá
Ministerstvu financí ČR vhodné, aby se do jeho původního
sídla nastěhoval náš úřad, právě proto, že budova již stejné
instituci sloužila. Jedná se o Petrohradskou ulici čp.
1486/6 v Praze 10.

■ Není možné, aby finanční úřad zůstal na území Prahy 11?
Rada i zastupitelstvo naší městské části se finanční úřad
v Praze 11 snaží zachovat. Já sama jsem napsala dopis mi-
nistru Sobotkovi, že stěhování by mělo velmi negativní vliv
na několik desítek tisíc osob, které má finanční úřad ve
své evidenci.  Také je to v příkrém rozporu s prohlášením
vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se požaduje
vycházet vstříc drobným a středním podnikatelům a živ-
nostníkům.

Věřím, že jsou ještě možnosti, jak pobyt finančního
úřadu v objektu Kupa prodloužit. Další variantou, jak zde
tento úřad dlouhodobě udržet, je nabídnout mu jinou bu-

dovu, a to ve spolupráci se soukromými investory. Naší
snahou je, aby finanční úřad zůstal na území naší městské
části, a jsme připraveni o tom dále jednat.

„Na území městské části Praha 11 žije 80 000 tisíc lidí,
kteří si plavecký bazén vysloveně zaslouží“, řekla nedávno
Marta Šorfová. K tématu plavecký bazén a k jeho případné
výstavbě se vyjadřují i návštěvníci diskusních fór městské
části Praha 11.

■ V jaké fázi je příprava bazénu?
Zatím je jeho výstavba ve fázi studie. Nyní prověřujeme
varianty, jak by takový bazén měl vypadat, aby byl funkč-
ní, vhodný pro co nejširší veřejnost, a také finančně přija-
telný. Požádali jsme o změnu územního plánu pro lokalitu
Mírového hnutí, nedaleko ZŠ Donovalská, kde by krytý
bazén měl stát. Jednáme se soukromým investorem, který
zde chtěl stavět už dříve, abychom mohli využít zkušenosti
a údaje, které on už získal.

■ Podobně se uvažovalo o stavbě bazénu nedaleko Centrálního
parku...

V Centrálním parku jsou dlouhodobé problémy s pozem-
ky, a tak nyní o stavbě bazénu v této lokalitě neuvažujeme.

■ Se svým zástupcem Janem Šimůnkem právě obhlížíte nové
bazény, aby ten zdejší byl stejně kvalitní. Které bazény jste 
si pro svou návštěvu vybrali a proč právě ony? Co z těchto
návštěv vyplynulo? Jaký by měl tedy bazén na Jižním Městě
být?

Už jsme navštívili bazény v Mělníku, v Hradci Králové,
Liberci, Ústí nad Labem a Děčíně. Čeká nás ještě návštěva
Plzně, Slaného a Berouna. Rádi bychom viděli v provozu
bazény o délkách 25 a 50 metrů. V rozhovorech
s jejich provozovateli si snažíme ujasnit si otázku provozu
i režie bazénů a získat tak všechny potřebné informace
a podklady pro rozhodování zastupitelstva.

Bazén na Jižním Městě by měl sloužit také k výuce pla-
vání, pro batolata, předškolní a školní děti, ale hlavně
k rekreačnímu plavání pro mládež, dospělou veřejnost
i seniory. Jakousi nadstavbou by mohlo být jeho využití
pro různé sportovní oddíly. 

■ Kolik bude výstavba bazénu stát?
Cena se bude odvíjet od jeho velikosti, tedy zda zvolíme
bazén  o délce 25 nebo 50 metrů. Náklady na pětadvaceti
metrový bazén jsou asi 200 milionů, náklady na padesáti
metrový bazén 300 až 350 milionů korun.

Na otázky Filipa Procházky
odpovídala Marta Šorfová, starostka

Zeptali jsme se
STAROSTKY

JESLE ČEKAJÍ na vaše děti
Nově zrekonstruované denní jesle Centra sociálních slu-

žeb se nacházejí se v objektu Křejpského 1502 a jsou
určené pro děti od 12 – 36 měsíců. Provoz zajišťuje odborný
personál pět dní v týdnu od 6.30 – 17.30 hod. Na každý den
je pro děti připraven kromě pomazlení s tetami i výchovný
program: děti malují, kreslí, učí se básničky, písničky, připra-
vují drobné dárečky nejen pro své nejbližší, ale i pro babičky
a dědečky z klubů seniorů, nacvičují krátká pásma cvičení
s písničkami, hrají si a baví se. K dispozici mají zahradu se
spoustou hraček, pískoviště a v létě i bazén.

V případě zájmu kontaktuje vedoucí sestru jeslí Gabrielu
Podzemskou, tel.: 272 951 872, která vám ráda celé zařízení
ukáže a podá veškeré informace.

Těšíme se na vaši návštěvu.
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Letošní jarní setkání seniorů provázely
mrazy, které dávaly tušit, že jaro je ještě

v nedohlednu. Přesto se 2. března v jídelně
Centra sociálních služeb sešlo 140 seniorů,
z nich část si přinesla nádherné masky, neboť
jarní setkání je i maškarním bálem se soutěží
o nejlepší masku.

V úvodním hodinovém vystoupení věnova-
ném Karlu Hašlerovi a jeho nesmrtelným písnič-
kám se představili Drahomíra Vlachová a Jan
Vízner, a chvílemi je doprovázel až stočtyřiceti-
členný sbor všech přítomných.

Pak nastoupila tradiční Brdská pětka, která
hned na začátku doprovodila rej masek. Vítě-
zem soutěže o nejlepší masku se stal předseda
Klubu seniorů V Benátkách Jan Čech s maskou
„Saxana v důchodu“ a s vlastnoručně vyrobe-
ným funkčním elektrickým koštětem.

Během odpoledne byli všichni předsedové se-
niorských klubů oceněni za celoroční obětavou
práci.

Poprvé v historii těchto setkání na závěr kape-
la přidávala, a tak se konec o více než půlhodinu
posunul. Umožnilo to nejen domácí prostředí jí-
delny v Křejpského ulici, ale i výjimečně příjemná
atmosféra, v níž všichni na úplný závěr ještě za-
vzpomínali na Karla Hašlera jedním z jeho nej-
větších hitů „Ta naše písnička česká“.

Jan Meixner, fota: Ronald Hilmar

JARNÍ MAŠKARNÍ setkání

ZLATÁ svatba
MANŽELÉ DAGMARA 
A VÁCLAV RAUEROVI 
se brali 15. ledna 1955 
a v předvečer významného 
životního jubilea, 
padesáti let společného života, 
14. ledna 2005, 
oslavili zlatou svatbu 
v obřadní síni Chodovské tvrze.

Redakce Klíče 
se jim i čtenářům 
omlouvá 
za zkomolení příjmení 
v Klíči číslo 3.

Naposledy nám zamávala
paní Žofie Janotová 
ze starého Chodova.

V pondělí 28. 2. 2005 
se rodina, přátelé a sousedé

rozloučili v kostele 
sv. Františka s nejstarší 

občankou Jižního Města. 
V květnu by oslavila 

104. narozeniny.

Kéž vzpomínka na ni zane-
chá radost v našich srdcích.
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

DŮLEŽITÁ
USNESENÍ

ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd

dne 8. 3. 2005

NESCHVALUJE:
▼ úplatný převod pozemku

parc. č. 670/6 JUDr. Červen-
kovi.

SCHVALUJE:
▼ zřízení věcného břemene ve

prospěch Pražské plynáren-
ské, a. s., pro stavbu plyná-
renského zařízení STL ply-
novod,

▼ výběrové řízení na záměr 
využití pozemku parc. 
č. 265/1.

UKLÁDÁ STAROSTOVI:
▼ zažádat o pozemek parc. 

č. 670/6 do svěření městské
části, 

▼ pokračovat v jednání o zabrá-
nění možnosti výstavby „Obyt-
ného souboru Na Křtině“.

Úplné znění textů je vyvěšo-
váno na Úřední desce, infor-
mačních vývěskách a na webo-
vých stránkách úřadu.

Příští zasedání zastupitel-
stva se bude konat v úterý 
12. dubna 2005 od 19.00 hod.
v zasedací místnosti úřadu
městské části.

Pavla Pitrmanová, 
sekretariát starosty

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ
místních komunikací
Ve dnech 10. května, 29. června a 20. září

2005 dojde k blokovému čištění místních
komunikací ve správě Technické správy ko-
munikací hl. m. Prahy. V naší městské části se
jedná o čištění ulic: Vodnická, Krajanská,
Proutěná, U Pramene, Na Křtině (úsek Vod-
nická – Milíčovská), Milíčovská (úsek Na
Křtině – začátek zástavby). Čištění komunika-
cí je spojeno s případným odtahem motorové-
ho vozidla, jehož řidič nerespektoval přenos-
nou dopravní značku „zákaz zastavení“. Tyto
dopravní značky s vymezenou dobou působ-
nosti budou na komunikacích osazovány mi-
nimálně 7 dní před plánovaným čištěním. Žá-
dáme řidiče, aby uposlechli toto dopravní
značení a v den čištění se svými vozidly
v dané ulici neparkovali. Umožníte tím bez-
problémové vyčištění komunikace.

Miroslav Franc, investiční odbor

Zlatý erb je soutěží o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst

a obcí a je pořádán Sdružením Zlatý erb
již sedmým rokem. Soutěže se městská
část se svými webovými stránkami zúčast-
nila již podruhé. V loňském roce jsme zís-
kali první místo v kategorii obce (v přípa-
dě Prahy kategorie městské části).

Ve středu 2. 3. 2005 byli ve Velké zase-
dací síni v budově Nové radnice vyhlášeni
vítězové krajského kola soutěže o nejlepší
webové stránky městských částí za rok
2005. V kategorii obce nebylo s ohledem
na propozice soutěže uděleno 1. místo
(soutěžící nemůže získat 1. místo v kate-

gorii ve dvou po sobě následujících roční-
cích). Městská část Praha – Újezd proto
obdržela zvláštní cenu, kterou osobně pře-
vzal zástupce starosty Václav Drahorád.

Letošní výsledek nás velmi těší, ale
především zavazuje. V březnu jsme díky
správci našich webových stránek Davido-
vi Hovorkovi zprovoznili tři nové služby:
elektronickou úřední desku, zasílání novi-
nek e-mailem a vyhledávání informací
z obsahu webových stránek podle klíčo-
vých slov. Uvítáme veškeré vaše náměty,
připomínky, požadavky k vzhledu a obsa-
hu webových stránek.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

VELKOOBJEMOVÉ
kontejnery
Kontejnery na nadměrný komu-

nální odpad budou přistaveny
v termínu od pátku 1. dubna 2005 do
neděle 3. dubna 2005 na tato místa:

Kateřinky – křižovatka ulic Vod-
nická – Na Křtině, ulice U Močálu,
Proutěná ulice (u stánku PNS), For-
manská ulice čp. 223, křižovatka
ulic Remízková – Pastevců.

Újezd – Formanská ulice čp. 63,
Formanská ulice u Návesního rybní-
ka.

Kontejnery jsou určeny pouze
pro velkoobjemový odpad z domác-
ností, nikoli pro odpad vznikající při
podnikatelské činnosti.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI 
Kateřinky u Milíčovského lesa

Již deset let občané naší městské části žádají o dětský kou-
tek, kde by si mohli děti s rodiči hrát a odpočívat. V le-

tošním roce se nám toto přání podaří splnit.
Městská část oslovila a vyhodnotila čtyři autorizované

výrobce dětských hřišť, kteří splňovali obsah norem nut-
ných pro provozování dětského hřiště. Norma EN 1176 má
sedm dílů, které obsahují všeobecné bezpečnostní požadav-
ky a zkušební metody, dále pak speciální požadavky pro
houpačky, skluzavky, lanovky, kolotoče, kolébačky i nemé-
ně důležité pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a pro-
voz hřiště. Kromě toho existuje ještě norma EN 1177 pro
povrchy hřišť tlumící náraz. Každý z nás po prostudování
těchto norem zjistí, že není nic jednoduchého zřizovat

a provozovat dětské hřiště. To, že děti mají právo na bez-
pečné prostředí je v teorii samozřejmostí, ale v praxi tomu
tak není. V březnu letošního roku uzavřela městská část na
stavbu dětského hřiště smlouvu s firmou TOMOVY
PARKY, která byla vybrána pro pěkné provedení dětských
atrakcí. Na dětském hřišti o velikosti oplocení cca 200 m2

budou rozmístěny tyto prvky: domek se skluzavkou, písko-
viště, šplhací sestava, kládová houpačka, pružinová hou-
padla, dvojhoupačka, malovací tabule a lavičky se stoly.
Prvky budou vyrobeny z akátového broušeného dřeva, při-
rozeně křivého. Ochranné nátěry budou provedeny v pří-
rodních barvách. Celková cena dětského hřiště činí cca
300 000 Kč.

O úklid a údržbu se bude starat jako zřizovatel a provo-
zovatel městská část. Předpokládaný termín dostavby - kvě-
ten 2005. Konkrétní termín slavnostního zahájení bude
včas uveden na vývěskách a webových stránkách MČ.

Václav Drahorád, zástupce starosty

WEBOVÉ STRÁNKY 
získaly cenu v soutěži Zlatý erb



10 VOK Klíč 4/2005www.praha11.cz

Odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 11 oznamuje, že velkoobje-

mové kontejnery (dále jen VOK) na
občanský odpad budou ve 2. čtvrtletí
2005 přistaveny na Jižním Městě v níže
uvedených termínech.

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

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

Umístění velkoobjemových kontejnerů
na odpad pro II. čtvrtletí  2005

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

JIŽNÍ MĚSTO I

ANEŽKY MALÉ

19. – 21. 4., 17. – 19. 5., 21. – 23. 6.

BACHOVA (NA KONCI U TS)
27. – 29. 4., 22. – 24. 6.

BLAŽIMSKÁ X KLAPÁLKOVA

20. – 22. 4., 18. – 20. 5., 15. – 17 .6.

BRANDLOVA (ZA STARTEM)
6. – 8. 4., 20. – 22. 4., 4. – 6. 5., 
18. – 20. 5., 1. –3. 6., 15. – 17. 6.

BRODSKÉHO (VEDLE ČP.1671)
18. – 20. 5.

DOUBRAVICKÁ

19. – 21. 4., 17. – 19. 5., 21. – 23. 6.

HLAVATÉHO

19. – 21. 4., 17. – 19. 5., 21. – 23. 6.

CHOMUTOVICKÁ

19. – 21. 4., 17. – 19. 5., 21. – 23. 6.

KONSTANTINOVA

12. – 14. 4., 26. – 28. 4., 10. – 12. 5., 
24. – 26. 5., 28. – 30. 6.

KRYŠTOFOVA

26. – 28. 4., 28. – 30. 6.

KŘEJPSKÉHO

12. – 14. 4., 26. – 28. 4., 10. – 12. 5., 
24. – 26. 5., 28. – 30. 6.

LEDVINOVA

6. – 8. 4., 4. – 6. 5., 1. – 3. 6.

MAJERSKÉHO X SAMOHELOVA

27. – 29. 4., 25. – 27. 5., 22. – 24. 6.

MATÚŠKOVA (U BLANKYTU)
13. – 15. 4., 27. – 29. 4., 11. – 13. 5., 
25. – 27. 5., 8. – 10. 6., 22.–24. 6.

MICHNOVA (VEDLE ČP.1603)
6. – 8. 4., 4. – 6. 5., 1. – 3. 6.

MNICHOVICKÁ
12. – 14. 4., 10. – 12. 5., 24. – 26. 5., 
14. – 16. 6., 28. – 30. 6.

MODLETICKÁ
26. – 28. 4., 24. – 26. 5., 28. – 30. 6.

MOKRÁ X ZIMÁKOVA
20. – 22. 4., 18. – 20. 5., 15. – 17. 6.

PLICKOVA
19.–21.4., 17.–19.5., 21.–23.6.

RUJANSKÁ X DONOVALSKÁ (U TS)
20. – 22. 4., 18. – 20. 5., 15. – 17. 6.

SCHULHOFFOVA (U ČP.794)
6. – 8. 4., 4. – 6. 5., 1. – 3. 6.

STACHOVA
26. – 28. 4., 28. – 30. 6.

ŠTICHOVA
12. – 14. 4., 10. – 12. 5., 24. – 26. 5., 
14. –16. 6., 28. – 30. 6.

VALENTOVA (PARKOVIŠTĚ PROTI ČP. 1737)
13. – 15. 4., 11. – 13. 5., 8. – 10. 6.

ŽENÍŠKOVA X KVĚT. VÍTĚZSTVÍ
27. – 29. 4., 25. – 27. 5., 22. – 24. 6.

JIŽNÍ MĚSTO II + STARÝ CHODOV

DĚDINOVA X FILIPOVA
11. – 13. 4., 9. – 11. 5., 13. – 15. 6.

GREGOROVA X HRUDIČKOVA
11. – 13. 4., 9. –11. 5., 13. –15. 6.

HRÁSKÉHO X ŠUSTOVA
4. –6. 4., 2. – 4. 5., 6. – 8. 6.

HRDLIČKOVA X KLOBOUKOVA
18. – 20. 4., 2. – 4. 5., 16. – 18. 5., 
6. – 8. 6., 20. – 22. 6.

K DUBU
4. – 6. 4., 2. – 4. 5., 16. –18. 5., 
6. – 8. 6., 20. – 22. 6.

KREJNICKÁ ZA OC CHRPA (CHODNÍK)
11.– 13. 4., 9. – 11. 5., 13. – 15. 6.

LÁSKOVA X MALENICKÁ
4. – 6. 4., 2. – 4. 5., 6. – 8. 6.

LAŽANSKÉHO
4. – 6. 4., 2. – 4. 5., 16. – 18. 5., 
6. – 8. 6., 20. –22. 6.

NECHVÍLOVA 1826–29
4. –6. 4., 2. – 4. 5., 6. – 8. 6.

PETÝRKOVA 1953
11. – 13. 4., 9. –11. 5., 13. – 15. 6.

POD VODOJEMEM
4. – 6. 4., 2. – 4. 5., 16. – 18. 5., 
6. – 8. 6., 20. – 22. 6.

U NOVÉ DÁLNICE
18. – 20. 4.

VOJTÍŠKOVA ZA OC MEINL (CHODNÍK)
4. – 6. 4., 2. – 4. 5., 6. – 8. 6.

Bližší informace získáte na odboru ži-
votního prostředí ÚMČ Praha ;11, Vi-
dimova 1325, Praha 11. Pro oblast
JM I u Ing. Mareše, tel. 267 902 367
a Mgr. Krausové, tel. 267 902 514 pro
území Jižního Města II a starého Cho-
dova na tel. čísle 267 902 320 u pana
Doubravského.

Petr Doubravský, odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 11

Foto: autor

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
pro 2. čtvrtletí 2005
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ika, intenzivní

log. péãe, sbor Sr-
díãko

divadla, koncerty,
v˘stavy, kulturní

program
y pro dûti

plavání, hory,
·vP

angliãtina

flétna

bezlepková dieta

24 Kã

Pitn˘ reÏim

5. – 8. 4
2005

4ano

114

18

zahrada u lesa, 
ãistiãky vzduchu 

Bionaire

logop. péãe, hudeb.,
estet. av˘tv. v˘ch.,

keram
ika

divadla, 
akce srodiãi, 

v˘chov. koncerty

plavání, balet,
pohyb. v˘ch., ·vP

angliãtina

flétna

ano

23 Kã

Pitn˘ reÏim

4. aÏ6. 4. 2005
13–17 hod.

7ano

195

18

zahrada,  
ãistiãky vzduchu,
keram

ická pec

logoped. péãe,  HV,
VV, ekologie, 

keram
ika

divadla, koncerty,
akce pro rodiãe

a
dûti

plavání, jóga,
cviãení v Z·, ·vP

angliãtina

flétna

ano

25 Kã

Pitn˘ reÏim

4. aÏ6. 4. 2005 

3 + 1 integrovaná

ano

96

16/8

ãistiãky vzduchu,
bazén na zahradû,

keram
. dílna

estetická v˘chova,
intenzivní 

logopedická péãe

divadla, 
v˘tvarn˘ 
krouÏek

plavání, hudeb.-
-pohyb. kr., ·vP

angliãtina

flétna

ano

25 Kã

Pitn˘ reÏim

V
dobû 

zápisu

4

smí‰. 3-5 l, pfied‰k. 5-6 l.

