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OSLAVA
Sto let ZŠ Chodov

ROZHOVOR
s Františkem Ringo Čechem

NOVINKY
Otevření Centra Chodov

Pomalu se blíží vánoční svátky, celé Jižní Město tak opět
prozáří vánoční výzdoba a na větších prostranstvích

budou rozsvíceny vánoční stromky. I letos jsme pro vás opět
připravili vánoční trhy, které můžete navštívit a udělat tak
radost svým blízkým nějakým pěkným dárkem. Zahájeny
budou 15. prosince na pochozí zóně stanice metra Háje.
Na pódiu ozdobeném obrázky Josefa Lady nám nákupy od
šestnácti hodin zpestří každodenní kulturní vystoupení
dětí z mateřských a základních škol Prahy 11, své pro-
gramy představí také Kulturní centrum Zahrada, Cho-
dovká tvrz, taneční soubor Domino, Orchestr Armina
Reicha, BJ Band ZUŠ Křtinské, mažoretky a další.
Kulturní program vánočních trhů najdete na straně
patnáct. Na pochozí zóně nebude chybět ani Betlém
a pravou vánoční atmosféru korunuje vánoční strom
před Informačním centrem Háje. Jako každé Váno-
ce se budou na Jižním Městě prodávat kapři
a vánoční stromečky.

A kam tedy zajít při čekání na Štědrý den?
Předvánoční program v Praze 11 začne dne 
3. prosince v patnáct hodin Mikulášskou
merendou Kulturního domu Opatov. V šest-
náct hodin pak můžete navštívit mikulášskou
nadílku v KD Klubka. Další mikulášskou
nadílku pořádá Střední odborná škola
Stříbrského společně s naší městskou částí 5.
prosince v Top Hotelu Praha. Od 16.30 se
bude konat divadelní představení pohádky
Ošklivé káčátko, vystoupí Sámer Isa
s tanečníky a Dětská opera Praha. Samo-
zřejmě nebudou chybět dárky, volnou
zábavu rozproudí i diskotéka. Od úterý 6.
prosince můžete tvořit originální vánoční
ozdoby v knihovně Opatov.  V budově
radnice MČ Praha 11 – Ocelíkova ulice
začne také výstava MŠ Křejpského
Andělské zvonění, kterou můžete nav-
štěvovat až do konce listopadu. Ve čtvr-
tek 8. prosince od deseti hodin zde
budou předčítat babičky z Centra soci-
álních služeb Jižního Města Čertovské

pohádky. Na  10. prosince připravilo Kulturní centrum
Zahrada vánoční jarmarkové potěšení, na kterém uvidíte např.
komorní pěvecký soubor Vox  Animae, skupinu Melodika,
taneční skupinu GŠ a další. V dopoledních hodinách bude na
jarmarku otevřena dětská vánoční dílnička s pohádkou, na

odpoledne je připravena pohádka Bílkova kratochvílového
divadla o princi Bajajovi. Dne 13. prosince od patnácti hodin

si můžete s manželi Ryskovými zazpívat koledy a vánoční
písně v knihovně na Jírovcově náměstí. Od osmnácti
hodin můžete zajít na vánoční koncert v Národním
muzeu, kde vystoupí soubory ze ZUŠ JM a kde uslyšíte
také dětský pěvecký sbor MŠ A. Drábikové Srdíčko.
V pátek 16. prosince můžete navštívit od sedmnácti
hodin Vánoční výstavu dětských prací Kulturního

domu Klubka a zakoupit výrobky dětí z výtvarných
a keramických kurzů. Na dvacátou hodinu je připra-

ven v KD Opatov jediný pražský vánoční koncert
kapely Fleret. Vánoční koncert pro vás připravi-
la i Chodovská Tvrz, a to na 20. 12. Od devate-
nácti hodin si můžete poslechnout Jaroslava
Svěceného a jeho jedenáctiletou dceru Julii Svě-

cenou, které doprovodí na klavír Marie Synko-
vá. Také jsou pro vás připraveny Jazzové
vánoce Kulturního domu Opatov, v rytmu
swingu a dixielandu. Vystoupí například kape-
ly Steamboat Stompers, Jitka Vrbová, Josef
„Bažik“ Pavelka, Tony Brych, Darja Kuncová

a jiní. Dne 22. 12. proběhne v KC Zahrada
od devatenácti hodin Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby.
Na 21. prosince připravil Kulturní dům

Klubka další vánoční koncert a na 23. pro-
since, pro děti připravil Vánoční Klubíč-
ko, kde si budou moci na poslední chvíli
vyrobit dárky a přáníčka. V tentýž den
v dopoledních hodinách skončí také
vánoční trhy Prahy 11, které tak uzavřou

bohatou plejádu předvánočních kultur-
ních akcí.     