116

19

zahrada, 
ãistiãky vzduchu

Rainbow

estetická v˘chova,
Ïivotní prostfiedí,

spec. poruchy uãení

divadla, v˘lety
koncerty,

akce srodiãi

aerobic, tanec, 
plavání, ·vP

angliãtina

flétna

ne

25 Kã

Pitn˘ reÏim

V
dobû zápisu

a
1. 4. 2005

3+1 integrovaná

ano

95

19/7

zahrada, 
ãistiãky vzduchu

poãítaãe

logop. péãe, 
poãítaãov˘ v˘uk.

progr. pro pfied‰k.

divadla, 
koncerty, v˘stavy,

v˘lety

balet a
ÚPV, plavá-

ní, VV, ·vP

angliãtina

flétna

ano

24 Kã

Zv˘‰en˘ pitn˘ reÏim

Kdykoli
po dom

luvû

3+1 integrovaná

ano

9519

zahrada, 
poãítaãe

estet. v˘ch., logo-
pedická péãe, 

keram
ika,

divadla, v˘tvarn˘ 
krouÏek, koncerty,

v˘lety, v˘stavy

plavání, hudeb.-
-pohyb. kr., ·vP

angliãtina

flétna

ano, rÛzné diety

24 Kã

Pitn˘ reÏim

Kdykoli
po dom

luvû

6

4 + 2 t. vûk. sm
í‰.

168

17

zahrada, 
m

lhovi‰tû, 
ker. pec a

kruh

ekologie, logopedie, 
keram

ika, ochrana
Ïivotního prostfiedí

divadla, 
akce srodiãi

v˘lety, taneãní kr.

plavání, hudeb.-
-pohyb. kr., ·vP 

angliãtina

flétna

ano dietní strava

25 Kã

Pitn˘ reÏim

Kdykoli 
po dohodû

4

3+1 pfied‰kolní

120

18

sauna,
keram

ická 
pec, zahrada

estet. v˘chovy za-
m

ûfiené na v˘tvarné
ãinnosti, logopedie

divadla, v˘stavy,
v˘lety, 

akce pro rodiãe

saunování, pobyt
u

m
ofie, ·vP

angliãtina

nene

24 Kã

Pitn˘ reÏim

31. 3. 2005

4ne

120

18

dopravní hfii‰tû, 
zahradní dfievûn˘

program

estetická v˘chova,
keram

ika, taneãní
skupina JeÏci

divadla, koncerty,
tém

atické v˘lety, 
taneãní v˘uka

plavání, jóga, 
zdravotní cv., ·vP

angliãtina

flétna

ne

25 Kã

Pitn˘ reÏim

4. 4. 2005
9-10 a 15-17 hod.

2

1 + 1 logopedická

40

20/7

noãní provoz, 
tûlocviãné vybavení,

ãistiãky vzduchu

logopedická tfiída,
v˘tva. a

hudeb. 
v˘chova, keram

ika

divadla, 
‰koly vpfiírodû, 
akce pro rodiãe

pohyb. kr., pobyt
u

m
ofie, ·vP

angliãtina

flétna

ano, dietní strava

25 Kã

Pitn˘ reÏim

V
dobû zápisu
a kdykoli

1+6 intregrovan˘ch

ano

104

8/17

ãistiãky vzduchu,
hrnãífisk˘ kruh, 
keram

ická pec

integrace, intenzivní
logopedická péãe,

keram
ika

divadla, v˘stavy,
v˘lety, 

akce pro rodiãe

aerobic, plavání,
pohyb. kr., ·vP

angliãtina

flétna

ano

23 Kã

Pitn˘ reÏim

6. 4. 2005
a

vdobû zápisu

6ano

180

15

sauna, 
bazén na zahradû

logopedická péãe,
keram

ika

divadla, 
besídky, 

nauãné pofiady

plavání, sauna,
hud.-poh. kr., ·vP

angliãtina

flétna

ne

25 Kã

Pitn˘ reÏim

2xroãnû

4ano

113

17

ãistiãky vzduchu,
dopravní hfii‰tû, 

m
lhovi‰tû

logopedická péãe,
v˘tvarná v˘chova,
hudební v˘chova

divadla, v˘stavy,
v˘lety, 

akce pro rodiãe

plavání, turistika,
tanec, ·vP

angliãtina

flétna

ne

24 Kã

Pitn˘ reÏim

4xroãnû

M· Blatenská 2145
tel.: 272 933 137, 272 934 622

Emilie Petrá‰ová
msblatenska@volny.cz

Sweb.cz/blatenska.ms/MS_Blatenska.html

M· A. Drabíkové 536
tel.: 272 916 641, 272 919 913

Jitka Schulzová
ms_drabikove@volny.cz

www.sweb.cz/msdrabikove

M·

M· Hrabákova 2000, tel.: 272 934 237, 
272 932 161; deta‰. prac. Hrudiãkova 2107,

tel.: 272 934 279, Alena Sazmová
mshrabakova@mybox.cz

www.mybox.cz/mshrabakova

M· Hroncova 1882, tel.: 271 911 870
Marie Rákosníková

mshroncova@volny.cz

M· Janouchova 671
tel.: 272 912 122

Katefiina Koãerová
msjanouchova@seznam.cz

M· JaÏlovická 2119
tel.: 272 916 869
Zlata Svobodová

ms_jazlovicka@mybox.cz
www.volweb.cz/ms_jazlovicka

M· Konstantinova 1480
tel.: 272 914 670

Romana Schmittová
mskonstantinova@seznam.cz

www.sweb.cz/ms.konstantinova

M· Kfiejpského 1503
tel.: 272 951 873

Vûra Bokrová
mskrejpskeho@mybox.cz

M· Marku‰ova 1556, tel.: 272 926 452, 
272 931 214; deta‰. prac. 

Dubnova 806, tel.: 272 914 935
Mgr. Eva Bartáková

ms.markusova@worldonline.cz

M· Madolinka, Modletická 1402
tel.: 272 910 313
Mgr. Jitka Kalná

msmodleticka@mybox.cz

M· Mírového hnutí 1680
tel.: 272 918 603

Mgr. Hana Lisecová-Zimová
ms.mh@mybox.cz

www.volny.cz/ms.mh

Internátní M· Stachova 518
tel.: 272 916 816

BoÏena Havlíková
msstachova@mybox.cz

www.sweb.cz/msstachova

M· Sulanského 693
tel.: 272 916 486

Mgr. Olga BroÏová
mssulanskeho@mybox.cz

www.acein.cz/mssulanskeho

M· Vejvanovského 1610
tel.: 272 916 080

Helena Kaplanová
ms.vejvanovskeho@worldonline.cz

www.acein.cz/msvejvanovskeho

M· Chodov, V Benátkách 1751, 
tel.: 267 914 819; det. praco. Kvût. vít. 1738,

tel.: 272 923 510, Mgr. Irena Michalcová
mskvitezstvi@mybox.cz
www.mschodov.wz.cz

P
ozn.: ·

vP
 – ‰koly v pfiírodû

T
ab

u
lku

 p
fiip

ravila: Ivan
a M

alín
ská

ZÁPIS 
do mateřských škol
se uskuteční v termínu od 4. 4. do 22. 4. 2005

V tomto termínu si rodiče vy-
zvednou a také odevzdají ve

zvolené škole přihlášku. Přihlášku
lze podat pouze do jedné mateř-
ské školy. Doporučená měsíční
úplata je 500 Kč, stravné v rozme-
zí od 23 Kč do 25 Kč denně.

Více informací najdete v přehle-
du mateřských škol, také je poskyt-
ne odbor školství a kultury Úřadu
městské části Praha 11, paní Ivana
Malínská, tel. 267 902 328.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v přípravné třídě základní školy

Přípravné třídy základní školy
již několik let slouží dětem,

které mají či mohou mít z něja-
kého důvodu ztížen přechod
z mateřské školy do školy zá-
kladní. Jsou to děti, jimž byla
jednou či dvakrát odložena
školní docházka, děti pomaleji
vyzrávající, děti s vadami řeči,
s lehkou mozkovou dysfunkcí,
s jiným než českým mateřským
jazykem apod. V přípravné třídě
se v malém kolektivu sedmi až
deseti dětí nenásilným způso-
bem připravují na nároky, které
na ně bude klást nástup do
první třídy základní školy.

Přípravná třída bude letos
opět otevřena při Speciálních
školách, Praha 4, Kupeckého
576 (Modrá škola).

Vzdělávání v přípravném
ročníku probíhá v příjemném,
moderně zařízeném prostředí.
Třída je bezprostředně propoje-
na s upravenou školní zahra-
dou. S dětmi pracuje kvalifiko-
vaná speciální pedagožka, sou-
částí vzdělávání je péče klinic-
kého logopeda.

V odpoledních hodinách je
dětem k dispozici pestré spekt-
rum zájmových kroužků (kera-
mika, výtvarný kroužek, sportov-
ní hry, plavání, dovedné ruce).

Rodiče i se svými dětmi se na
nás mohou přijít podívat
ve Dnech otevřených dveří,
které škola pořádá vždy první
středu v měsíci v době od 8 do
14 hodin, nebo jindy po indivi-
duální domluvě. Informace lze
získat na adrese Speciální školy,
Praha 4, Kupeckého 576, tel:
272 916 650, E-mail: , .

Zápis dětí do přípravného
ročníku bude probíhat v březnu
až červnu 2005, kontaktní oso-
bou je PhDr. Karel Kaprálek,
ředitel školy.
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Ve dnech 19. – 22. dubna 2005 se
v prostorách Křižíkova pavilonu

2B a 2E na Výstavišti Praha Holešovice
uskuteční IX. ročník specializované vý-
stavy pomůcek a služeb pro zdravotně
postižené NON – HANDICAP 2005,
jejímž organizátorem je společnost In-
cheba Praha. Záštitu nad výstavou pře-
vzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR,
oficiálním partnerem je Svaz českých
a moravských výrobních družstev a od-
borný doprovodný program zajišťuje
občanské sdružení zdravotně postiže-
ných ORFEUS.

Prostory Křižíkova pavilonu
2B budou naplněny expozicemi nestát-
ních neziskových organizací humani-
tárního zaměření, jako je například Ná-
rodní rada zdravotně postižených ČR,
Sdružení zdravotně postižených v ČR,
FOKUS Praha, Unie ROSKA, Česká
asociace pro psychické zdraví, Alfa
Human Service, VIDA a řada dalších.

V Křižíkově pavilonu 2E se představí
výrobní a obchodní společnosti, jako
například MEYRA, SIVAK, ORTO-
SERVIS, INTER META, VECOM, AL-
TECH , LOPED, IROA a na tři desítky
dalších subjektů.

Odborný doprovodný program bude
zahrnovat několik tematických bloků:
19. dubna bude pozornost věnována
aktuálním otázkám legislativy dotýkají-
cí se života zdravotně postižených
a programu Mobilita pro všechny – od-
borným garantem bude Národní rada
zdravotně postižených ČR. Ve středu
20. dubna bude projednáváno téma
Odraz sociální ekonomiky v životě
zdravotně postižených – odborným ga-
rantem bude o. s. ORFEUS, a téma
„Mohou být předsudky o zdravotním
stavu překážkou k zaměstnávání zdra-
votně postižených ?“ – odborným ga-
rantem bude Koalice pro zdraví o. p. s.
Dne 21. dubna je na programu „Přínos

komplexní rehabilitace pro rozvoj kva-
lity života zdravotně postižených“ –
odborným garantem bude Společnost
pro ucelenou rehabilitaci postižených
a problematika „Rodinný a sexuální
život zdravotně postižených“.  Dne 
22. dubna se uskuteční setkání zájem-
ců o problematiku významu osobní asi-
stence pro zdravotně postižené – od-
borným garantem posledně jmenova-
ných akcí bude o. s. ORFEUS.

Pro návštěvníky výstavy NON –
HANDICAP 2005 bude zajištěna auto-
busová kyvadlová doprava (bus s úpra-
vou pro vozíčkáře) ze stanice nádraží
Holešovice přímo do areálu Výstaviště
Praha Holešovice, a to speciální linkou
751. Těžce zdravotně postižení mohou
pro individuální dopravu využít nabíd-
ky zvýhodněné dopravy poskytované 
o. s. ORFEUS (606 740 529).

Zájemci o účast a prohlídku IX. roč-
níku výstavy NON – HANDICAP 2005
naleznou další informace na www. in-
cheba.cz/non-handicap a zájemci o od-
borný doprovodný program budou aktu-
álně informováni na www.orfeus-cr.cz

NON – HANDICAP 2005

V naší městské části Praha 11 žije
více než 82 tisíc obyvatel, z tohoto

počtu je více než dva a půl tisíce zdra-
votně a tělesně postižených občanů.
Někteří z vás ani nevědí, že zde máme
i dobrovolné organizace, ve kterých se
zdravotně a tělesně postižení spoluob-
čané zúčastňují klubového života. Stře-
disko naší činnosti se nachází v Praze
11, Jarníkova 1895 (stanice autobusů
MHD, Jarníkova č. 154, 118 a 197, te-
lefon 271 911 670 a 736 509 854)
a sídlí zde tyto organizace:

▼ Centrum pro zdravotně postižené
Praha 4

▼ Svaz tělesně postižených OV Praha 4
▼ Místní organizace Svazu tělesně po-

stižených Praha 11
Uvedené tři organizace významně

rozšiřují služby v oblasti sociálně-práv-
ního a zdravotního poradenství pro
zdravotně a tělesně postižené občany
Prahy 11. Centrum pro zdravotně po-
stižené (vedoucí paní Aneltová) je
možné navštívit každé pondělí a středu
od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.
Výbor OV STP (předsedkyně paní Ku-
bátová) se schází 19. dubna, 17. května
a 14. června 2005 od 14.30 hod. Výbor
MO STP (předsedkyně paní Slámová,
tel. 241 725 423) má schůze každé
první a třetí pondělí v měsíci od 15.00
hod.

Naše místní organizace STP pořádá
ve středu 6. dubna v 16.00 hodin

v Klubu seniorů v Křejpského ul. 1502
jarní členskou schůzi. Ve středu 15.
června jedeme na prohlídku Českých
Budějovic a zámku Hluboká. Na pod-
zim pořádá OV STP Praha 4 zájezd na
Moravu.

Výbor MO STP Praha 11, OV STP
Praha 4 a Centrum pro zdravotně po-
stižené se obracejí na občany se zdra-
votním a tělesným postižením v Praze
11 s výzvou: Přijďte mezi nás, pojeďte
s námi na výlety, pojďte s námi do di-
vadla, na rehabilitační cvičení. Rádi
vás přivítáme, strávíte s námi příjem-
ně svůj volný čas!

Zdeněk Moc, člen OV STP

ŽIJEME MEZI VÁMI,
nechcete přijít mezi nás?

POZVÁNKA
na setkání členů 
Klubu vojenských
důchodců Prahy 11

Připomínáme vám, že dne 
20. dubna 2005 ve 14.00 hod. se

koná setkání členů Klubu vojen-
ských důchodců v Klubu seniorů
v Křejpského ulici 1502. 

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

Dozvíte se i podrobnosti k zájez-
du dne 28. dubna 2005 do východ-
ních Čech, o kulturních akcích
v měsíci květnu a o činnosti klubu
do konce roku 2005..

Na setkání srdečně zve vedoucí
Plk. Ing. Jan Baše

JAPONSKÁ
MASÁŽ Shiatsu
Dobrá metoda pro uvolnění fyzic-
kých i psychických bloků.

Masáže 5 min. od metra Háje,
cena 1 hod. 200 Kč, 1 a půl hod.
300 Kč.

Objednávky přijímá: 
Petr Mach, 603 163 623
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Také v průběhu roku 2005 zajistil odbor infrastruktury
města MHMP prostřednictvím svozové firmy Reth-

mann–Jeřala, Recycling, s. r. o., mimořádné sběry komunál-
ního odpadu od fyzických osob trvale bydlících na území 
hl. m. Prahy, a to formou mobilních sběrných dvorů.

To znamená, že svozová firma ve stanovených dnech při-
staví na určené místo několik velkoobjemových kontejnerů,
do kterých mohou občané zdarma (v neomezeném množ-
ství) odkládat všechny odpady z domácností: objemný
odpad, kovy, lednice, elektrošrot, pneumatiky, papír, sklo,
nebezpečné odpady (obaly od barev, laků,, ředidel apod.),
dále autobaterie a kompostovatelný odpad ze zeleně.

Termíny mobilních sběrných dvorů jsou vždy ve čtvrtek 
od 14.00 – 19.00 hod v těchto lokalitách:

Březen 2005:
•  24. 3. 2005 – parkoviště v Štichově ul. (u čp. 640/24)
•  31. 3. 2005 – parkoviště v Hviezdoslavově ul. (vedle ob-

jektu Start)

Duben 2005:
•  7. 4. 2005 – parkoviště v Krejnické ul.
•  14. 4. 2005 – parkoviště v Starochodovské ul. x Na Sádce
•  21. 4. 2005 – parkoviště v Metodějově ul.
•  28. 4. 2005 – parkoviště v ul. Mírového hnutí (poblíž ul.

Hekrovy před hlídaným parkovištěm)

Květen 2005:
•  12. 5. 2005 – parkoviště v ul. Hněvkovského x Prašná
•  26. 5. 2005 – parkoviště ve Vojtíškově ul.

Červen 2005:
•  9. 6. 2005 – parkoviště v ul. Plickově x Výstavní
•  23. 6. 2005 – parkoviště v ul. Mírového hnutí (vedle ul.

Kunínovy, Benkovy)

Září 2005:
•  8. 9. 2005 – parkoviště v Radimovické ul.
•  15. 9. 2005 – parkoviště v Hněvkovského ul. x Prašná
•  22. 9. 2005 – Starochodovská, naproti čp. 571
•  29. 9. 2005 – parkoviště v Metodějově ul.

Říjen 2005:
•  6. 10. 2005 – parkoviště v ul. Hrdličkova
•  13. 10. 2005 – Starochodovská, vedle čp. 886 (Sběrné su-

roviny)
•  20. 10. 2005 – parkovací záliv v ul. Klapálkově x Čenětic-

ká

Odbor životního prostředí žádá občany, aby odpady ode-
vzdávali pouze obsluze mobilního sběrného dvora. Svozová
firma bude dle potřeby průběžně odvážet plné a přistavovat
prázdné kontejnery. Vzhledem k tomu, že tento sběr je
určen pouze pro fyzické osoby trvale bydlící na území hl. m.
Prahy, mohou pracovníci svozové firmy požadovat od obča-
nů doklad o trvalém bydlišti (např. občanský průkaz).

S případnými dotazy se obraťte na odbor životního pro-
středí ÚMČ Praha 11, telefon 267 902 355, 267 902 367,
267 902 514 nebo 267 902 332.

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY 2005

Jižní Město I
ve čtvrtek 12. května 2005
9 – 12 a 13 – 17 hod.
Vidimova ul. 1324
budova ÚMČ Praha 11

Jižní Město II
ve čtvrtek 19. května 2005
9 – 12 a 13 – 17 hod.
objekt Hráského ul. 1902 (jednopat-
rová budova naproti řadě panelových
domů čp. 1908 a 1909)
– doprava metro C stanice Chodov,
první stanice bus č. 154 nebo 118 ve
směru k vysokoškolským kolejím

Po dohodě je možné provést i trvalé
označení psa mikročipem, který

odpovídá ISO standardu vydanému

Evropskou unií. Trvalé označení psa
staršího šesti měsíců, chovaného na
území hlavního města Prahy, je povin-
né dle ustanovení obecně závazné vy-
hlášky č. 23/2003 Sb. HMP, o místním
poplatku ze psů, nejpozději k 31. 12.
2005. Čipování je hrazeno chovatelem
v plné výši. Chovatel má nárok na
úlevu od poplatku vždy ve dvou násle-
dujících letech po očipování (vždy 350
Kč/rok), poživatelé invalidního či sta-
robního důchodu neplatí v uvedených
letech poplatek žádný.

Další možností, jak trvale označit
psa, je tetování odborně způsobilou
osobou, které však v rámci hromadné-
ho očkování prováděno nebude. V pří-
padě označení tetováním není přizná-
ván nárok na úlevu od poplatku.

Upozornění:
■ Ochranné očkování proti vzteklině
je na území ČR povinné pro psy starší
tří měsíců dle ustanovení zák. č.
166/1999 Sb., o veterinární péči,
v platném znění. Provádí se 1 x ročně
a je hrazeno chovatelem.
■ Možnost očkování i proti dalším in-
fekčním chorobám (kombinovaná
vakcína).
■ Pokud majitel psa nevyužije této
hromadné akce, má možnost nechat
zvíře očkovat u kteréhokoliv veteri-
nárního lékaře.
■ Při očkování budou vydávány ekolo-
gické sáčky na psí exkrementy.
■ Bližší informace podá odbor životní-
ho prostředí na tel. č. 267 902 331.

Ing. Helga Pečená,
odbor životního prostředí

ÚMČ Praha 11

OČKOVÁNÍ proti vzteklině



Uplynulo již pět let od reorganizace Městské policie hl. m.
Prahy, jejímž cílem bylo strážníky co nejvíce přiblížit

obyvatelům Prahy, tedy i občanům Jižního Města.
Z tohoto důvodu vznikl také institut městské-
ho strážníka-okrskáře, který ve svém okrsku
samostatně a komplexně plní úkoly k zajiš-
tění veřejného pořádku, a to s důrazem na
svou místní a osobní znalost.

Celá Praha je rozdělena na okrsky, což
jsou územně ohraničené úseky v obvodu
městské části. V každém z nich v nepravi-
delně rozvržené pracovní době vykonává
službu určený okrskář. Je přitom v bezpro-
středním kontaktu s občany, a také s předsta-
viteli dotyčné městské části.

Teritorium Obvodního ředitelství Městské
policie Praha 11 je rozděleno na třináct okrsků,
z toho jedenáct jich je na Jižním Městě a zbývají-
cí dva tvoří přilehlé městské části Šeberov a Újezd.
V každém okrsku slouží jeden okrskář, ale v okrscích
1, 8, 10, Šeberov a Újezd pro jejich velkou rozlohu slouží
okrskáři dva. Předpokládáme, že se počet strážníků našeho
obvodního ředitelství zvýší a plánujeme takto posílit i další
okrsky, konkrétně okrsek číslo 2 a 3.

Naše ředitelství prošlo řadou změn. Jednou z nich bylo
přestěhování všech okrskářů z obvodního ředitelství U Pře-
hrady 54 na služebnu v Láskově ulici čp. 1815, která byla do
té doby využívaná pro styk s veřejností ve středu od 15-18
hodin. Tyto úřední hodiny jsou i nadále v plném rozsahu za-
chovány. Další plánovanou změnou je otevření druhé slu-
žebny, a to v Bajkonurské čp. 736. Vzhledem ke skutečnosti,
že se tato ulice nachází v blízkosti konečné stanice metra
Háje, úřední hodiny zde budou každý pracovní den. Přemís-
tění okrskářů do služebny v Láskově ulici a otevření druhé
služebny v Bajkonurské je krokem ke zkvalitnění služeb
městské policie na Jižním Městě. V obou služebnách pak
mohou občané podávat podněty, stížnosti, přicházet s nega-
tivními poznatky a zkušenostmi, ať už se jedná o parkovací
nekázeň řidičů, o ničení obecního majetku, o nepovolené
skládky, s informacemi o odcizených poklopech kanalizace,
o poškozených telefonních automatech, lavičkách či zastáv-
kách MHD a dalšími. Abychom mohli účinně postihovat vi-
níky dopouštějící se výše zmíněných protispolečenských jed-
nání, neobejdeme se bez vaší pomoci. Na oplátku můžete
získávat informace o činnosti a práci strážníků městské poli-
cie. V neposlední řadě zde mohou občané vyřizovat i pře-
stupky týkající se parkování vozidel. V dalších číslech zpra-
vodaje Klíč postupně občanům postupně představíme všech
osmnáct strážníků-okrskářů.

Bc. Miroslav Růžička
ředitel OŘ Městské policie Praha 11

V rámci obvodního ředitelství Praha 11 mají úřední hodiny
pro styk s veřejností tyto okrsky Městské policie:

Láskova 1815 St 15.00 – 18.00
tel. 271 911 430

Újezd, Kateřinské nám. Út 15.00 – 18.00
tel. 272 690 545

Šeberov, K Hrnčířům 34 St 15.00 – 18.00
tel. 244 913 314

Městská policie Prahy 11
U Přehrady 54
Operační linka: 267 913 056 – nepřetržitě
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OKRSKÁŘI

okrsek okrskáfi mob. tel.

1 Guzi Petr 723 639 882

1 Petrová Petra 603 344 233

2 Rendl Jifií 723 645 295

3 Soukup Libor 723 647 277

4 Mengerová ·árka 720 102 017

5 âíÏek David 723 647 152

6 Hrycanjuk Bohdan 728 413 270

7 ·tûtková Alena 723 645 299

8 Douda Radek 723 708 716

8 StibÛrek Martin 720 102 015

9 Kail Roman 723 708 742

10 Gemeri Michal 720 102 018

10 Majer Zdenûk 720 102 016

11 Kule Tomá‰ 777 670 864

11 Masnica Rudolf 728 401 794

12 Floss Petr 607 739 191

12 Brynda Roman 605 500 317

13 Barchánek Jan 723 743 926
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Tísňové volání 
Městské policie: 156
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Přes katastr obce Chodova
byla zahájena stavba dálnice

od Prahy přes Újezd, Průhonice
a dále do Brna. Její trasa prochá-
zela dnešní ulicí Malebnou.
V nové tělocvičně chodovských
sokolů vznikl „pracovní tábor“.
Sotva v březnu 1939 rozhlas
a noviny oznámily vyhlášení sa-
mostatného Slovenského státu,
sdělilo druhý den rádio, že ně-
mecké vojsko pochoduje zbyt-
kem českých zemí. Mnozí zdejší
spěchali do ulic Prahy… „Nikde
v Chodově nezavlál prapor s há-
kovým křížem, přestože zde žilo
i několik německých rodin.“ Byl
to ale konec Československa
a začátek protektorátu. 

Přišel zákaz shromažďování,
pokyn k odevzdání zbraní, jízda
vpravo, přechodné zatčení deseti
osob podezřelých z komunistic-
ké činnosti. Německé vojenské
kuchyně „zdarma“ nabízely po-
lévky, za které později došlo obecnímu úřadu vyúčtování,
nezaměstnaní dostávali poukázky na zboží. 23. dubna byl
prováděn nábor členstva do jediného povoleného Národ-
ního souručenství. Došlo k zavedení dvojí měny, němec-
kých marek vedle korun, navíc v novém, nevýhodném
kurzu. Když ale někomu v obchodě vrátili německé drob-
né, zašel do nejbližšího obchodu něco koupit, „jen když
nebude míti v kapse německé mince“. „A tak se valilo
jedno nařízení za druhým a občané nevycházeli z antipatií
proti těmto nařízením.“ Stále přicházela nová: „U nás
v Chodově museli býti také dle nařízení označení velkou

hvězdou osoby židovského pů-
vodu a i u nás v obci byli přinu-
ceni k vykonávání různých ve-
řejných prací.“ Stavba čs. dálnice
byla zastavena. 

„Kočové“ chodili dlouho
vedle povozů zleva, byť se vysta-
vovali úrazu. Zákaz prodeje li-
hovin v hostincích a uzavírací
hodinu „i místní policie a četnic-
tvo přehlíželi“. Schovávaly se čs.
kovové koruny, „jichž měli něk-
teří jednotlivci několik tisíc“.
„Smír mezi sousedy“, k němuž
nabádala média, byl „s velkou
zatvrzelostí ignorován“. Nový
cenový úřad nebyl respektován,
„až několik pokut přinutilo míst-
ní živnostníky k poslušnosti“.
Svátek matek, úředně sjednoce-
ný s „Říší“ na třetí květnovou
neděli, se v obci slavil „jako ob-
vykle druhou neděli“. Podle pří-
kazu však mizely symboly, při-
pomínající Československo.

Obec Baráčníků odstranila bronzovou desku z kamene
pod Lípou svobody proti sokolovně. Bustu T. G. Masaryka
starosta ukryl ve sklepě úřadu v hromadě uhlí. „Odhalili“ ji
tam zaměstnanci obce a po dohodě bustu zakopali na
dvoře místní školy, „kde byla kolna na nádobí“. Státní
znak na pomníku padlých z 1. světové války však byl „na
žádost místní obce“ pouze zakryt plechem. 

„Počátek letošního školního roku byl poznamenán přepa-
dením Polska německým vojskem, čímž vlastně byla započa-
ta nová světová válka.“ Obecná škola měla tehdy 19 tříd
s 554 žáky, střední škola 9 tříd s 317 žáky. (Pokračování.)

Ulice Malebná. Foto autor

nejenom pro listonoše
Hroncova

Ulice tohoto jména
náleží k „původ-

ní“ zástavbě západní
části Jižního Města.
Navazuje na Jarníko-
vu ulici, ale není
dlouhá. Představuje
jihozápadní zakonče-
ní jednoho ze soubo-
rů, charakteristických
svým jednotným způ-
sobem urbanistického
řešení pro tuto část
Prahy 11. Zároveň
tvoří ukončení celé
zástavby směrem ke
katastru Kunratic.
Univerzitní profesor
Jur Hronec (17. 5.
1881 – 1. 12. 1959)
byl slovenský matematik a pedagog, člen Slovenské akade-
mie věd. Osobně se zabýval zejména diferenciálními rovni-
cemi v okolí singulárních bodů. Měl ale značné zásluhy pro
celkový rozvoj vědeckého života na Slovensku. Ulice nese
jeho jméno od svého vzniku v roce 1980. 

V Parku

Možná málokdo
ví, že máme již

dva roky v Praze 11
novou ulici. Jmenuje
se V Parku a najdete
ji v západní části Již-
ního Města, které do-
minuje Jírovcovo ná-
městí. Ulice vznikla
výstavbou  administ-
rativních budov
v sousedství Roztylské
ulice. Vychází z ní vý-
chodním směrem
v ose protilehlé ulice
Jarníkovy a stáčí se ji-
hovýchodním smě-
rem. Proti ulici Lásko-
vě se lomí v pravém
úhlu k jihozápadu
a vstupuje zpět do ulice Roztylské. Veřejnost byla s existencí
ulice V Parku seznámena v denním tisku 25. ledna 2003.
Jméno ulice navozuje představu celkové budoucí úpravy
prostředí.

Jiří Bartoň. Fota autor  

Jiří Bartoň

Nikde nezavlál prapor

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (3 0 )
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ZŠ K MILÍČOVU s rozšířenou
výukou jazyků informuje
Vřazovací řízení do tříd s rozšířenou výukou jazyků se

koná 26. dubna 2005 od 8 hodin. Přihlášky jsou k dis-
pozici v kanceláři budovy naší školy, na kmenových školách
nebo si je můžete stáhnout z webových stránek. Otvíráme
třídy s výukou německého nebo anglického jazyka. Hlásit se
mohou žáci letošních druhých tříd. Přihlášky je nutno ode-
vzdat do 20. dubna 2005. Náhradní termín vřazovacího říze-
ní je stanoven na 10. května 2005. Pozvánky k vřazovacímu
řízení nebudou rozesílány.

J. Vrbová, zástupkyně ředitelky školy
ZŠ K Milíčovu, Praha 4, www.zsmilicov.cz

Statistiky dokládají, že postupně
přibývá rodičů, kteří si vybírají, na

kterou školu své ratolesti umístit
a někdy je neodradí ani výrazně vyšší
docházková vzdálenost. Stejně tak
narůstá počet žáků, kteří v průběhu

základní docházky změní jednu školu
za druhou. Uvážený přestup na jinou
školu může dětem pomoci, je ale
dobré získat vždy co nejvíce informa-
cí, školu navštívit, pohovořit si s uči-
teli. Základní školy nabízející vřazo-

vací řízení mají každá svoje specifika
a poměrně vysokou laťku kvality. Ne-
potřebují bojovat za každou cenu
o nové žáky. Nabízejí především svůj
léty vytvořený potenciál. Vše ostatní
záleží na rodičích.

PŘESTOUPIT na jinou školu? Proč ne?

ZŠ CAMPANUS sídlí 
na Jírovcově náměstí
Hledáte pro své dítě dobrou základní školu? Zajímáte se

nejen o známky, ale také o to, zda škola nutí děti pře-
mýšlet, vede je k tvůrčí práci, rozvíjí jejich talent formou her,
umožňuje jim aktivní přístup k vyučování?

Chcete pro ně spíše tvůrčí atmosféru 
než biflování a memorování?

Pro žáky letošních pátých tříd (budoucí šesťáky) nabízíme
třídu s rozšířenou výukou zaměřenou na informatiku s po-
vinným druhým cizím jazykem.

Čím vás ještě chceme zaujmout?
■ úroveň výuky je srovnatelná s víceletým gymnáziem
■ je u nás přátelské prostředí, jsou zde zkušení pedagogové
■ žáci využívají dobře vybavené počítačové učebny
■ máme rozsáhlou sportovní činnost, kroužky, dobře vybave-

nou knihovnu, školní klub s přístupem na internet zdarma
■ pořádáme i další mimoškolní akce - návštěvy divadel, vý-

stav, muzeí, poznávací zájezdy
■ žáci těchto tříd jsou vždy velmi úspěšní v srovnávacích

testech Kalibro
■ absolventi jsou velmi úspěšní při přechodu na střední školu,

po 9. třídě často odcházejí na tzv. prestižní gymnázia.

Podmínky přijetí:
1. V přihlášce zjišťujeme prospěch v matematice a českém ja-

zyce ve 4. třídě a v 1. pololetí 5. třídy (jsme si vědomi, že
klasifikace v různých základních školách může být odlišná)

2. Úspěšné vykonání vstupního testu (matematika + všeo-
becné studijní předpoklady).
Přijímací test se uskuteční v úterý 3. 5. 2005 od osmi

hodin. Budete potřebovat běžné pomůcky na matematiku.
Náhradní termín může být po dohodě stanoven individuálně.
Veškeré další informace najdete na www.campanus.cz, dota-
zy ochotně zodpovíme i telefonicky na čísle 271 913 695,
paní učitelka Kejzlarová, zástupkyně pro 2. stupeň.

Těšíme se na všechny šikovné děti!
Vedení a učitelé ZŠ Campanus, www.campanus.cz

ZŠ MIKULOVA: Čtrnáct let 
a 510 spokojených žáků
V uplynulých čtrnácti letech si 510 dětí z okolních škol

a ze škol z jiných městských částí zvolilo Mikulovku
právě proto, aby své vzdělání povýšily na nadstandardní.
Čtrnáct let provází tyto děti úspěšnost a společenské uplat-
nění. I ve školním roce 2005-2006 bude otevřena 6. třída
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmě-
tů, se zaměřením na informatiku, výpočetní techniku, inter-
net a management. Jako novinku škola nabízí využití digitál-
ní přenosové techniky k natáčení vlastních literárně drama-
tických a jiných programů. Děti se tak stávají herci, komen-
tátory, novináři, kameramany...

Přijímací řízení do výběrové 6. třídy se koná 25. 5. 2005
v 7.45 hodin. Schůzka s rodiči přijímaných žáků se koná
tentýž den od 8.15 hodin. Náhradní termín je stanoven na 
1. 6. 2005. Přihlášky je třeba odevzdat do 20. 5. 2005.

Aby rodičovská veřejnost mohla zvážit naši nabídku,
uvádíme charakteristiku naší školy:
a) Škola s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných

předmětů a tělesné výchovy.
b) Profilace se specializací na informatiku, výpočetní tech-

niku, internet a management.
c) Koncepce školy zajišťuje žákům úspěšný a plynulý pře-

chod na střední školy a víceletá gymnázia.
d) Škola disponuje novou knihovnou se studovnou, inter-

netem a velmi dobrým materiálním vybavením.
e) Cíle školy: komunikační dovednosti i v cizím jazyce,

analytické myšlení, samostatné řešení problémů, úspěšné
zapojení do společnosti.

f) Škola organizuje ozdravné pobyty, zahraniční zájezdy
a lyžařské výchovně výcvikové zájezdy.

g) Fotografická a přenosová digitální technika využívána
při tvorbě vlastních programů.

h) Tvorba školních i třídních webových stránek, děti vydá-
vají vlastní elektronický časopis s názvem „Mikuláš“.

i) Škola využívá dvě učebny výpočetní techniky, v multi-
mediální pracovně úspěšně pracuje internetový klub.

j) Máme bohatou nabídku zájmových mimoškolních aktivit.
k) Škola je úspěšná ve znalostních soutěžích, ve sportov-

ních soutěžích dosahujeme výborných výsledků - až na
úrovni Mistr Prahy, Mistr ČR.

l) Pořádáme vlastní sportovní a znalostní soutěže s názvy
Mikulova aerobic Cup a MIKULnet.

m) Dětská organizace KONDOR nabízí rekreační pobyty ve
svých vlastních základnách.

n) Vaše děti bude vychovávat a vzdělávat odborně erudova-
ný pedagogický sbor s prokazatelnou kreativitou učitelů.

o) Další důležité informace najdete na: www.zsmikulova.cz
p) Další kontakty – telefon: 272 926 739, fax: 272 911 974,

e-mail: info@zsmikulova.cz.

Na spolupráci se těší celý pedagogický tým
ZŠ Mikulova
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Organizace, podnikatelé i občané Jižního Města mohou
čerpat prostředky z fondů Evropské unie. Nabídek fi-

nanční podpory vybraným projektům existuje hned několik,
některé časově omezené, jiné průběžné. První kolo výzev
k podávaní žádostí, vyhlášené Magistrátem hl. m. Prahy, zů-
stalo poněkud opominuto, proto uvádíme několik základ-
ních informací, jichž lze využít i pro další výzvy. Pokud jde
o prostředky spravované magistrátem, druhé kolo je pláno-
váno na období duben až červen letošního roku. V Praze 11
jistě existují projekty, které mají šanci uspět.

Co vlastně znamená „JPD 3“?
Vzhledem k tomu, že Praha jako celek má nárok jen na část
evropských dotací (pouze tzv. Cíl 2 a 3), lze v zaměření vy-
hlašovaných programů a v postupu při podávání žádostí
najít hodně podobného. Na území naší městské části se
navíc vztahuje pouze Cíl 3, což opět trochu zmírňuje onu
složitost, jíž se potenciální žadatelé často obávají. Zjednodu-
šeně řečeno, finanční podpora se soustředí na podporu
vzdělávání a zaměstnanosti.

Každý program se dělí na tematicky zaměřené části, které
se nazývají opatření a často se označují pouze číselnými
kódy. Pro lepší orientaci uvádí následující tabulka kód, plný
název, vyhlašovatele a objem finančních prostředků vyčleně-
ných na období 2004 - 2006. Je však třeba upozornit, že na
poslední dvě opatření, technickou pomoc, se nevztahuje
možnost předkládat žádosti.

Opatření Jednotného programového dokumentu 
pro Cíl 3 (JPD 3 pro region Praha)

Kód Název Vyhla‰ovatel 2004 – 06
(mil. euro)

1.1 Roz‰ífiení a zv˘‰ení adresnosti Úfiad práce
aktivní politiky zamûstnanosti HMP 18,9

2.1 Integrace specifick˘ch skupin Magistrát
obyvatelstva ohroÏen˘ch HMP
sociální exkluzí 23,5

2.2 Sladûní rodinného Úfiad práce
a pracovního Ïivota HMP + MPSV 3,5

2.3 Posílení kapacity poskytovatelÛ NROS
sociálních sluÏeb 1,2

3.1 Rozvoj poãáteãního vzdûlávání Magistrát HMP 17,1

3.2 Rozvoj dal‰ího vzdûlávání Magistrát HMP 17,1

4.1 Adaptabilita a podpora Úfiad práce 
konkurenceschopnosti HMP + MPSV
podnikÛ a organizací 12,2

4.2 Spolupráce v˘zkumn˘ch MPSV
a v˘vojov˘ch pracovi‰È 
s podnikatelskou sférou, 
podpora inovací 12,2

4.3 Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ Magistrát 
v cestovním ruchu HMP 6,1

5.1 Technická pomoc MPSV
– podpora fiízení programu 2,9

5.2 Technická pomoc – technické MPSV
zabezpeãení programu 2,9

CELKEM 117,6

Název opatření napovídá, jaká by měla být náplň předklá-
daných projektů. Nejdůležitější informace však obsahuje
konkrétní výzva, a proto by ji žadatelé měli důkladně pro-
studovat. Vyhlašovatel zde uvádí požadované zaměření
předkladatele žádosti, cílovou skupinu, očekávaný okruh ak-
tivit, objem finančních prostředků, termín pro podávání žá-
dostí a také kontaktní místo. V rámci Jednotného programo-
vého dokumentu pro Cíl 3 lze o finanční podporu žádat

u čtyř subjektů: u Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu práce hl.
m. Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí (resp. jím po-
věřené organizace) a Nadace rozvoje občanské společnosti
(NROS).

Na celkovém objemu poskytovaných prostředků se Ev-
ropský sociální fond podílí z 50 %, státní rozpočet prostřed-
nictvím Ministerstva práce a sociálních věcí z 43 % a hl. m.
Praha ze 7 %, u jednotlivých opatření se však podíly liší.

Zaměření grantů odpovídá charakteru vyhlašovatelů. Pro-
středky rozdělované NROS jsou určeny pouze nestátním ne-
ziskovým organizacím (občanská sdružení, obecně prospěš-
né společnosti, církevní právnické osoby). Podpora zpro-
středkovávaná Úřadem práce se naopak soustředí spíše na
podnikatelské subjekty a zaměstnance, pro žadatele z nezis-
kového sektoru lze vyčlenit pouze menší část prostředků.
Magistrát hl. m. Prahy zajišťuje zhruba polovinu podpory
a ve srovnání s ostatními subjekty jde o výzvy určené širšímu
okruhu žadatelů.

Doplňme, že ještě existuje určitá možnost získání podpo-
ry v rámci Iniciativy EQUAL (rovné příležitosti), ovšem
podle dosavadních zkušeností téměř 95 % zde vyčleněných
prostředků směřuje mimo Prahu.

Žádost rovná se projekt
Žádost se vyplňuje prostřednictvím programu BENEFIT,
jehož aktuální verze je zdarma dostupná u výzvy k podávání
projektů, a odevzdává se na disketě nebo CD. Jde o relativně
graficky přehledný formulář v češtině, ovšem program vyža-
duje vyplnění všech listů, kolonek a řádků, což může být
v některých případech problematické.

Při rozhodování, zda podat žádost či nikoliv, je třeba vzít
v úvahu, že z grantů nelze hradit investiční výdaje. Jak názvy
jednotlivých opatření naznačují, financované projekty muse-
jí mít vztah k trhu práce (zvyšování kvalifikace, podpora za-
městnávání znevýhodněných skupin). Je velmi pravděpo-
dobné, že neuspěje projekt s názvem Investiční úpravy v so-
ciálně ošetřovatelském zařízení pro seniory. Pokud by se
však podařilo vytvořit partnerství s firmou, která zaměstná
jinak hůře zaměstnatelné pracovníky (dlouhodobě neza-
městnané, se zdravotním postižením), šance na částečnou
podporu z opatření 2.1 se může zvýšit.

Pravděpodobnost, že žadatel získá grant, roste s kvalitou
projektu. Schémata uváděná v Příručce pro žadatele nebo
políčka na jednotlivých listech žádosti se mohou zdát složitá
a zbytečná, jedná se však o odpovědi na otázky, které by
kladl každý, kdo půjčuje nebo dává peníze. Znalost prostře-
dí, potřeb obyvatel, vlastních možností i rizik představuje zá-
klad každého projektu a žádosti. Žadatel zároveň musí umět
vše stručně a jasně popsat, většinou ve stanoveném rozsahu
do 3000 úhozů. Je třeba mít na vědomí, že hodnotitel čte
a srovnává několik desítek či stovek žádostí, že velmi prav-
děpodobně na Jižním Městě nebydlí a že není povinen zjiš-
ťovat další podrobnosti.

Zvláštní problematiku představují hodnotové ukazatele
projektu, tedy měřitelné a srovnatelné jednotky. U daných
opatření se nejčastěji jedná o počty kurzů, jejich účastníků
a absolventů, počty nově vytvořených pracovních míst,
počet uživatelů financované služby. S ohledem na průběžné
a konečné hodnocení, na které se váže podstatná část dota-
ce, se nevyplatí počty nadhodnocovat. Ukazatele „přiměře-
nost cílových skupin“ a „kvantifikace výsledků a výstupů“
zároveň představují bodově vysoko hodnocená kritéria.

Tabulka hodnotících kritérií, v Příručce uváděná spolu
s podmínkami pro získání maximálního počtu bodů, napoví,
na které prvky se v žádosti zaměřit. Nejdůležitější, s hodno-
tou 12 bodů, jsou právě kritéria „zdůvodnění záměru“
a „vazba na strategické dokumenty“ (zde doporučujeme po-
radit se přímo s vyhlašovatelem). 

VYUŽIJME MOŽNOSTI financování

▼
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Následuje již zmíněný důraz na měřitelné hodnoty (obě
kritéria za 10 bodů). Mezi další kritéria patří například „pří-
nos pro cílovou skupinu“, „zapojení cílových skupin“ nebo
vazba na území a projekt JPD 2 (program zaměřený na
území procházející strukturální proměnou).

Posledně jmenované kritérium znevýhodňuje žadatele
z Prahy 11, neboť naše městská část nepatří mezi území
Prahy, která mají nárok čerpat prostředky i z tohoto progra-
mu. Podle pravidel EU musí 35 % podpory v rámci JPD 3
směřovat na území pokrytá JPD 2. Vzhledem k tomu, že na
Prahu 15 i na MČ Petrovice se tato možnost vztahuje, vypla-
tí se zapojit do projektu partnery ze sousedních městských
částí. Kritérium „partnerství“ se navíc hodnotí 5 body.

Poslední úskalí mohou představovat tzv. horizontální té-
mata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, informační spo-
lečnosti, místní iniciativy). I když představují relativně málo
bodů, jejich popření, např. zřejmou diskriminací, povede
velmi pravděpodobně k vyřazení projektu.

Z 213 žádostí došlých na Magistrát hl. m. Prahy v rámci
první výzvy jich 186 postoupilo k věcnému hodnocení. Zde
bylo vyřazeno téměř 40 % projektů, o zbylých se rozhodova-
lo ve výběrových komisích, podpora pak byla rozdělována
nejlepším, a to do vyčerpání vyčleněných prostředků. Po
schválení Zastupitelstvem HMP na konci dubna budou
všechny podpořené projekty zveřejněny na webových strán-
kách Magistrátu. Nesoulad plánovaných činností nebo cílo-
vé skupiny s výzvou byl nejčastějším důvodem vyřazení. Ma-
gistrát proto během druhého kola opět plánuje uspořádat
několik školení pro žadatele.

Peníze a čas
Obecně platí, že peníze přicházejí na účet žadatele zpětně,
a to v pravidelných intervalech během projektu, ale až po
prokázání uznatelných nákladů. Na začátku projektu existu-
je možnost získat zálohovou platbu ve výši 25 %. Uznatelné
výdaje zahrnují osobní a režijní výdaje, odpisy, cestovné,
DPH pro neplátce, částečně také výdaje na vybavení kance-

láře nebo učebny a na nákup externích služeb. Neuznávají
se například výdaje na akce povinné ze zákona. Veškeré
účetní doklady se archivují 10 let od ukončení projektu. Pří-
padné příjmy se musejí evidovat a pravidelně vykazovat.

Druhé kolo výzev vyhlašovaných magistrátem skončí
v červnu 2005. Po hodnocení, rozhodnutí a vyhlášení vý-
sledků lze uzavírat smlouvy, tedy zhruba na začátku října
2005. Projekt nesmí trvat déle než 24 měsíců a musí být
ukončen do konce roku 2008. Z harmonogramu magistrátu
vyplývá, že se plánují minimálně ještě další dvě kola, ale vše
závisí na rychlosti, jakou jsou  prostředky čerpány. Informa-
ce o výzvách dalších vyhlašovatelů jsou zveřejněny na uve-
dených internetových stánkách.

Pokud se nepodaří nabízené prostředky vyčerpat, má Ev-
ropská komise nárok na jejich vrácení. Nejde o finance,
které nám někdo dává, platíme je v cenách zboží, neboť
výnos z cel a část z vybrané DPH se odvádí do společného
rozpočtu. Vzhledem k počtu a různorodosti žádostí o grant,
každoročně adresovaných radě městské části, je jisté, že také
v Praze 11 mohou vzniknout zajímavé projekty.

Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.

Další informace, včetně všech aktuálních výzev:
Evropský sociální fond: www.esfcr.cz

Kontakty:
Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU 
Rytířská 10, tel. 236 003 947
www.praha-mesto.cz/jpd3

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Národní vzdělávací fond
Opletalova 25, tel. 224 500 592, (558), www. nfv.cz

Úřad práce hl. m. Prahy
Domažlická 11, tel. 221 924 824, ab.uradprace.cz

Nadace rozvoje občanské společnosti
Jelení 196/15, tel. 233 351 831, www.nros.cz

z fondů Evropské unie

Dne 19. 2. 2005 se konal již X. Re-
prezentační ples obyvatel Jižního

Města, konaný pod záštitou starostky
této městské části, paní Marty Šorfo-
vé. Během historie konání těchto
plesů se jejich prestiž a společenská
úroveň neustále zvyšovaly a dnes je
tento ples bezesporu hlavní událostí
společenské sezóny na Jižním Městě.
Koná se vždy za účasti představitelů
radnice – starostů a radních, a to
nejen z Jižního Města, ale také z dal-
ších městských částí a z pražského
magistrátu. Mezi hosty jsou také zá-
stupci firem z Jižního Města i odjinud,
ze státního i soukromého sektoru.

Kulturní program plesu je vždy
velmi bohatý, tak tomu bylo i letos.
Rovněž ceny v tombole, které si vylo-
sovaní návštěvníci odnesli, byly hod-
notné, a to díky sponzorům, kteří se
na tomto plese podíleli, ať to bylo
věcnými cenami do tomboly, tak i fi-
nančními dary.

Ples se vydařil, návštěvnost nám
z části zkomplikovala nemocnost,
hodně lidí prodělávalo chřipková
onemocnění, ale i tak si myslíme, že
byl kulturní program plesu na vysoké
úrovni. Lída Řeháková

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům,
kteří se na této akci podíleli:

T-Mobile Czech republic, a. s., 
Rodamco – Centrum Praha Jih, s. r. o.,
A.M.O.S.–Otava a. s., Bauplus a. s.,
Vltavín holding s. r. o., Ikon, 
Centra, v. o. s., Squash point, 
Top Hotel Praha, Siréna, s. r. o., 
Multikino Galaxie, Tommi, 
Křeček KK maso, 
DaimlerChrysler automotive, s. r. o.,
Horst, s. r. o. hotel Opatov, 
Květinářství Nábělková, 
Restaurace Palma, Fitness Blatský,
Pražská teplárenská, a. s.,  Agip, 
Zelenina Rabasová, 
Pražská teplárenská, a. s.

REPREZENTAČNÍ PLES obyvatel JM
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ORANGE FACTORY – Dobrá nála-
da, pohoda, jazz, dobré jídlo a pití,

úsměvy na tvářích... Přesně takové
bylo odpoledne 13. září 2004 v atriu
nově vzniklé Soukromé vyšší odborné
školy umění a reklamy, s. r. o., na
pražském Chodově. Školní rok tak
začal nabírat obrátky a přišel duben
2005, a s ním nové přijímací řízení.

Podmínkou pro přijetí ke studiu na
SVOŠUR, s. r. o., je středoškolské
vzdělání ukončené maturitní zkouškou
a úspěšné vykonání přijímací zkoušky
z českého jazyka, anglického jazyka
a dějin výtvarné kultury, nedílnou sou-
částí je zkouška talentová. 

Organizace přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška na studijní obor :
Reklamní tvorba 82 – 41 – N/005
Zaměření: Reklamní fotografie

Reklamní grafika 
Výstavnictví
Strategie a obchod

Termín pro zaslání přihlášek ve
školním roce 2005/2006 je 30. 4. 2005.
Přihláška ke studiu musí být řádně vy-
plněna ve všech částech, zejména je
třeba správně vyplnit studovaný studij-
ní obor a kód, zaměření a IZO střední
školy, kterou uchazeč absolvoval.

Ústřižek složenky o úhradě poplatku
za přijímací řízení ve výši 300 Kč vlepí
uchazeč na druhou stranu přihlášky 
(č. ú. 106 101 48 65/5500 Raiffeisen
Bank, variabilní symbol je rodné číslo
uchazeče, konstantní symbol 0558)

Každý uchazeč o studium bude
k přijímacímu řízení písemně pozván.

Přijímací řízení bude probíhat dva
po sobě jdoucí dny od  8.30 hodin do
cca 16.30 hodin. Během dvou dnů ab-
solvují uchazeči 3 písemné testy z čes-
kého jazyka, vypracují korekturu textu
a vlastní slohový pokus na zadané
téma, písemný test z dějin výtvarné kul-
tury a z anglického jazyka (vždy v roz-
sahu 30 – 50 minut) a talentovou
zkoušku. Ta se bude skládat z ucelené
výtvarné práce na zadané téma v rozsa-
hu cca 10 – 11 hodin. Součástí zkouš-
ky je i průběžná komunikace s výtvar-
níky přítomnými u talentové zkoušky,
kteří se budou zajímat o předchozí
zkušenosti a znalosti z oboru. Při přijí-
macím řízení u zaměření Strategie
a obchod nebude výsledkem talentové
zkoušky výtvarná práce, ale uchazeč
zpracuje zadané téma písemně, v roz-
sahu cca 6–8 stran. 

Při přijímacím řízení prověřujeme
nejen talent, vědomosti a dovednosti,
ale také kreativitu, invenci, úroveň ko-
munikace i schopnost pracovat za ztí-
žených podmínek, které při přijímacím
řízení jistě budou. 

Termíny přijímacích zkoušek 
pro školní rok 2005/2006:
I. termín 18 – 19. 6. 2005
II. termín 18. – 19. 7. 2005
III. termín 30. – 31. 8. 2005

Přihlášky je nutné doručit do školy
nejpozději 25 dnů před přijímacím říze-
ním. 

Předpokladem pro úspěšné ukonče-
ní studia je souhrn vlastností, které by
měl každý uchazeč o studium mít,
a které jsou nevyhnutelné pro úspěch
v praxi. Jsou to: výtvarné nadání, trpěli-
vost, kreativnost, ambicióznost, zodpo-
vědnost, dochvilnost, vytrvalost aj.. 

Výsledky přijímacího řízení budou
po vyhodnocení uveřejněny na www
stránkách vždy nejpozději do 3 dnů od
jejich konání.

Podmínkou pro přijetí je uzavření
smlouvy o studiu a úhrada poloviny
školného.

Přihláška ke studiu 
– formulář ke stažení na 

www.orangefactory.cz

Přejeme hodně štěstí !!!! 

ŠKOLA v oranžové záři

ZŠ SÁZAVSKÁ 5, PRAHA 2
s rozšířenou 
výukou 
plavání 
a gymnastiky
vás zve na přijímací zkoušky do 5. a 6. plavecké třídy
a do 3.-5. gymnastické třídy dne 13. 4. 2005.
Sraz v 7.15 hod. před školou.

Informace:
Tel. 222 522 406, www.zssazavska.cz.

Přihláška ke stažení na webu 
nebo k vyzvednutí ve škole.

ZŠ NAD PŘEHRADOU 469
109 00 Praha 10, Horní Měcholupy

Otvíráme již třetím rokem třídu
s rozšířenou výukou tělesné vý-

chovy pro chlapce i dívky 6. roční-
ku. Chcete si vyzkoušet trénink
s naší sportovní třídou?

Přijďte v úterý 26. dubna 
od 11.40 do 15. 20 za námi!

Chlapci na hřiště SK Horní Měcholupy

Děvčata do tělocvičny ZŠ Nad přehradou

Beseda s trenéry je od 15.30 do 16.00 hod.

Těší se na vás žáci sportovních tříd
ZŠ Nad Přehradou

www.zsnp.cz
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Jubilejní 30. ročník Skálova lesního
běhu se letos j iž potřetí  koná

v Praze na Jižním Městě. V předcho-
zích letech se konal v Lojovicích
u Popovic. Pořadatelem je opět Praž-
ská vysoká škola psychosociálních
studií (PVŠPS). Organizátoři jsou pře-
svědčeni o významu kondičního běhu,
který patří do zdravého životního
stylu a životních hodnot. Každý si
může na přijatelné trati ověřit svou fy-
zickou i duševní kondici, běh celé ro-
diny nabízí ne právě tradiční způsob
rodinného setkání a může inspirovat
k trávení společného času.

Zakladatel kondičního běhu Jaro-
slav Skála, přední odborník na léčbu
závislosti na alkoholu, říká: „Své pra-

covní úkoly jsem promýšlel při běhu na
trati a nejlepší myšlenky přicházely na
sedmém kilometru.. To, co mi osobně
prospělo, jsem využil při práci na oddě-
lení protialkoholní léčebny.“

Skálův lesní běh se uskuteční v ne-
děli 1. května 2005, zahájen bude
v areálu PVŠPS Hekrova 805, každý
účastník bude zapsán do startovní listi-
ny, obdrží startovací číslo a instrukce.
Trasa je vytýčena hostivařským leso-
parkem, a je určena podle kategorie.

Hlavní závod mužů, žen a rodin
bude odstartován tak jako loni v 10
hodin, děti a mládež vyběhnou v 10.30.
Délka trati je určena tak, že muži běží
7 km, ženy 5 km, celá rodina 3 km, děti
500 m a mládež do 15 let 1 km.

30. JUBILEJNÍ ROČNÍK 
Skálova lesního běhu a jogingu

POZVÁNKA
na 9. ročník soutěže 
FIT 2000 SPECIÁL

Zveme vás na 9. ročník soutě-
že FIT 2000 SPECIÁL pro

děti, mládež a hendikepované,
kterou organizuje občanské
sdružení Luhara a firma CON-
CEPT – TRB, s. r. o.

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

Soutěží se na trenažérech
Concept 2 na trati dlouhé 500
metrů. Závod se pojede na 10
trenažérech najednou a bude po-
mocí závodního systému zobra-
zován jak pro závodníky, tak pro
diváky. Jednotlivé kategorie jsou
rozděleny podle ročníků naroze-
ní, kluci a dívky zvlášť. Umístění
na prvních třech místech ve
všech kategoriích bude oceněno
drobnou cenou a diplomem.
Zdravotní dozor a bezbariérový
přístup zajištěn.

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

Na setkání s vámi se těší
Radana Kinclová

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

Cykloturistický oddíl UFO přijme do
svých řad nové členy - chlapce

i dívky, žáky 2. - 3. tříd, a 5. - 6. tříd zá-
kladní školy. Těm jsou určeny dva naše
oddíly - Mladší UFOuni a Starší UFOu-
ni. Oddíly se scházejí pravidelně během
celého školního roku, vždy ve středu od
16.00 do 18.00 hod. Právě začínáme
cyklistickou sezónu. U nás se vaše děti
naučí správnému a bezpečnému způso-
bu jízdy na kole, dopravní předpisy, jak
si svépomocí opravit běžné závady na
kole a hlavně zažijí mnoho dobrodruž-
ných a zábavných chvil během pěších,
cyklistických a dalších výletů, které po-
řádáme aspoň jednou měsíčně. 

Nábory nových členů probíhají vždy
na začátku naší schůzky v 16 hod. před
Gymnasiem Jižní Město v Tererově ulici
2135, 6. dubna, 13. 4. a 20. 4. 2005.

Členství v oddílu 400 Kč za pololetí.
U všech členů vyžadujeme přilbu, dále je
pak nutné mít vlastní kolo - pro Starší
UFOuny je ideální horské kolo, pro
Mladší UFOuny pokud možno s přeha-
zovačkou.

Podrobnější informace získáte na in-
ternetu: www.oddil-ufo.wz.cz nebo na
tel. 737 845 198 (Mladší UFOuni - Jaro-
slav Hejný), 602 767 305 (Starší UFOu-
ni – Jiří Kukačka)

Jaroslav Hejný (UFO)

UFO – nábor nových členů

LETNÍ TÁBOR Poušť u Bechyně
pořádá Křesťanský sbor Praha JM pro děti ve věku 7 – 14 let
Termín: 10. – 23. července 2005
Cena: 2100 Kč – pro přihlášené do 15. 5. 2005

2300 Kč – pro přihlášené po 15. 5. 20050
Zahrnuje pobyt, stravu 5x denně a dopravu
(tábor je finančně podporován Magistrátem hl. m. Prahy)

Místo: stanový tábor v letní osadě Poušť – Bechyně u Tábora
Cílem letního tábora je seznámení
dětí se základními křesťanskými
hodnotami, poznávání přírody,
sport a rozvíjení tvůrčích schop-
ností dětí.
Na vyžádání zašleme přihlášku 
a podrobné informace:
Kontakt: Křesťanský sbor Praha JM
Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00
Mob.: 603 174 268
E-mail: zdenek.marvan@seznam.cz
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FLORBAL! NÁBOR!

Chce váš syn nebo vnuk hrát Florbal? Hraje florbal ve
škole a baví ho to? Teď má skvělou šanci! TJ JM

Chodov, jeden z největších florbalových oddílů v České re-
publice doplňuje všechna svá mládežnická družstva!

Budeme přijímat kluky narozené v letech:
■ 1992 – 1996 (elévové a mladší žáci)
■ 1989 – 1991 (starší žáci)

Nábor se koná v naší hale TJ Chodov, 
ul. Mírového hnutí 2137, 
v pátek 22. dubna v 17.00 hodin (1992-1996) 
a v 17.30 (1989-1991).

S sebou: 
sálovou obuv a sportovní oblečení, případně hokejku

Neváhejte a přijďte to zkusit!

FLORBAL - SPORT 3. tisíciletí!
Florbal - sport daleko levnější než hokej!
Nabízíme:
■ kvalitní trenérské vedení (mužstva vedou také naši bývalí

nebo současní ligové hráči)
■ letní soustředění
■ od září pravidelné tréninky 2x týdně
■ propracovanou strukturu oddílů (možnost u nás „vyrůst“

až do prvoligového mužského týmu!)
Více informací o oddíle na www.florbalchodov.cz

Těšíme se na vás, přijďte v pátek 22. dubna do TJ Chodov!

Plavecké kurzy DELFÍNEK
JARO 2005 – pro děti od 3 – 4 let do cca 18 let

– pro dospělé
Jde o kurzy od úplných začátečníků až po zdatné plavce.

Bazén SOU Zelený pruh – Praha 4, Zelený pruh 1294/50
Pro děti: pátek 15.00 – 16.00, 16.00 – 17.00 , 

17.00 – 18.00 hod.
Pro dospělé: pondělí 19.00 – 20.00 hod.

čtvrtek 19.00 – 20.00 hod. (nově)
Bazén TJ Sokol Královské Vinohrady – Praha 2, Polská 1
Pro děti: pondělí 15.00 – 15.45 hod.

Přihlášky: Ing. Pavel Veselý, 
tel. 271 911 356, 723 815 874 (nejlépe večer)

Zdraví – život, občanské sdružení 
a Hop klub, programy pro děti a dospělé

VODNÍ SKŘÍTEK 2005
I v letošním roce pro děti připravujeme plaveckou ško-

ličku ve sportovním areálu v Havlíčkově Brodě. Při
našem pobytu se děti naučí hravou formou základům
plavání. Děti, které již absolvovaly školní plavecký kurz,
se mohou v plavání zdokonalit a naučit i něco nového.

Výuka plavání ve vodním komplexu v bazénu se sla-
nou vodou probíhá dopoledne i odpoledne. Plavání je
spojeno s relaxací v sauně, páře, na odpočívárně. Děti
jsou rozděleny do skupin tak, aby byla zaručena kvalita
výuky a bezpečnost dětí. Pro malé plavce – vodní skřítky
– máme připravené hry, soutěže, vycházky a výlety. 

V případě deštivého počasí máme k dispozici salonek,
tělocvičnu, klubovnu. Počet pedagogických a výchov-
ných pracovníků je vybrán z řady lektorů, kteří mají
praxi s dětmi. Po celou dobu pobytu je k dispozici zá-
stupce pořadatele, který na místě bude zajišťovat koordi-
naci mezi ubytováním, stravováním, plaveckou školou
a skladbou her, soutěží.

Děti jsou ubytované přímo v areálu v prostorných 4–5
lůžkových pokojích,vždy dva pokoje jsou spojené vlast-
ním sociálním zařízením. Stravování je zajištěno v ob-
jektu ubytování 5x denně, skladba jídelníčku je přizpů-
sobena dětem předškolního věku. Jídelníček je navíc
upraven jako pro sportovní kluby, kde se počítá s větší
spotřebou ovoce a zeleniny.

Na místě je smluvní lékař, který bude k dispozici
během celého týdne.

Přihlášené děti obdrží doporučené seznamy věcí, do-
tazníky, abychom mohli na základě vašich informací
skloubit program s požadavky rodičů s možnostmi per-
sonálu, který bude o děti pečovat. 

Před odjezdem se koná informační schůzka s rodiči
a zástupci pořadatele, termín této schůzky bude ještě
upřesněn.

Termíny: 23. 5. – 27. 5. 2005 • 30. 5. – 3. 6. 2005
6. 6. – 10. 6. 2005 

Cena: 2750 Kč doprava, ubytování, stravování, výuka
plavání, pronájem bazénu,  lektoři pro dětský 
program, ceny, zdravotník. 

Bližší informace na www.hopklub.cz 
kontakt: J. Cermanová – tel.: 603 842 312 

e-mail: hopklub@volny.cz

www.zdravi–zivot.cz 
kontakt: D. Wagnerová – tel.: 602 258 568 
e-mail: wagnerova.dagmar@zdravi-zivot.cz 

POZOR!
nábor chlapců - ČAFC Praha
Fotbalový oddíl ČAFC Praha se sídlem u Hamerské-

ho rybníka (Spořilov) hledá fotbalisty všech mláde-
žnických kategorií.

Více informací vám poskytne sekretář oddílu 
David Kopec (tel. 777 234 679) 

cafc.praha@seznam.cz

Internetové stránky: www.swb.cz/cafc.praha
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Původně to měl být turnaj pro školy
Prahy 11 a 12. Jenomže se přihlásila

pouze tři družstva. A tak nakonec ob-
držely pozvánku všechny školy v Praze
a výsledkem byl I. ročník otevřeného
přeboru Prahy v plážové vybíjené dětí
z 3. – 5. ročníků základních škol pořá-
daný pod záštitou naší městské části.

Okolo vybíjené a její vhodnosti exis-
tuje řada laických i odborných diskusí.
Dokonce i v USA, kde se jmenuje dod-
geball, najdete na učitelských serverech
hodně polemik. Nerozvíjí příliš agresi-
vitu? Přináší sportovní efekt?

Vybíjená je především průpravná
dětská hra. Hodně záleží na vedoucích,
jaký ráz jí dají. Z prožitkového hledis-
ka je vybíjená na písku úžasná a na-
prosto nepochybně přispívá k celkové
obratnosti mladších dětí.

Pořadatelé z SK Jižní Město využili
novou Time out beach arénu na Stra-
hově. Její provozovatel vyšel vstříc pře-
boru režijní cenou nájmu. Kromě star-
tovného pořadatel využil ještě dvou
tisíc z grantu od městské části Praha
11. Čtyřčlenný organizační tým praco-

val včetně přípravy zdarma. Premiéra
se skvěle vydařila, sto šedesát přítom-
ných dětí nadchla. Mám za sebou orga-
nizování i novinářské návštěvy řady
sportovních akcí pro děti, ale tahle pat-
řila mezi nejemotivnější. S klasickou
vybíjenou v tělocvičně či na venkovním
volejbalovém kurtě se to vůbec nedá
srovnávat. Dokládají to i děkovné
maily hned od tří zúčastněných škol.

Vyvrcholením turnaje se stalo finále
dvou škol Prahy 6. Při nerozhodném
stavu po odehrání obou poločasů, při-
šlo na řadu pravidlo o „náhlé smrti“.
Lépe se s ním vypořádala ZŠ Pod Mar-
jánkou, její žáci si kromě medailí a po-
háru odnášejí i uznání pořadatelů za
sympatické chování. A to přitom vlast-
ně nechtěli původně ani hrát – mylně
se totiž domnívali, že nejde o vybíje-
nou, ale o volejbal! K překvapením pat-
řilo 4. místo dětí z Dolních Měcholup –
školy bez vlastní tělocvičny.

Ale i Praha 11 ale může mít ze svých
žáků radost. ZŠ Mikulova obsadila třetí
a ZŠ Mendelova páté místo. 

Petr Kopal, foto: autor

VYBÍJENÁ v písku

3. místo – ZŠ Mikulova

Za zvláštní zmínku stojí  se-
mifinálové utkání Petřiny –

Mikulova. Jako rozhodčí zápa-
su jsem zaznamenal nerozhod-
ný výsledek, a protože se druž-
stva prostřídala v úplném vybití
soupeře, vyhlásil vítěze na zá-
kladě času. Jenže ouha – v za-
slaných propozicích toto pravi-
dlo nebylo připomenuto. Vítěz
se radoval z postupu, poražený
v té chvíli oprávněně protesto-
val. Pronajatý čas běžel, bylo
třeba sehrát závěrečná utkání.
Vítězný tým pak přišel s tím, že
dokonce ani nerozhodoval čas,
ale že měli o jednoho vybitého
hráče méně, takže není vůbec
co řešit. Následoval dotaz k po-
raženým dětem, kdo zůstal
opravdu nevybit. Chvíle doha-
dování – i pro ně jistě těžká si-
tuace. Pak jeden z kluků rezo-
lutně přiznal „zůstali jsme
v prvním poločase jen tři.“ Vše
bylo korektně vyřešeno. Důsled-
ky mé dvojnásobné chyby vyře-
šilo fair-play jednání týmu ze
ZŠ Mikulova. Družstva, které
možná mohlo i vyhrát, protože
jeho hráči odcházeli sami ze hry
po lehkém zásahu škrtnutím,
které rozhodčí neviděli. Není to
náhoda, znám osobně Kristýnu
Fabiankovou, která děti této
školy vedla. Sama si prý někdy
není jista, zda je to nejlepší prů-
prava pro život v dnešní společ-
nosti. Záleží to na vnímání
hodnot. Dnešní společnost je
má dost pokřivené. Za každého
jedince, který z vnitřního pře-
svědčení proplouvá životem
s čistým morálním štítem
i v maličkostech – díky.

TJ UHŘÍNĚVES 
Oddíl volejbalu
Nabízí pronájem tělocvičny Lidového domu v ul. Přátel-

ství 64, Uhříněves. Vhodné pro sálové sporty aj. aktivity
(taneční kroužky, aerobik, jóga, asijská bojová umění), spor-
tovní kondiční přípravu, turnaje, různé sporty, zájmové
kroužky apod. K dispozici šatna, sociální zázemí a sprchy.
Cena dohodou, dopolední hodiny zvýhodněny.

Informace:
L. Šebesta, tel. 602 283 023,
J. Kyselová, tel. 732 370 550,

J. Šulc, tel. 267 712 711.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Tábor s tématicky zaměřenou CTH
(detektivní kanceláře).
Termín 13. – 27. 8. 2005 • cena 3310 Kč 
včetně výletů, pojištění atd. 
Ubytování v chatkách a podsadových stanech
(starší chlapci), jídlo 5x denně, součástí základny
je dřevěná jídelna, sprchy, záchody 
a hřiště na fotbal a volejbal.

Petr Sedlák – »Pes« • tel.: 721 982 932
web.telecom.cz/sathava
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Ve čtvrtek 28. dubna od
19.00 bude patřit Velký sál

KC Zahrady hvězdě vskutku
mezinárodní – slovenské zpě-
vačce Zuzaně Mojžíšové. Mladá
muzikantka, ale i muzikoložka
a redaktorka Slovenského roz-
hlasu, patří k největším obje-
vům současné slovenské hudeb-
ní scény. 

Od roku 2000 koncertuje se
svojí skupinou, která za rozlič-
ných personálních proměn, při-
náší bohatý repertoár lidových
písní ze středního a východního
Slovenska. Lidových písní –
ovšem s moderními aranžemi

a netradičním zvukem. Dopro-
vodná kapela kombinuje akustic-
ké nástroje s elektrickými – fuja-
ru, různé píšťaly a housle s elek-
trickými kytarami, baskytarou či
bicími. 

Třetí CD je nominováno na
cenu Aurel 2004 (obdoba české
ceny Anděl) hned v několika ka-
tegoriích: nejlepší album roku,
nejlepší obal roku, nejlepší zvu-
kový záznam a producentský vý-
kon. 

Není v současnosti na Sloven-
sku originálnější a nadanější ka-
pely, posouvající lidovou hudbu
do nových časů, řekl Jiří Morav-

čík) – to je jen jedna z mnoha na-
dšených reakcí na současnou
tvorbu Zuzany Mojžíšové. Hu-
debně se zde nabízí srovnání
s českým Čechomorem – přístup
Mojžíšové je však poněkud citli-
vější – navíc slovenské lidové
písně s často tajuplnou a procítě-
nou atmosférou mají pro nás pů-
vab takřka neznámého. Koncert
slibuje zážitek vskutku nevšední
a jedinečný. 

World music tour Zuzany
Mojžíšové neprobíhá každý den
– tak jej nepropásněte. Vstupné
150 Kč.

Mgr. Tomáš Rulf

WORLD MUSIC TOUR 
Zuzany Mojžíšové v Zahradě
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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

PROGRAMY V DUBNU

Koncerty

ãtvrtek ❑ 7. ❑ 19.00
Jarní promûny s kfiestem CD. Duo Eco:
Eva a Pavla FrancÛ – housle, viola, Ma-
rie Viková – umûleck˘ pfiednes. Program
pln˘ slunné poezie (J. Toman, J. Seifert, 
F. Halas) a originálních skladeb (B. MartinÛ,
J. Teml, Z. Karez, J. Skladan˘). Nové CD
pokfití malífi Z. Hajn˘ a skladatel J. Teml.

Úter˘ ❑ 12. ❑ 19.00
Zpívající housle – pofiad s virtuosem Sta-
nislavem Srpem a muzikoloÏkou Dr. Zde-
nou Zvûfiinovou, DrSc. Na programu: 
J. S. Bach, P. de Sarasate, E. Ysaye, 
N. Paganini.

âtvrtek ❑ 14. ❑ 19.00
V˘bûr z oper, operet a muzikálÛ.
Úãinkují: Ivana Roãková – mezzosoprán
(ãlenka opery ND v Praze), Jifií Pfiibyl –
baryton (ãlen opery ND v Praze), Jaro-
slav Krátk˘ – klavírní doprovod. V˘bûr
z dûl B. Smetany, A. Dvofiáka, G. Bizeta,
W. A. Mozarta, F. Lehára, F. Loewe a dal-
‰ích autorÛ.

Úter˘ ❑ 19. ❑ 19.00
PraÏské kytarové kvarteto – Marek Vele-
mínsk˘, Václav Kuãera, Jan Tuláãek, Mar-
tin Bauer. Na programu: A. Vivaldi, 
F. Schubert, J. Rodrigo, S. Prokofjev, 
J. Morel a Z. Luká‰.

ãtvrtek ❑ 21. ❑ 19.00
Odrazy smutkÛ a nadûje. Úãinkují herci
Vûra Galatíková a Rudolf Kvíz a Ensem-
ble MartinÛ: Maroslav Matûjka – flétna,
Radka Preislerová – housle, Bledse Zajmi
– violoncello, Silvie JeÏková – klavír. Lyri-
ka ãesk˘ch básníkÛ a skladatelÛ – J. Ská-
cela, J. Hory, M. Bure‰e, F. Halase, 
B. MartinÛ, S. Bodorové a Z. Luká‰e.

pondûlí ❑ 25. ❑ 19.00
·esté ‰ansonové setkání. Hostitelé: Ru-
dolf Pellar, Milan Jíra, Jan Petránek,
v alternaci Marta Balejová, Filip Sychra.
Host: Gabriela Vránová. Dal‰í pofiad cyk-
lu „·anson, vûc vefiejná“.

úter˘ ❑ 26. ❑ 19.00
Patricia Goodson. Recitál v˘znamné
americké pianistky. Z programu: 
J. B. Förster – Imprese Op. 73, Z. Fibich –
Nálady Op. 47, J. Suk – Jaro Op. 22, 
L. Janáãek – Po zarostlém chodníãku II.

stfieda ❑ 27. ❑ 19.00
Jaroslav Svûcen˘ – housle, Kry‰tof Ma-
rek – klavír. Jarní setkání ÏánrÛ. Na dal-
‰ím veãeru z cyklu „Domovské koncerty na
Chodovské tvrzi“ houslového virtuosa Ja-
roslava Svûceného zazní hudba rÛzn˘ch
ÏánrÛ – Gershwin, Bernstein, Williams, Do-
ga a dal‰í autofii.

ãtvrtek ❑ 28. ❑ 19.00
Procházka hudební Evropou 18. a 19.
století. Úãinkují: Novákovo trio: ·tûpán
Koutník – klarinet, Gabriela Krãková – ho-
boj, Vladimír Lejãko – fagot. Dramaturgie,
scénáfi a prÛvodní slovo: PhDr. Zdena
Zvûfiinová, DrSc. Zazní skladby L. v. Be-
ethovena, F. X. Du‰ka, F. V. Kramáfie, 
W. A. Mozarta, V. Nudery, J. K. VaÀhala
a dal‰ích autorÛ.

Pfied pfiedstavením mohou posluchaãi
se vstupenkou nav‰tívit zdarma v˘sta-
vu v galerii.

Pohádky:

nedûle ❑ 3. ❑ 15.00
O stateãném vojáãkovi a taneãnici –
velké marionety – Divadlo Vysmáto pana
Bílka.

nedûle ❑ 10. ❑ 15.00
O stateãném Jankovi – kombinace lou-
tek a Ïiv˘ch hercÛ – divadélko Mrak

nedûle ❑ 17. ❑ 15.00
O zamilované JeÏibabû – loutková po-
hádka – Divadlo ·árky Malínkové a Jany
Vanûãkové

Dal‰í pofiady:

stfieda ❑ 20. ❑ 19.00
Anna Trau‰keová – klavírní recitál poslu-
chaãky Konzervatofie Jaroslava JeÏka ze
tfiídy prof. PhDr. Ladislava Drábka. Na pro-
gramu: J. S. Bach, F. Schubert, F. Chopin,
B. Smetana, A. Dvofiák, A. N. Skrjabin, 
J. Suk a J. B. Foerster. Vstup voln˘.

stfieda ❑ 27. ❑ 14.00
Beseda s Jifiinou ·iklovou. Zadáno pro
Centrum sociálních sluÏeb JM, zbylé vstu-
penky v prodeji.

Galerie Chodovské
vodní tvrze

POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ GALERIE (V 1. PAT¤E):
Luká‰ Miffek, Karel Jerie,

Martin Krajc
– obrazy, sochy

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

Renata a Veronika Oleríny
– keramika, sochy
Od 7. 4. do 1. 5.

MALÁ GALERIE (V P¤ÍZEMÍ):
Jaroslav Veit – Obrazy, pastely

Od 9. 3. do 3. 4. 2005

Renata a Veronika Oleríny
– keramika, sochy

Od 7. 4. do 1. 5. 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.

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

PROGRAM NA DUBEN:

Koncerty:

sobota ❑ 2. ❑ 20.00
Video Hits 80’s & 90’s. Disco.

ãtvrtek ❑ 7. ❑ 20.00
Schelinger Revival Band. Koncert.

pátek ❑ 8. ❑ 18.00
Metal Fest. Patology Stench (Slovensko),
Gallery of Sound (Rakousko), Namelles
Gathering (CZ), Scenery (CZ) Mater Mon-
stifera (CZ), In Articulo mortis (CZ)

pátek ❑ 15. ❑ 20.00
Mark˘z John, Benefit, Hvûzdná pûcho-
ta. Rock koncert.

sobota ❑ 16. ❑ 20.00
Rappelent IV., Divnej postoy, Grafity
battle, Videoprojekce, Beat-box, Moxa

pátek ❑ 22. ❑ 20.00
Profesor a hosté. Beatles revival party.

sobota ❑ 23. ❑ 20.00
Video Hits 80’s & 90’s. Disco.

úter˘ ❑ 26. ❑ 20.00
Steamboat Stompers a Jan Antonín Pa-
cák. Dixieland koncert nejen k poslechu.

stfieda ❑ 27. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

pátek ❑ 29. ❑ 20.00
Judas Priest Revival. Metallica Revival.
Rock koncert.

sobota ❑ 30. ❑ 20.00
Flather, Bezpatyboty, Daimanion. Rock
koncert.

nedûle ❑ 3., 10., 17. a 24. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s Velk˘m
dechov˘m orchestrem BlaÏeje Zemana

Pro seniory:

stfieda ❑ 6., 13., 20. a 27. ❑ 10.00
Akademie tfietího vûku

úter˘ ❑ 12. ❑ 14.30
Klub aktivního stáfií. Yveta Simonová
a Zorka Kohoutová.

Pro dûti:

úter˘ ❑ 5. ❑ 13.00
Opatovsk˘ dfievák. Taneãní soutûÏ.

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.

Prodejní v˘stava dûl v˘tvarn˘ch umûlcÛ

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 DUBEN 2005

úter˘ ❑ 5. ❑ 17.00
Novou knihu vzkazÛ lidem a Vesmíru
Po‰li to dál III Vûry Ludíkové pfiedstaví
autofii: Prof. PhDr. Milan Balabán ãesky
a latinsky, Hedar Jafar ãesky a arabsky,
Josef Vích v esperantu, Zeno Kaprál,
Ján Zákopãaník a autorka pofiadu Vûra
Ludíková. Pofiad moderuje Milan Riedl.
Hudbou a zpûvem doprovodí Renata Jan-
dová, Jan Frank a Zdenûk ·tûrba.

stfieda ❑ 6. ❑ 18.30
V˘zvy a varování Geotheho Fausta mo-
dernímu ãlovûku. Vûãn˘ Ïensk˘ princip
v Ïivotû – 4. ãást. Pfiedná‰í doc. PhDr.
Milu‰e Kubíãková, CSc.

ãtvrtek ❑ 7. ❑ 18.30
Mystika sv. Jana od KfiíÏe III – Svatební
mystika, sjednocení s Bohem cestou
lásky. Pfiedná‰í Jan Franti‰ek Tich˘,
ãlen sekulárního franti‰kánského fiádu.

nedûle ❑ 10. ❑ 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˘.

úter˘ ❑ 12. ❑ 17.00
Autorské ãtení a besedování s Jánem
Zákopãaníkem, Danou Rychlovou
a Karlem Funkem z jejich spoleãné kni-
hy Svûtliny – Meditace jako jarní tání
du‰e.

stfieda ❑ 13. ❑ 18.30
Jak se Ïilo na Arunáãale v dobû Rama-
ny Mahár‰iho. Pfiedná‰í filozof, jogín, au-
tor ãetn˘ch knih s duchovní tématikou
PhMr. Rudolf Skarnitzl.

ãtvrtek ❑ 14. ❑ 18.30
Breviáfi vodnáfiského vûku II. – Kfies-
Èanská mystika. Pfiedná‰í Ing. Adolf In-
neman PhD., autor stejnojmenného seriá-
lu v ãasopise Dotek

stfieda ❑ 20. ❑ 18.30
Hvûzdy a duchovní fiád – Transpersonál-
ní astrologie. Pfiedná‰í Pavel Turnovsk˘.

ãtvrtek ❑ 21. ❑ 18.30
Vûra – víra – ãlovûk. Vznik pamûÈového
modelu kosmu. Kybernetika, genetika.
Pfiedná‰ka doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 

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

Od stfiedy do nedûle v 15 hod. 
Vesmírná píseÀ – hudebnû obrazová fan-
tazie– ãást II. Je tvofiená unikátním spoje-
ním projekce obrazÛ ZdeÀka Hajného se
snímky z Hubbleova teleskopu. Kosmoob-
razy vznikající tímto spojením jsou pfii kaÏ-
dé projekci vÏdy originální, divák má tak
ojedinûlou moÏnost b˘t svûdkem zrodu
nov˘ch a pÛvodních kosmovizí.

Sobota a nedûle v 17 hod. 
Putování vesmírem – hudebnû poetická
kompozice – ãást III. S projekcí mystick˘ch
obrazÛ Z. Hajného a snímkÛ z hlubin ves-
míru. Vesmírná relaxace s hudbou i slovem. 

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.

úter˘ ❑ 26. ❑ 9.00 a 10.30
Povûsti ãeské. Pofiad pro ‰koly.

KD Opatov pofiádá

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

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

❑ Dále pfiijímáme pfiihlá‰ky do TANEâ-
NÍCH KURZÒ na sezónu 2005 /2006. V˘u-
ka standardních a latinsko – americk˘ch
tancÛ pod vedením Heleny BroÏovské
s partnerem probíhá vÏdy v pondûlí od
18.30 pro mládeÏ a od 20.30 pro dospûlé.
První lekce 3. 10. 2005.
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Kvûtnového vítûzství 2126, Praha 11,
tel.: 272 930 149, tel./fax: 272 930 023

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

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V DUBNU 2005:

pátek ❑ 1. ❑ 9.00
Tajemství zrcadla aneb En‰píglova ‰i-
balství – pro Z·

sobota ❑ 2. ❑ 16.30
Ledové pohádky – Divadlo ·pílberk

sobota ❑ 9. ❑ 16.30
Tfii pohádky na dobr˘ den – Divadlo
Glans

pátek ❑ 15. ❑ 9.00
O dvou Maryãkách – Divadlo Îlut˘ kopec
– pro Z·

sobota ❑ 16. ❑ 16.30
Brouãci, brouãci, brouãci. Nosticova di-
vadelní spoleãnost

pondûlí ❑ 18. ❑ 14.00
Tfii pohádky na dobr˘ den – divadlo Glans

sobota ❑ 23. ❑ 16.00
Tradiãní jarní karneval na svatého Jifií .
Taneãní zábava se soutûÏemi a dal‰ím pfie-
kvapením nejen pro dûti, ale i pro rodiãe.
Hraje Vanda a Standa.

sobota ❑ 30. ❑ 16.30
âarování kolem malování – pofiad pln˘
obrázkÛ pana malífie Milo‰e Nesvadby
a kouzel Jana Susy.

sobota ❑ 2. a 16. ❑ 9.00–10.30
PRO ÎENY A DÍVKY:
Aerobní cviãení – Buìme koãky

KD KLUBKA NABÍZÍ

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

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

Cviãení maminek a dûtí
pondûlí ❑ 9.30-10.15

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

Pomoc maminkám – zájmová ãinnost
pro dûti, které nechodí do matefiské
‰koly - Klubíãko.
KD Klubka pfiipravuje i v leto‰ním ‰kolním
roce pro dûti od tfií let (po osobní domluvû
s lektorkou i pro dûti mlad‰í, které jsou
v‰ak dostateãnû samostatné, aby tfiíhodi-
nov˘ program byly schopné absolvovat),
program nazvan˘ KLUBÍâKO. Program
probíhá kaÏd˘ den dopoledne v klubovnû
kulturního domu. Není nutné dítû na jedno-
tlivé dny pfiedem pfiihla‰ovat. Program je
moÏné vyuÏívat dle va‰í potfieby nárazovû
nebo pravidelnû. KaÏd˘ den má svou spe-
cializaci, probíhá ucelenû a je vhodné, aby
dítû absolvovalo celé dopoledne.

Rozvrh:
V pondûlí je ãást dopoledne vûnována
sportu, hraní kolektivních her v sále, v pfiípa-
dû pûkného poãasí chodí dûti na vycházky.
Úter˘ je spojeno s dramatickou v˘chovou.
Dûti se uãí fiíkadla a básniãky. Pozornost
je vûnována správné v˘slovnosti.
Ve stfiedu se dûti vûnují hraní na jednodu-
ché hudební nástroje a zpûvu písniãek,
správné rytmizaci apod.
Ve ãtvrtek se v Klubíãku modeluje. Nej-
ãastûji z keramické hlíny, dûti se sezna-
mují s prací v keramické dílnû.
Pátek je spojen s malováním a jin˘mi v˘-
tvarn˘mi technikami.
Program probíhá kaÏd˘ den od 8.30 do
11.30 hod. Cena vstupenky je 80 Kã.
V úter˘ dopoledne je moÏné nav‰tûvo-
vat i samostatn˘ program pro dûti pfied-
‰kolního vûku Klubíãko pro pfied‰kolá-
ky, kde se dûti pfiipravují na vstup do
‰koly. Procviãují si pamûÈ, uvolÀují ruku
pro správné psaní, zvládají základy mate-
matick˘ch pfiedstav a dostávají své první
domácí úkoly.

Cena vstupenky je 85 Kã.

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

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

ORIENTÁLNÍ TANEC
– od února 2005 v sále KD Klubka probí-

hají lekce orientálního tance. Tento druh
pohybu je vhodn˘ pro kaÏdou Ïenu. Nezá-
leÏí na vûku ani postavû. Tanec vypadá
krásnû, ladnû a Ïensky v provedení kaÏdé
z vás. Pfiijìte si zatanãit a odpoãinout kaÏ-
d˘ ãtvrtek mezi 17,30 aÏ 18,30 hod. 

Informace 
u Petry Vicherkové, 723 151 891

orientalni.tanec@centrum.cz

KD KLUBKA 
NABÍZÍ PRONÁJEM 

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se prosím na tel.: 

272 930 023.

ANGLIâTINA NA MATE¤SKÉ
– V KD Klubka se opût konají kurzy angliã-
tiny, které jsou urãeny zejména maminkám
na matefiské dovolené. Pfiijìte se nauãit ne-
bo zopakovat angliãtinu a popovídat si
s ostatními maminkami v pfiíjemném pro-
stfiedí Kulturního domu Klubka. Pro va‰e dí-
tû jsme bûhem va‰í v˘uky pfiipravili hlídání
se spoustou her a zábavy. Otvíráme kurz
pro zaãáteãníky, mírnû pokroãilé, stfiednû
a více pokroãilé. Kurzy probíhají v malé
skupince (max. 9 osob) vÏdy ve ãtvrtek do-
poledne. Program pro dûti bude v cenû kur-
zovného. Pfiihlá‰ky a dal‰í informace získá-
te na tel.: 604 376 220.

·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

DUBEN 2005

pátek ❑ 1.
Pfiedtanãení taneãního souboru Cassio-
peia na plese Z· Ke Katefiinkám v KD
Opatov.

sobota–nedûle ❑ 2. – 3.
Keramick˘ kurz. V DDM ·alounova. Ce-
na 300 Kã, nutné se pfiihlásit na v˘‰e
uved. telefonních ãíslech nebo osobnû.
Kapacita úãastníkÛ je omezena.

sobota ❑ 2. ❑ 14.00–15.00
Hlavolámání. Netradiãní deskové hry pro
dûti od 10 let v poboãce DDM Janouchova.

sobota ❑ 2. ❑ 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 ❑ 2. ❑ 10.00– 11.30
Hrátky s pfiírodou. Akce v poboãce DDM
Janouchova pro dûti od 7 do 12 let. Téma:
Hry o pfiírodû a mikroskopování.



DUBEN 2005 KULTURNÍ P¤EHLED 5

sobota ❑ 2. ❑ 9.30

Den s pohádkou. Karneval a hry pro dûti
v DDM ·alounova. Vstup 20 Kã. S sebou
svaãinu, pití, pfiezutí a karnevalovou masku.

sobota ❑ 2. ❑ 9.00–15.00

Turnaj ve stolním tenisu. Koná se
v DDM ·alounova a je urãen pro amatéry
ve vûku od 7 do 16 let. Startovné 20 Kã.
S sebou pálku, míãky, boty se svûtlou
podráÏkou, svaãinu, pití.

úter˘ ❑ 5. ❑ 15.00

Opatovsk˘ dfievák. SoutûÏní taneãní pfie-
hlídka v KD Opatov. Prezentace od 13.30
hod. BliÏ‰í informace na v˘‰e uveden˘ch
telefonních ãíslech u K. ·ímové.

stfieda ❑ 6. ❑ 17.00

·ipkov˘ turnaj. Koná se v DDM ·alouno-
va a je urãen pro amatéry od 9 do 18 let.
Pro vítûze jsou pfiipraveny vûcné ceny.
Vstupné zdarma.

ãtvrtek ❑ 7.

Mikulova aerobic cup. SoutûÏ v aerobiku
jednotlivcÛ v Z· Mikulova. Informace o sou-
tûÏi u Z. Máchové na v˘‰e uved. telefonech.

nedûle ❑ 10.

Tanãíme s Ulitou. Úãast taneãního sou-
boru Cassiopeia v taneãní soutûÏi.

stfieda ❑ 13.

Pí‰Èalka. Pfiehlídka hry na zobcovou flét-
nu pro amatéry. BliÏ‰í informace a pfiihlá‰-
ky do 5. 4. v poboãce DDM Janouchova
u V. Bele‰ové.

sobota ❑ 16. ❑ 9.00–17.00

Doglazování z keramického kurzu, kte-
r˘ se konal 2. a 3. 4. v DDM ·alounova.

sobota ❑ 16. ❑ 13.00

Den Zemû. Ekologické odpoledne v za-
hradû DDM ·alounova. V˘roba ruãního
papíru, práce se sochafiskou hlínou, mik-
roskopování, obrázky z pfiírodnin, koncert
skupiny Sekvoj. Hosté: mûstská policie,
hasiãsk˘ záchrann˘ sbor. Záchranná sluÏ-
ba. Skákací hrad pro dûti zdarma.

sobota ❑ 23. ❑ 14.00–15.00

Odpoledne pro mû. Aerobik s posilová-
ním v poboãce DDM Janouchova pro dív-
ky do 14 let.

❑ 15.00–16.00

Odpoledne pro mû. Aerobik s posilová-
ním v poboãce DDM Janouchova pro Ïeny

úter˘ ❑ 26. ❑ 19.00
Filmování. Novinky i historie kinemato-
grafie. Koná se v DDm ·alounova – klub
Beroun. Vstup zdarma.

stfieda ❑ 27. ❑ 15.00
Slavnostní akademie ke 40. v˘roãí Domu
dûtí a mládeÏe. Vystoupení dûtí z DDM JiÏ-
ní Mûsto v zahradû DDM ·alounova.

sobota ❑ 30.
JiÏní vlna. Taneãní pfiehlídka kolektivÛ
v hale TJ Chodov. Informace a pfiihlá‰ky na
v˘‰e uveden˘ch tel. ãíslech u Z. Máchové.

sobota ❑ 30. ❑ 13.00–15.00
Pojìme si hrát. V˘tvarná dílna pro dûti
od 10 let v DDM ·alounova. Téma: Bati-
kování. Vstup 20 Kã. S sebou pfiezutí, pra-
covní odûv a svûtlé triãko.

Pfiipravujeme na kvûten:

nedûle ❑ 1. ❑ 14.00
VOSA. Otevfien˘ volejbalov˘ turnaj pro
mládeÏ v areálu Z· Ke Katefiinkám.

nedûle ❑ 1. ❑ 9.30
Na kole okolo. SoutûÏ cyklistÛ rÛzného
vûku. Prezence od 9. 30 hod. Start dle ka-
tegorií od 10.00 hod. Místo konání: Milí-
ãovské haldy.
Bûhem mûsíce dubna probûhne obvod-
ní kolo biologické olympiády a pûvecká
soutûÏ PraÏská snítka.

Pracovníci Domu dûtí a mládeÏe JiÏní
Mûsto vás zvou na v‰echny akce, které
pofiádáme ke 40. v˘roãí zaloÏení DDM.

ZVEME VÁS DO KLUBU 
PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ „BEROUN“
Úter˘ od 16.30 do 20.30 hod.
Stfieda od 16.30 do 20.00 hod.
– stolní hry, kuleãník, elektronické ‰ipky,
fotbálek, pfiíjemné posezení s hudbou,
a k tomu hrníãek voÀavého ãaje, nûkdy
i doprovodn˘ program.

WWW prezentace DDM JiÏní Mûsto: 
www.ddmjm.cz

LETNÍ TÁBORY 2005 – TUZEMSKÉ TÁBORY

místo termín vedoucí vûk zamûfiení Cena
301. Ho‰tka U Dubu 1. 7. – 22. 7. Messnerová 7–13 stál˘, stanov˘ 2840
302. Ho‰tka  U Dubu 22. 7. – 12. 8. Kvirenc 7–15 stál˘, stanov˘ 2850
303. Ho‰tka  U Dubu 12. 8. – 26. 8. Bele‰ová  7–15 stál˘, stanov˘ 2760
304. Ho‰tka Zel. louka 2. 7. – 16. 7. Harvi‰ 7–15 stál˘, stanov˘ 2520
305. Ho‰tka Zel. louka 16. 7. – 30. 7. Rezek 7–15 stál˘, stanov˘ 2530
306. Ho‰tka Zel. louka 30. 7. – 13. 8. Janovská 7–15 stál˘,  stanov˘ 2540
307. Ho‰tka Zel. louka 13. 8. – 27. 8. Janovská 7–15 stál˘, stanov˘ 2550
308. Kozojedy 9. 7. – 16. 7. Máchová 8–15 sportovní 1800
309. Kozojedy 16. 7. – 23. 7. Bele‰ová 4–12 VV, hry 1810
310. Sobû‰ín 2. 7. – 9. 7. Glaserová 6–15 VV, keramika 2250
311. Vfiesník 6. 8. – 13. 8. Dolej‰ová 4–7 hry, poníci 2150
312. Skryje - Fundus 1. 7. – 7. 7. Lála 15–23 Táborová ‰kola 2005
313. Skryje - Fundus 8. 7. – 14. 7. Lála 15–23 Táborová ‰kola 1300
314. Albrechtice 13. 8. – 20. 8. Glaserová 10-–18 sport.soustfi. 2350
315. Rokytnice 20. 8. – 28. 8. Chytilová 6–15 taneãní soustfi. 2200

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

místo termín vedoucí vûk Cena
316. ·panûlsko 19. 6. – 2. 7. Bele‰ová od 6 let asi 7400
317. ·panûlsko 30. 6. – 13. 7. Janovská 6–18 asi 7400
318. ·panûlsko 11. 7. – 24. 7. Slepiãková 10–25 asi 7400
319. ·panûlsko 22. 7. – 4. 8. Glaserová 8–20 asi 7400
320. ·panûlsko 2. 8. – 15. 8. Chytilová 10–20 asi 7400
321. ·panûlsko 13. 8. – 26. 8. Vrbová 10–18 asi 7400

P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR + PRÁZDNINOVÁ KERAMICKÁ DÍLNA

místo termín vedoucí vûk cena
323. Kozojedy 25. 7. – 29. 7. 6–12 900
324. Praha 1. 7. – 6. 7. Îitná od 12 let 300

Informace o jednotliv˘ch táborech v DDM ·alounova, na telefonních ãíslech:  
272 929 545, 272 917 077 nebo e-mail: sal@ddmjm.cz.
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Malenická 1784, 
Praha 4, JiÏní Mûsto II

tel./fax: 271 910 246, 775 242 312
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.

DUBEN 2005

Koncerty

ãtvrtek ❑ 7. ❑ 19.00
Paleta – prapÛvodní folk – skupina se sil-
n˘m vztahem ke sborovému zpûvu

ãtvrtek ❑ 14. ❑ 19.00
Klub Li‰ák – hudební veãírek folkového
klubu

ãtvrtek ❑ 21. ❑ 19.00
Kamelot – Roman Hork˘ se svojí skupi-
nou v novém sloÏení

ãtvrtek ❑ 28. ❑ 19.00
World music tour Zuzana MojÏí‰ová –
slovenské lidové v netradiãním hávu

Divadlo

sobota ❑ 2. ❑ 17.00
Mal˘ princ – DismanÛv rozhlasov˘ dûtsk˘
soubor uvádí divadelní adaptaci pohádky
pro dospûlé

pondûlí ❑ 4. ❑ 20.00
Milan Uhde: Zubafiovo poku‰ení & Miro-
slav âern˘: Ale hlavnû opatrnû, prosím
Vás – hraje U.S. Marvin

stfieda ❑ 6. ❑ 19.30
Claude Magnier: Oskar – divadlo Bez
dozoru – komedie o 3 kufrech, 2 dcerách
a 1 tûÏce zkou‰eném otci

pátek ❑ 15. ❑ 19.00
Kde kukaãka hnízdo má – Oldstars uvádí
adaptaci Formanova oscarového filmu
Pfielet nad kukaããím hnízdem

pondûlí ❑ 18. ❑ 19.30
David Kafka: Kamarádka do de‰tû – di-
vadlo Neãas z Ústí nad Labem – hra nejen
o hledání víry a sebe sama

úter˘ ❑ 19. ❑ 19.00
Ladislav Smoljak: Fantom Realistické-
ho divadla ZdeÀka Nejedlého – pfiedsta-
vení Studia Láìa s hudbou I. Hlase

Host v Zahradû

stfieda ❑ 27. ❑ 19.00
Ladislav Frej a Daniel Dobiá‰ – veãer pl-
n˘ povídání a hudby s prostorem pro dota-
zy publika

Film s hostem – host s filmem

pondûlí ❑ 11. ❑ 19.00
Film: MÛj hfií‰n˘ muÏ, host: Petra JanÛ
– Ale‰ Cibulka s Petrou JanÛ nejen o zpí-
vání a hraní + komedie V. Matûjky

Film

pátek ❑ 1. ❑ 20.00
Lidská skvrna – drama – divok˘ cit a tra-
gédie Ïivota univerzitního profesora – A.
Hopkins, N. Kidman – film USA 2003

pátek ❑ 22. ❑ 17.30
Úspory energie v domácnosti, Outdo-
ors: Poslední sedlák, Pohledem Kach-
ny... – cyklus ekofilmÛ – Den Zemû

pátek ❑ 29. ❑ 17.30 a 20.00
Lidská skvrna – drama – divok˘ cit a tra-
gédie Ïivota univerzitního profesora – A.
Hopkins, N. Kidman – film USA 2003

Úter˘ ❑ 5., 12 . ❑ 17.30 a 20.00
Lidská skvrna – drama – divok˘ cit a tra-
gédie Ïivota univerzitního profesora – A.
Hopkins, N. Kidman – film USA 2003

Setkávání

pondûlí ❑ 4. ❑ 18.30
Pfiíroda i památky Krymu – cestopisná
pfiedná‰ka s diaprojekcí Martina Mitá‰e

pondûlí ❑ 11. ❑ 18.30
Astrologie, ná‰ pomocník a rádce – Zá-
kladní prvky horoskopu – cyklus pofiadÛ
astroloÏky K. M. Posoldové

stfieda ❑ 13. ❑ 18.30
Patagonií v sedle – 2000 km na
koních po jiÏním Chile – pofiad Daniela
Hály s projekcí fotografií a filmového mate-
riálu

pondûlí ❑ 18. ❑ 18.30
Postavení Ïeny v islámu – pfiedná‰ka
Ing. Zuzany Masákové, Ph.D. – ve spolu-
práci s Islámskou nadací v Praze

stfieda ❑ 20. ❑ 18.30
Procházky historickou Prahou I. – Malá
Strana – nad diapozitivy s prÛvodcem Mi-
lo‰em Eksteinem

Pondûlí ❑ 25. ❑ 18.30
Jóga v praxi – Karmajóga a Ramana
Mahár‰i – cyklus pfiená‰ek PhMr. Rudolfa
Skarnitzla

úter˘ ❑ 26. ❑ 18.30
Popelka po ãtyfiicítce – dámsk˘ klub spi-
sovatelky a scenáristky Alexandry Berko-
vé

Otevfiená dílna

ãtvrtek ❑ 14. ❑ 18.30
Prostírání z orobince – otevfiená dílna
pro dospûlé – nutno rezervovat – I. Nûm-
cová (736 406 043 ãi 271 910 246)

Pofiady pro dûti a mládeÏ

sobota ❑ 2. ❑ 10.00–12.00
Jarní pohybové hraní – na motivy jara –
pro dûti od 3 let – s sebou: sportovní odûv,
svaãinu, v˘tvarné potfieby

sobota ❑ 2. ❑ 15.00
O zlém ãernoknûÏníkovi Ondfiejovi – ne-
jmen‰ím divákÛm hraje loutkové divadélko
Vysmáto

úter˘ ❑ 5. ❑ 10.30.00
·ikana – odborná pfiedná‰ka, VHS projek-
ce a diskuse na téma ‰ikany na Z· a v ji-
n˘ch kolektivech

ãtvrtky ❑ 7., 14., 21., 28. ❑ 16.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky
Magic, Pokemon, Harry Potter.liga

sobota ❑ 9. ❑ 10.00–12.00
O Malence – tvÛrãí, hravé a úsmûvné do-
poledne s pohádkou. Pro dûti od 3 let.
S sebou: vodovky, lepidlo, nÛÏky

PESTROBAREVNÉ DIVADLENÍ II

Sobota ❑ 9.
Pestrobarevné divadlení II – nesoutûÏní
pfiehlídka dûtsk˘ch a mládeÏnick˘ch diva-
delních souborÛ

❑ 14.30 – 14.50
První ‰kolní den – divadelní soubor Ka‰-
párek pfii Z· Mazurská uvádí vesel˘ hu-
dební pfiíbûh, vhodné pro dûti

❑ 15.00 – 15.45
My se vlka nebojíme – hudební pohádku
uvádí dramatick˘ obor ZU· Adolfa V˘bor-
ského Modfiany, vhodné pro dûti
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❑ 16.00 – 16.20
·achov˘ slabikáfi trochu jinak – div.
soubor Ka‰párek pfii Z· Mazurská uvádí
adaptaci, vhodné pro malé i velké

❑ 16.30 – 16.50
Tichá domácnost – ZU· Prosek uvádí
komediální ãtyfii rodinné dialogy, vhodné
pro v‰echny

❑ 17.00 – 17.15
Vodník – ZU· Kfitinská uvádí scénické
zpracování Erbenovy balady, vhodné pro
v‰echny

❑ 17.30 – 17.55
Bludn˘ kruh – ZU· Prosek uvádí hru pol-
sk˘ch autorek, vhodné pro star‰í

❑ 18.10 – 18.50
Sny krále Balada – „Nenechme si ukrást
na‰e sny“ – hrají Pra‰tí Kfiupani, vhodné
pro star‰í

❑ 19.00 – 19.20
O uhranuté koze – podle I. Olbrachta na-
psala M.Vydrová, hrají Pra‰tí Kfiupani,
vhodné pro star‰í

❑ 19.30 – 20.30
Jarní vody – Hra o lásce a zradû od
I.S.Turgenûva – v ãeské premiéfie uvádí
divadlo DrMol

stfieda  ❑ 13.  ❑ 9.00
Jak se stát spisovatelem? Aneb Sísa
Kyselá a Ti druzí – M. Drijverová v Zahra-
dû

ãtvrtek  ❑ 14.  ❑ 14.00
Princezna Prasátko – rozverná pohádka
divadla Mat˘sek. Um˘t si ruce, nebo neu-
m˘t?...

sobota  ❑ 16.  ❑ 15.00
O Honzovi – loutkové divadélko Miroslava
Lose uvádí klasickou ãeskou pohádku

DEN ZEMĚ V ZAHRADĚ II

pátek  ❑ 22.  ❑ 9.00 – 10.30
Den Zemû v Zahradû – eko–dílny: solární
energie, odpady a v˘roba Zemûkoule
z pfiírodnin. Rezervace nutná

DĚTSKÁ FILMOVÁ ZAHRADA III

sobota  ❑ 23.  ❑ 9.00–18.00
Dûtská Filmová Zahrada III – soutûÏní
pfiehlídka krátk˘ch amatérsk˘ch filmÛ, kon-
zultace... + projekce pohádek

sobota  ❑ 23.  ❑ 10.00 – 16.00
Biograf nejen pro dûti – maraton krát-
k˘ch animovan˘ch pohádek

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 Petr
Pá 15–21 klub Michal

PROGRAM V DUBNU 2005

Téma mûsíce: Sex, drogy, Rock & Roll

pátek ❑ 1.
V˘tvarná dílna . Keramika

stfieda ❑ 6. ❑ 19.30
Benefiãní koncert pro 3BK1 v Rock Ca-
fé – Divokej Bill. Vstupné 200 Kã.

úter˘ ❑ 12.
Bácina kouzelná KUCHYNù

stfieda ❑ 13. ❑ 18.00
Polární âTENÍ v Amundsenovû ãajovnû

pátek ❑ 15.
Tématick˘ FILMOV¯ klub

stfieda ❑ 20.
Turnaj v PING–PONGU proti KC Krok

Úter˘ ❑ 26.
V˘tvarná dílna – Batikování

stfieda ❑ 27.
Turnaj o dubnového MISTRA ve stolním
fotbálku

pátek ❑ 29.
âarodûjnick˘ JaM Session

Pfiipravujeme:

❑ BANANFEST, prázdninové v˘jezdy

Dal‰í informace na 
www.proximasociale.cz

sobota  ❑ 23.  ❑ 10.00 – 16.00
Malujeme film – v˘tvarné aktivity a soutûÏ
o pûkné ceny, navíc kaÏdému malífii oma-
lovánka zdarma

SLET ČARODĚJNIC III

sobota  ❑ 30.  ❑ 10.00–12.00
Malá ãarodûjnice – tvÛrãí, hravé
a úsmûvné dopoledne s v˘robou ko‰Èátek.
S sebou: vûtviãky, provázek, svaãinku

sobota  ❑ 30.  ❑ 15.00
O ãarodûjné krãmû – Kdo zachrání prin-
ceznu Lesnûnku z krãmy ãarodûjnice
Maggi? Divadlo Andromeda

sobota  ❑ 30.  ❑ 16.00
Biograf nejen pro dûti – O ãarodûjnici,
která nebyla – celoveãerní hran˘ film

V˘stavy

❑ 3. 4. – 30. 4. mal˘ sál
Petra Zlá „Tygfiík“: Obrázky z Ráje – ve
spolupráci s Amat. obrazárnou –
www.ao.cz – vernisáÏ 3. 4. od 17.00

❑ 1. 4. – 30. 4. galerie
Témûfi v‰e, co umíme, jsme se nauãily
od sv˘ch ÏákÛ – reliéfy, plastiky, textil –
vernisáÏ 1. 4. od 17.00

SoutûÏe

❑ do 4. 4. 2005
Dûtská Filmová Zahrada – soutûÏní pfie-
hlídka neprofesionálního filmu. –
www.kc–zahrada.p11.cz

ãtvrtek  ❑ 14.  ❑ 17.00
Internetem letem svûtem III. – slavnostní
vyhlá‰ení v˘tvarné soutûÏe

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

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

je otevfien˘ prostor pro setkávání,
kam si mÛÏete pfiijít popovídat a posedût,
vypít ‰álek lahodného ãaje v Amundseno-
vû ãajovnû, zahrát si fotbálek (5 Kã), stolní

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

obãanské sdruÏení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11

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

tenis a kuleãník (2 Kã) nebo karty apod.
MÛÏete se téÏ obãas v˘tvarnû vyfiádit, vy-
volat fotky v místní fotokomofie, zajamovat
si a zatanãit pfii hudební se‰losti nebo se
mrknout na v˘stavu. K dispozici je i Anti-
akvariát s literaturou pro dlouhé polární
podveãery, zku‰ebna pro zaãínající kapel-
ky, prostor pro v˘stavy Uvítáme va‰e ná-
pady a projekty, jako napfi. promítání
z cest, koncerty, party, dílny pfiedná‰ky, di-
vadlo, ãtení...
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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

Lucie Dvofiáková
ILUSTRACE

4. dubna – 30. dubna 2005

Lucie Dvofiáková (l959) vystudovala Vy-
sokou ‰kolu umûleckoprÛmyslovou

v Praze – ateliér filmové a televizní grafiky
u profesora Miloslava Jágra. Absolvovala
v roce 1984.

Vûnuje se ilustrování knih a ãasopisÛ
pro dûti (Sluníãko a Matefiídou‰ka), v˘tvar-
nému zpracování dûtsk˘ch televizních po-
fiadÛ, spolupracuje s nakladatelsk˘mi do-
my Albatros, Brio, Fragment a Meandr.
V roce 1995 získala ocenûní Zlatá stuha
za ilustrace ke knize Jifiího Záãka Poãítání
oveãek, v roce 1996 Zlatou stuhu opût za
ilustrace ke knize Jifiího Záãka Kdo nevûfií,
aÈ tam bûÏí. V˘roãní cenu nakladatelství
Albatros pfiijala za ilustrace ke knize Edu-
arda Peti‰ky Staré fiecké báje a povûsti
v roce 1999. Ilustrace ke kníÏce H. Leheã-
kové âertice Trucajda byla ocenûna Zlatou
stuhou a Cenou nakladatelství Albatros
v roce 2004. Vystavovala doma i na v˘sta-
vách ãesk˘ch ilustrátorÛ v zahraniãí (Ja-
ponsko, Tchai–wan, Itálie). Je ãlenkou
Klubu ilustrátorÛ dûtské knihy.

UÏ pfies dvacet let pÛsobí na dûtskou
du‰i svût ilustrací Lucie Dvofiákové, která
dovede v˘raznû rozli‰ovat, pro koho jsou
urãeny, koho mají oslovit, jak˘ podivuhod-
n˘ svût mají polid‰tit. Ilustrace rozvíjející
fantazií urãitû nejen dûtskou uvidíte v Opa-
tovské knihovnû po cel˘ mûsíc duben.

Olga Kuãerová
Tû‰íme se na vás.

Pobočka Opatov

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

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

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

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka jírovcovo nám.

ZAJÍMAVÉ AKCE V DUBNU

Stfieda ❑ 13. 4. ❑ 15.00–17.00
Had dekorák. Pranostika „je‰tû tam bu-
dem“ (rozumûj za kamnami, kam jsme
mûli zalézt uÏ v bfieznu) se pojí k té stude-
nûj‰í ãásti mûsíce dubna. V té teplej‰í, na
sv. Jifií (24. 4.) uÏ mají vylézat hadi a ‰tífii.
A protoÏe mezi paneláky jich moc nepot-
káte, tak si mÛÏete jednoho hada vyrobil
v odpolední dílnû v knihovnû. A povûsit
tfieba nad postel. Vstup voln˘.

KDE KONČÍ SVĚT 2004/2005
Díky za pohádku!

Kde konãí svût je projekt Klubu dûtsk˘ch
knihoven SKIP a koná se jiÏ ãtvrt˘m ro-
kem. Zvoláním Díky za pohádku! Chtûjí or-
ganizátofii podûkovat zejména dánskému
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. 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 pfii-
pi‰te heslo „Kde konãí svût 2005“). Uzá-
vûrka je 15. 5. 2005.

Autofii nejlep‰ích prací se mohou tû‰it
na malou v˘tvarnickou pozornost od kni-
hovny a úãast na ãervnovém republikovém
slavnostním vyhlá‰ení.

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

Lenka Hanzlíková, metodik

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V DUBNU 2005

pondûlí ❑ 4. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ Sál ‰koly J.RÛÏiãky

ãtvrtek ❑ 7. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ Sál ZU· Kfitinská

ãtvrtek ❑ 14. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ „Rodiãe a Ïáci“

sál ‰koly Kfitinská

pondûlí ❑ 18. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ sál ‰koly J.RÛÏiãky

stfieda ❑ 20. ❑ 18.30
Jazzov˘ veãer sál ‰koly Kfitinská
VernisáÏ v˘tvarn˘ch prací ÏákÛ v 18 hodin

ãtvrtek ❑ 21. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ sál ‰koly Kfitinská 673

pondûlí ❑ 25. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert ÏákÛ
sál ‰koly J.RÛÏiãky

ãtvrtek  ❑ 28. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert ÏákÛ

sál ‰koly Kfitinská

Srdeãnû zveme na semináfi
V˘uka hry na klavír nejmlad‰ích ÏákÛ
prof. MAGDA JIŸÍKOVSKÁ
pondûlí 11. 4. 2005 v 10 hodin v sále ZU·
Kfitinská

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

JIŽNÍ MĚSTO VE FOTOGRAFII
V˘stava na radnici Mâ Praha 11

Ocelíkova 672, Praha 4

Alexandr ·tûpán a Tomá‰ Martínek.
VernisáÏ 5. 4. 2005 ve 14.00 hod.
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Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

âas b˘t spolu – pro rodiãe s dûtmi od 9 mû-
sícÛ – nabízíme moÏnost setkávat se, vymû-
Àovat si zku‰enosti, dûti mají moÏnost vyuÏít
pro svoji hru a pohyb netradiãní pomÛcky pro
rozvoj jemné i hrubé motoriky, odborné rady
jim poskytne zku‰ená pohybová terapeutka  

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

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

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

Kondiãní cviãení maminek na míãích
s hlídáním dûtí – cviãení na míãích, s over-
bally, body building, step aerobic, streãink –
zpevÀuje svaly na zádech a dÛleÏit˘ch sva-
lov˘ch skupinách, nezatûÏuje klouby a kfiíÏ
(dennû)

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

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

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let s vyuÏitím
míãÛ – pohybovû–edukaãní programy s dÛ-
razem na hravou formu s fiíkadly a písniãka-
mi, cviãením na míãích zamûfiené na osvo-
jení si správného drÏení tûla (úter̆ , 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
hrbatá zádíãka (úter˘, stfieda, ãtvrtek) 

Taneãnû–pohybová prÛprava pro holãiã-
ky od 3 let – základy práce s tûlem, lidové-
ho a v˘razového tance (úter˘)

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

Benjamínek – cviãení v tûlocviãnû – hra-
v˘ program pro neposedné pfied‰koláky –
nácvik pohybov˘ch dovedností, míãové hry,
prÛprava pro v‰echny sporty (cviãí se v tû-
locviãnû Z· Ke Katefiinkám ve ãtvrtek
v 16.00 hod.)

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

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

Step aerobik – cviãení v˘borné na zv˘‰ení
kondice ãi odbourávání tukÛ, formuje posta-
vu (úter˘)

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

Zdravotní cviãení dospûl˘ch na míãích –
vhodné pfii problémech se zády a klouby,
uvolÀuje svalové napûtí, posilí oslabené
svaly – s vyuÏitím rehabilitaãních míãÛ
(pondûlí)

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

DALŠÍ PROGRAM:

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

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

Dûtsk˘ den v Benjaminu – 3. ãervna
2005 – Celodenní program pro dûti pod
heslem „Den bez úrazÛ“

Letní ozdravn˘ pobyt s plaváním dûtí
9. 7. – 16. 7. 2005 – Pobyt v hotelu Mozo-
lov, plavání, cviãení, v˘tvarná dílna.

Letní dûtsk˘ tábor pro dûti od 5 let 
– 17. 7. – 23. 7. 

Poradna pro kojící maminky – Úter˘ 11:00
aÏ12:00 nebo po telefonické domluvû. MoÏ-
né 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

V˘stava

MILAN PANTŮČEK
FOTOGRAFIE
VernisáÏ v úter˘ 12. dubna 2005.
V˘stava potrvá do zaãátku kvûtna v pro-
storách Dendrit kafé vÏdy ve v‰ední dny
v dobû od 11.00 do 20.00 hod.

Pfiijìte na dobrou kávu do pfiíjemného
prostfiedí s milou obsluhou!

Tû‰íme se na shledanou!

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

DENDRIT
KAFÉ

Hekrova 805, Praha 4, Tel. 272 937 712
E-mail: kavarna@esethelp.cz
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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

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

tel.: 272 927 239, 603 180 180 
alterapars.hopto.org

e-mail: alterapars@seznam.cz

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.

PROGRAM

Sobota ❑ 2. ❑ 10.00–12.00
Pfiirozená rostlinná strava – beseda
o alternativním zpÛsobu stravování,
vhodné pro v‰echny vûkové skupiny,
vstup 40 Kã, (klub Na Dnû, vchod E),

pondûlí ❑ 4. ❑ 9.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
maminky s mal˘mi dûtmi (MC Domeãek,
vchod E)

úter˘ ❑ 5., 12., 19. a 26. ❑ 19.00
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
v‰echny (klub Na Dnû, vchod E)

pátek ❑ 8. ❑ 18.30
Koncert punkové skupiny IMUNITA,
vstup 20 Kã (klub Na Dnû, vchod E)

pondûlí ❑ 11. ❑ 9.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
maminky s mal˘mi dûtmi (MC Domeãek,
vchod E)

pondûlí ❑ 11. ❑ 16.00
SdruÏení kfiesÈansk˘ch seniorÛ, RNDr.
Milo‰ Lokajíãek: Moderní vûda a uãení
církve (Klub Na Dnû, vchod E)

stfieda ❑ 13. ❑ 14.00–18.00
Semináfi Spolupráce neziskov˘ch organi-
zací JiÏního Mûsta, nutné se pfiihlásit – ka-
minek@kaminek.org (klub Na Dnû, vchod E)

sobota ❑ 16.
LyÏování Kaprun
(KfiesÈansk˘ sportovní klub, informace Ing.
J. Ol‰ansk˘, 603 256 411, jaroslav.olsan-
sky@intax.cz)

nedûle ❑ 17. ❑ 10.00
M‰e svatá pro dûti (kaple, vchod A)

pondûlí ❑ 18. ❑ 9.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
maminky s mal˘mi dûtmi (MC Domeãek,
vchod E)

pátek ❑ 22. ❑ 19.30
Literární veãer (klub Na Dnû, vchod E)

sobota ❑ 23. ❑ 19.30
Modlitební jam–session (kaple, vchod E)

pondûlí ❑ 25. ❑ 9.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
v‰echny (klub Na Dnû, vchod E)

❑ 29. 4. – 1. 5.
Víkendovka (KfiesÈansk˘ sportovní klub,
informace Ing. J. Ol‰ansk˘, 603 256 411,
jaroslav.olsansky@intax.cz)

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
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www.kamínek.org/nadne

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

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

•  Jste dobrá (možná začínající) 
skupina, která chce koncertovat?

•  Vytváříte alternativní divadlo?
•  Chystáte zajímavou akci pro veřejnost?
Nabízíme vám prostory v klubu Na dnû!
Volejte, mailujte na ãíslo a adresu o. s. Ka-
mínek. Informace: www.kaminek.org

Od dubna otevfien 
kaÏdou stfiedu, ãtvrtek, pátek

od DESETI do DESETI

neboli ST, âT, PÁ – 10–22 hod.

NAJDETE U NÁS:
❑ pfiíjemnou obsluhu
❑ nízké ceny obãerstvení
❑ denní tisk
❑ stolní hry
❑ odbornou knihovniãku vûnovanou pro-

blematice provozu nevládních nezisko-
v˘ch organizací a práci s dûtmi a mláde-
Ïí (absenãnû k zapÛjãení)

❑ v dopoledních hodinách poradenství
v oblasti fiízení a provozu nevládních ne-
ziskov˘ch organizací – zdarma (lépe je
se objednat na kaminek@kaminek.org, 
kde lze sjednat individuální termín)

Doprovodn˘ program 
více na 
www.kaminek.org/nadne

sobota ❑ 2. ❑ 10.00–12.00
Pfiirozená rostlinná strava – beseda
o alternativním zpÛsobu stravování,
vhodné pro v‰echny vûkové skupiny
(vstup 40 Kã)

pátek ❑ 8. ❑ 18.30
Koncert punkové skupiny IMUNITA
(vstup 20 Kã)

stfieda ❑ 13. ❑ 14.00–18.00
Semináfi – Spolupráce neziskov˘ch or-
ganizací JiÏního Mûsta (nutné se pfiihlá-
sit – kaminek@kaminek.org)

pátek ❑ 22. ❑ 19.30
Literární veãer (klub Na Dnû, vchod E)

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 
13. 4., 11. 5. a 16. 6.
Kontakt: 
Dr. Ing. Jaroslav Zvolánek, CSc.,
Nezvalova 831, 156 00 Zbraslav, 
tel. 257 921 197

Klub Ulita
Mikulova 1573
OS Propolis, je
otevfien˘ kaÏdému,
kdo si rád hraje. Ná-

v‰tûvníkÛm se nabízí na 40 druhÛ moder-
ních i tradiãních her z celého svûta zaloÏe-
n˘ch pfieváÏnû na strategii a logické úvaze.

Scházíme se ve stfiedu 16.00 – 19.00 hod.

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

obãanské poradny Spoleãnou cestou, 
Donovalská 1862, 

vedle rozestavûného kostela, 
100 metrÛ od Chodovské tvrze.

PROGRAM NA DUBEN:

BohosluÏby:

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program

úter˘  ❑ 17.30
Biblická hodina dûtí pfied‰kolního vûku

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

stfieda  ❑ 17.30
Biblická hodina ‰kolních dûtí

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

stfieda  ❑ 18.30
SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

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

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

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

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

Aktuální informace také na internetové
adrese: http://sporilov.evangnet.cz

Českobratrská
církev 

evangelická

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

Den Země
v Zahradě
Kulturní centrum Zahrada

naváže na loňskou zku-
šenost a oslaví v pátek 22. 4.
2005 Den Země spolu s žá-
ky základních škol. Ve spo-
lupráci s Ekocentrem Jižní
Město a výtvarným atelié-
rem připravuje tři otevřené
ekologické dílničky na tato
témata: solární energie, vyu-
žití odpadu, výroba země-
koule z přírodních materiálů.
Děti si hravou formou zkusí
hrát se sluníčkem a naučí se
rozlišovat věci, které vyha-
zují a z hlíny si „uplácají“
svoji vlastní zeměkouli.
V případě zájmu o program,
kontaktujte dramaturgii po-
řadů pro děti a mládež - tel.:
271 910 246, 777 242 316

MgA. Hana Kožová
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Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROGRAM:

Pondûlí
Kurzy Alfa pro maminky - viz níÏe

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

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

Stfieda ❑ 9.30–12.30
Dopoledne pro nejmen‰í do 2 rokÛ 
a jejich doprovod + cviãeníãko a uãíme
se fiíkanky.

17.00–19.00: Poradna pfiirozeného 
plánování rodiãovství.
Nutno objednat na telefonu: 777 200 431

âtvrtek ❑ 9.30–12.30
Dopoledne pro nejmen‰í do 2 rokÛ 
a jejich doprovod + cviãeníãko a uãíme
se fiíkanky.

âtvrtek ❑ 15.00 – 17.30 hod.
Odpoledne vyhrazeno pro dûti do 2 let
a jejich doprovod.

Pátek ❑ 10.00–13.00
Dopoledne pro v‰echny
10.30: Cviãení rodiãÛ a dûtí

Pátek ❑ 10.00–12.00
Poradna pfiirozeného plánování rodi-
ãovství. MoÏno objednat na telefonu 
777 200 431

PORADNA PŘIROZENÉHO 
PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Pozor zmûna otvírací doby v pátek:
10.00–12.00 hod
Nabízí pomoc pfii orientaci v rÛzn˘ch formách
antikoncepce, nabízí pfiirozenou a bezpeã-
nou metodu vyhnutí se tûhotenství, hledání
pfiíãin neplodnosti apod. Poradnu mohou
nav‰tívit Ïeny, dívky, manÏelské ãi snoube-
necké páry, pfiijít mÛÏete i s dûtmi, které si

mohou pohrát v hernû. Poradenství je zdar-
ma. Za profesní kvalitu poradcÛ ruãí CENAP,
Trnitá 8, Brno (cenap@volny.cz). Webové
stránky praÏské poradny jsou na adrese:
sweb.cz/PoradnaPPR.Praha, mailové dota-
zy mÛÏete posílat na adresu Domeãku. 

Studio DART pofiádá 
masáÏe dûtí a kojencÛ
Na kursu uvítáme maminky s miminkem
v bfií‰ku nebo jiÏ s narozen˘m dûÈátkem.
Vhodné i pro maminky star‰ích dûtí a také
pro tatínky, babiãky a pro kaÏdého, kdo
chce darovat dûtem lásku. Zbaví dûtí i vás
samotné napûtí a pomohou vám pfii vzá-
jemné komunikaci. Tyto techniky navíc sti-
mulují krevní obûh a pohybov˘ aparát,
zlep‰ují ãinnost v‰ech orgánÛ, stimulují
pokoÏku. A to se bude líbit nejen dûtem...

V˘ukov˘ cyklus 3 x 2 hodiny t˘dnû, vÏdy
v úter˘ 14.30–16.30 hodin. Cena celého
kursu je 600 Kã.

Kurs bude probíhat v MC Domeãek,
Modletická 1401, vchod E, Praha 4.

Objednávky na tel.: 
777 253 264 nebo 272 921 687.

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

TÉMATA NA DUBEN:

pondûlí ❑ 4. ❑ 9.30
Kdo je JeÏí‰ Kristus?

pondûlí ❑ 11. ❑ 9.30
Proã JeÏí‰ zemfiel?

pondûlí ❑ 18. ❑ 9.30
Jak si mohu b˘t jist svou vírou?

pondûlí ❑ 25. ❑ 9.30
Proã a jak ãíst Bibli?

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

Pokud budete mít chuÈ se aktivnû podí-
let na chodu Domeãku nebo máte ná-
pad, co mÛÏeme zlep‰it ãi pfiidat do na-
‰eho programu, budeme moc rádi, kdyÏ
se s námi o své nápady podûlíte na tel.
777 200 431 – Erika Oberfalcerová

Informace: 
Erika Oberfalcerová – 

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

Pfiipravujeme:
V nedûli 8. kvûtna 2005 od 14.00 hod.
se bude opût konat Zahradní slavnost
ke Dni matek (divadélko, soutûÏe, tombo-
la, opékání bufitÛ atd.)

Scházíme se  v klubu Na Dnû 
v KfiesÈanském centru (vchod E)

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 10., 17. a 24. dubna2005
od 9.30 do 11.30 hod.

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

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

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

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

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

TÉMATA NA DUBEN:

Úter˘ ❑ 5. ❑ 19.00
Proã JeÏí‰ zemfiel?

Úter˘ ❑ 12. ❑ 19.00
Jak si mohu b˘t svou vírou jist?

Úter˘ ❑ 19. ❑ 19.00
Proã a jak ãíst Bibli?!

Úter˘ ❑ 26. ❑ 19.00
Proã a jak se modlit?

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

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

Tû‰íme se na va‰i úãast!
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Modletická 1401, Praha 11 - Opatov, 
tel. 267 913 338, 

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

âajovna 
– posezení u dobrého ãaje s povídáním
a vyprávûním pfiíbûhÛ. 

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

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

e-mail: poradnajm@spolcest.cz

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

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

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

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

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

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

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

Jste pfiipraveni zaãít?
RÛst jako rodina

Pomáhat lidem
Poznávat JeÏí‰e

Milovat druhé
Objevovat sebe

Soudobá hudba
DÛleÏitá poselství

Pfiátelská atmosféra
Aktivity pro dûti a mládeÏ

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

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

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

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

Pfiijdeme i za vámi!

Televizní zpravodajství Prahy 11
na kanálu UPC:

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

www.praha11.cz

PROGRAM V DUBNU:

pátek ❑ 8. ❑ 16.00
Diskuze o budoucím povolání (s truhlá-
fiem, kuchafiem a zdravotní sestrou)

Ostatní pátky – 16.00 – promítání

Víkend na Sázavû
22. – 24. dubna 2005
– informace na tel.: 732 976 215

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

OTEVŘENO

Pondûlí ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor

Úter˘ ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor

Stfieda ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor 

âtvrtek ❑ 17.00–19.00 TenSing

Pátek ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
na Velikonoční koncert

3. dubna od 18.00 hod.
v kostele Církve bratrské
Šeberov – V Ladech 10

A. Vivaldi, W. A. Mozart,
A. Dvořák, B. Britten v po-
dání Československého ko-
morního orchestru Praha. 

Umělecký vedoucí pan
Jan Mráček. Úvodní slovo
pan Marek Fajfr, starosta Še-
berova. 

Vstupné 100 Kč.
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V DUBNU 2005

Nedûlní shromáÏdûní

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

Nedûle ❑ 3. ❑ 17.00
Tomá‰ Luãan

Nedûle ❑ 10. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip

Nedûle ❑ 17. ❑ 17.00
Mark Potma

Nedûle ❑ 24. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip – Veãefie Pánû
Info: kazatel Robert Filip, 605 809 950,
robertfilip@quick.cz

Dubnova 806, Háje
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz

e-mail: jizni.mesto@cb.cz,
www.cb.cz/jizni.mesto

tel.: 604 989 133

Církev bratrská
Šeberov

V Ladech 10, ·eberov 
Kazatel: Dr. David Javornick˘
Public relations: Marek Fajfr, 
tel. 244 911 796, 724 146 226.

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

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

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

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

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

stfieda  ❑ 17.30–18.30
Cviãení Ïen bez rozdílu vûku

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

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

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

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

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

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

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.

Info: Tomá‰ Luãan, 604 570 728, 
tomaslucan@seznam.cz

ANGLICKÉ KLUBY 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Tfii nové kluby s angliãtinou pod vedením
zku‰en˘ch americk˘ch, kanadsk˘ch a ães-
k˘ch lektorÛ. âeká tû nepfieberné mnoÏství
her, písniãek, hlavolamÛ, biblick˘ch pfiíbû-
hÛ, sportovních a zábavn˘ch aktivit a hlav-
nû v‰e s angliãtinou. Nejlep‰í moÏnost, jak
zaÏít spoustu legrace, nûco se dozvûdût
a nauãit se cizí jazyk.

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

WHALE CLUB
– pro dûti od 10 do 13 let
– kaÏd˘ ãtvrtek od 16.00 do 17.30

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

Info: Mark Potma, 604 989 133,

·achové veãery

kaÏdé pondûlí  ❑ 17.30– 20.30
Zveme zku‰ené ‰achisty i zaãáteãníky na
pfiátelské setkání ‰achov˘ch nad‰encÛ.
Hrajeme také turnaje, které bodujeme.

Info: Ondfiej Vojvoda, 737 957 837

Aerobic pro Ïeny

Pondûlí ❑ 18.30–19.30
Info: Jana Hlaváãková, 723 393 351, 

j.hlavaãkova@seznam.cz

Kurz Alfa

Úter˘ ❑ 18.00 
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 zaãal jiÏ devát˘ bûh
kurzu Alfa.

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

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

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!
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úter˘ ❑ 5. ❑ 18.00
Proã a jak mluvit o vífie?

úter˘ ❑ 12. ❑ 18.00
Uzdravuje BÛh i dnes?

úter˘ ❑ 19. ❑ 18.00
A co církev?

úter˘ ❑ 26. ❑ 18.00
Závûreãn˘ veãer
Info: kazatel Robert Filip, 605 809 950,
robertfilip@quick.cz

Biblick˘ kurz v angliãtinû

Úter˘ ❑ 19.00 a stfieda 9.30 (opakuje se)
Hodina zaãíná volnou konverzací a pokra-
ãuje diskuzí k vybranému textu. Za sedm
t˘dnÛ probereme tfii novozákonní epi‰toly
Janovy. Hodiny budou probíhat pouze
v anglickém jazyce. Vyberte si termín, kte-
r˘ vám nejvíc vyhovuje, v úter˘ od 19.00
nebo ve stfiedu od 9.30 hod.

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

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 ❑ 6. ❑ 19.00
Duchovní vnímání – intuice

Stfieda ❑ 13. ❑ 19.00
Duchovní vnímání – svûdomí

Stfieda ❑ 20. ❑ 19.00
Duchovní vnímání – spoleãenství

Stfieda ❑ 27. ❑ 19.00
Závûr – nebezpeãí na duchovní cestû

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

MládeÏ

âtvrtek ❑ 18.30–20.00
Jsme skupinou mlad˘ch lidí, ktefií hledají
a objevují tajemství vztahu s Bohem, dis-
kutují nad aktuálními problémy a mají zá-
jem o ostatní. Rádi zpíváme, spoleãnû se
smûjeme, a kdyÏ je s k˘m, rádi podnikáme
dobrodruÏné akce do pfiírody. Jsi zvûdav˘,
co jsme zaã? Pfiijì se na nás podívat, jsi
moc vítán...

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

Klub seniorÛ

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

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

Klub Velryba – Háje

Pátek ❑ 16.30–18.00
Klub pro dûti od 9 do 13 let.
U nás tû ãeká mnoho zábavn˘ch a neoby-
ãejn˘ch her, poutavé pfiiblíÏení nejznámûj-
‰ích biblick˘ch pfiíbûhÛ, mÛÏe‰ poznat no-
vé kamarády, zajet s námi na v˘let ãi ví-
kendovou akci.

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

KNIHKUPECTVÍ
Na‰i ãinnost roz‰ifiujeme i o prodej knih
o psychologii, v˘chovû dûtí, manÏelství
a spiritualitû. Máte-li zájem si koupit knihu
z nakladatelství Návrat domÛ, pfiijdte si vy-
brat z bohaté nabídky.

BIG STORY
Letní pobyt s v˘ukou angliãtiny v Hotelu
Siréna v Jansk˘ch Lázních
❑ od nedûle 3. do soboty 9. ãervence 2005
❑ pro mladé, dospûlé i rodiny s dûtmi
❑ cena: 2300 Kã za dospûlé, 1500 Kã za

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

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

Info: Mark Potma, 604 989 133,

Pestrobarevné
divadlení v Zahradě
pro děti i dospělé

Pestrobarevné divadlení
v Zahradě aneb Dětská Di-

vadelní Zahrada se koná v so-
botu 9. dubna 2005 v Kultur-
ním centru Zahrada na Chodo-
vě. Akce se koná v souvislosti
se Světovým dnem divadla pro
děti a mládež.

Nesoutěžní přehlídka dět-
ských uměleckých kroužků
a divadelních souborů předsta-
ví pohádky, literární adaptace,
hudebně - dramatickou tvorbu
i klasiku - návštěvníci budou
moci zhlédnout devět předsta-
vení. Vystoupí malí i velcí
umělci ze ZŠ Mazurská - div.
soubor Kašpárek, ZUŠ Prosek,
ZUŠ Modřany a ZUŠ Křtin-
ská, dále divadelní soubory
Praští křupani a DrMol. Celo-
denní permanentka stojí 10 Kč
a program zahájí představení
pro děti ve 14.30.

Kompletní program:
www.kc.zahrada.p.11.cz 

a kulturní přehled.
MgA. Hana Kožová
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KDE NÁS NAJDETE? 
Po – Pá od 10 do 21 hod.
U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz

DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
zástávka bus U Kunratického lesa
spec. bus pro vozíãkáfie ã. 1
bus ã.122 a 177 
z metra C Chodov i Opatov

CO NABÍZÍME?
•  internet, tisk, kopírování A4, skenování,

faxování, vypalování CD
•  prodej a renovace inkoustov˘ch náplní

do tiskáren  
•  PC kurzy
•  pravidelné pofiádání v˘tvarn˘ch v˘stav 

v prostorách na‰eho klubu
•  kurz angliãtiny pro zaãáteãníky a mírnû

pokroãilé 

•  poradenskou ãinnost pro hendikepova-
né a seniory 

•  rezervaci a prodej vstupenek 
– Ticketportál.cz 

•  organizování kulturních akcí nejen pro
zdravotnû postiÏené a seniory

Internet a podstatnou ãást na‰ich slu-
Ïeb poskytujeme pro drÏitele
ZTP/P zcela zdarma, velké cenové sle-
vy máme také pro drÏitele ZTP, studen-
ty, dûti  a seniory.   

CENÍK:
Internet
1 hodina ZTP/P zdarma
1 hodina studenti, dûti, seniofii 20 Kã
1 hodina ostatní 40 Kã

Fax dle tarifu a pásma

Skenování pro v‰echny 10 Kã

Vypalování dat CD (vypalování a CD)
ZTP/P 10 Kã
ostatní 30 Kã

Tisk, kopírování
barevn˘ tisk od 5 do 15 Kã
A4  jednostrannû 2 Kã
A4  oboustrannû 3 Kã

KURZY:

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

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

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

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

PROGRAM V DUBNU

stfieda ❑ 13. ❑ 9.30–12.30
Víme, co jíme? Pfiijìte si vyzkou‰et, jak
zdravû, chutnû a levnû zafiadit do na‰eho
jídelníãku produkty biologického zemûdûl-
ství. Tentokrát se zamûfiíme na téma: Jarní
receptury na vyãi‰tûní organismu. Pro-
gram probûhne od 9.30 do 12.30 h v ma-
tefiském klubu Matefiídou‰ka, srdeãnû ale
zveme i zájemce o zdravou v˘Ïivu z ‰ir-
‰ích fiad vefiejnosti. Souãástí je i procház-
ka biozahrádkou. K dispozici herna a za-
hrádka pro dûti Vede ZdeÀka Hrubá. Pfii-
hlaste se nejpozdûji do pfiedcházející stfie-
dy na tel. 271 751 311, ãi zanechte vzkaz
na záznamníku. Vstupné: dospûl˘ (+0–1
dítû) 90 Kã, dospûl˘ + 2 dûti 110 Kã.

sobota ❑ 12.
âesk˘ kras opût jinak – vycházka. Rozlo-
ha âeského krasu je velká, proto pÛjdeme
tentokrát mimo centrální ãást u Konûprus.
V‰em, ktefií se pfiihlásí na tel. 271 750 548

(po–pá od 8.00 do 16.00 hod.), sdûlíme
pfiesné informace o odjezdu. Pfiihlá‰ky se
pfiijímají do naplnûní kapacity. Vstupné:
Úãastnick˘ poplatek 50 Kã zahrnuje v˘klad
lektora a obsáhl˘ písemn˘ materiál. Neza-
hrnuje dopravu a vstupy do objektÛ. Dûti do
12 let zdarma. Koná se za kaÏdého poãasí!

Nedûle ❑ 17. ❑ 9.00–16.30
Pleteme z orobince. Orobinec (lidovû
„doutníky“) je opomíjen˘m pfiírodním mate-
riálen, ze kterého se vyrábûly klobouky,
sandály, kabely, rohoÏe a podloÏky. Sezná-
míte se s tím, jak a kdy se orobinec sbírá
a jak ho upravit. Vyzkou‰íte si základní
techniky pletení. Zájemci hlaste se na tel.
271 750 548, pfiihlá‰ky se pfiijímají do napl-
nûní kapacity. Rezervaci je nutné potvrdit
uhrazením úãastnického poplatku do 14 dní
po objednání. S sebou si pfiineste: ostr˘
nÛÏ, nÛÏky (obyãejné i zahradnické), vût‰í
dfievûné kuchyÀské prkénko a pracovní
odûv. Program probûhne od 9.00 do 16.30
hod. Úãastnick˘ poplatek: 350 Kã (zahrnuje
lehk˘ obûd, kávu, ãaj, práci lektora a mate-
riál).

Stfieda ❑ 20. ❑ 10.00–12.00
Ekologická domácnost? Proã ne! Jak
na to, aby na‰e ekologická stopa byla co
nejmen‰í, a pfiitom byla na‰e domácnost
ãistá a fungující? Pfiijìte, poradíme vám,
vyzkou‰íme spoleãnû, vymûníme si dÛleÏi-
té kontakty, tipy, zku‰enosti. Tentokrát se

zamûfiíme na téma: Zdrav˘ Ïivotní styl, ná-
kupy biopotravin. Program probûhne od
10.00 hod do 12.00 hod. v matefiském klu-
bu Matefiídou‰ka, srdeãnû ale zveme i dal-
‰í zájemce z fiad vefiejnosti. Vede ZdeÀka
Hrubá. Pfiihlaste se nejpozdûji do pfied-
cházející stfiedy na tel. ã. 271 751 311 ãi
zanechte vzkaz na záznamníku.
Vstupné: dospûl˘ (+0–1 dítû) 50 Kã, do-
spûl˘ + 2 dûti 70 Kã.

Sobota ❑ 23. ❑ 10.00–18.00
Den Zemû
Den Zemû se letos slaví jiÏ po pûtatfiicáté.
Pfiijìte oslavit toto v˘znamné jubileum na
ToulcÛv dvÛr. Kromû tradiãních dílniãek
a aktivit s „eko“ tématikou vás ãeká
spousta her, divadelních vystoupení. Sou-
ãástí budou koncerty spfiátelen˘ch kapel –
vystoupí skupiny Petfiín, Bezef‰eho, Pilg-
rim Pimprle, Appaloosa a dal‰í. Zá‰titu
nad touto akcí pfievzal radní hl. m. Prahy
RNDr. Milo‰ Gregar. Vstupné dobrovolné.

Sobota ❑ 30.
Vítání ptaãího zpûvu. Za ranního roz-
bfiesku spoleãnû nav‰tívíme ptaãí svût,
kter˘m nás provede zku‰en˘ ornitolog.
BliÏ‰í informace se zájemci dozvûdí pfii
oslavû Dne Zemû nebo poté na tel.
271 750 548. Vstup voln˘.

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