Jana Jelínková
Foto: Jiří Bartoň

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS v Praze 11
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Rada MČ Praha 11 dne 18. 10. 2005 
na své 25. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
■ návrh obecně závazné vyhlášky, kte-

rou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb.
hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidi-
čů taxislužby na území hl. m. Prahy

■ návrh nařízení, kterým se stanovuje
zákaz reklamy šířené na veřejně pří-
stupných místech Pražské památkové
rezerce mimo provozovnu

■ poskytnutí finančního daru Domu
dětí a mládeže Jižní Město, Šalouno-
va 2024 ve výši 20 000 korun

■ rozpočtové opatření k přesunu finanč-
ních prostředků ve výši 555 000 na
sanační opravu komunikace v ulici
Kryštofova

■ rozpočtové opatření k přesunu finanč-
ních prostředků za účelem opravy
komunikace v ulici 7. května ve výši
127 200 korun

SOUHLASÍ:
■ s výstavbou administrativní budovy

společnosti OCÉ na pozemcích spo-
lečnosti Skanska CZ (č. 2332/36
a 2332/37 v kat. území Chodov)

BERE NA VĚDOMÍ:
■ rezignaci Ing. Petra Krejčího na man-

dát člena Zastupitelstva MČ Praha
11, kterou oznámil starostce MČ
dopisem ze dne 23. 9. 2005

PROHLAŠUJE:
■ Mgr. Zbyňka Holana členem Zastupi-

telstva MČ jakožto náhradníka po
Ing. Petru Krejčím ve volebním obvo-
du č. 1 – Háje

Rada MČ Praha 11 dne 1. 11. 2005 
na své 26. schůzi mj.: 

VZALA NA VĚDOMÍ:
■ vzdání se funkce ředitelky, Centra

sociálních služeb Praha – Jižní
Město, Boženy Olmerové ze zdravot-
ních důvodů ke dni 2. 11. 2005
a zároveň podání výpovědi z pracov-
ního poměru

SCHVÁLILA:
■ změnu náplně činnosti pracovní sku-

piny pro Azylový dům a DPS

■ rozpočtové opatření k přesunu finanč-
ních prostředků ve výši 500 000 korun
na zajištění vánočních trhů v pochozí
zóně Háje 

Zastupitelstvo MČ Praha 11 
dne 20. 10. 2005 na své 23. schůzi mj.:

SCHVÁLILO:
■ rozpočtové opatření na zvýšení rozpo-

čtu ve výši 34 000 korun na prevenci
sociálně patologických jevů dětí a mlá-
deže pro ZŠ Pošepného nám. 2022

■ rozpočtové opatření na zvýšení roz-
počtu ve výši 53 000 korun z dotace
hl. m. Prahy na provoz Sboru dobro-
volných hasičů Chodov

■ využití odvodu části výtěžku z provo-
zu výherních automatů TJ JM Cho-
dov ve výši 275 000 korun na akce
určené dětem

■ použití grantového programu pro
oblast protidrogové politiky ve výši
15 000 korun, pro sociální a zdravot-
ní oblast ve výši  178 500 korun

■ dary po Městskou polici hl. m. Prahy
v celkové hodnotě 75 000 korun
a Policii ČR v celkové hodnotě
175 000 korun

■ rozpočtové opatření k poskytnutí
daru humanitární organizace Člověk
v tísni ve výši 100 000 koru na pomoc
obětem zemětřesení v Pákistánu

VZALO NA VĚDOMÍ:
■ rezignaci Jiřího Šimčíka na členství

ve finančním výboru

ZVOLILO:
■ Mgr. Blanku Janečkovou členkou

finančního výboru

O čem jednala rada MČ a zastupitelstvo MČ

Individuální setkání občanů 
se starostkou a jejími zástupci

se koná 7. prosince 2005 od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkově ul.

Zastupitelstvo MČ Praha 11 
se koná 1. prosince 2005 v KD Opatov

Své dotazy, přání a stížnosti můžete starostce a jejím zástupcům také sdělit každé všední úterní ráno
od 8.30 hod. do 9.00 hod. přímo na telefony: 

Starostka Marta Šorfová: 267 902 204, 272 941 360

Zástupci starostky: Jan Šimůnek – 267 902 206, 272 916 060 
Ivan Škoda – 267 902 206, 272 922 114 • Petr Popov – 267 902 275, 272 934 524

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
• v informačním centru MČ Praha 11, stanice metra Háje,

tel.: 272 913 168, tel./fax: 272 913 284
• v informační kanceláři v Ocelíkově 672, 

tel. 267 902 207, 267 902 209
• v informační kanceláři v SZZ JM II v Šustově 1930,

tel./fax: 271 913 422
• na webové stránce MČ Praha 11 http://www.praha11.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Ocelíkova 672/1, Praha 4
hledá do odboru dopravy
Úřadu MČ Praha 11

SAMOSTATNÉHO ODBORNÉHO
REFERENTA V ODDĚLENÍ
DOPRAVY A SILNIČNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ
na dobu určitou (zástup za dlouho-
době nemocného referenta)

Požadujeme: 

– střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou nebo vyšší odborné vzdělání
(nejlépe stavební nebo dopravní
směr)

– praxe v oboru a znalost příslušných
právních předpisů výhodou

– vítána zkouška zvláštní odborné
způsobilosti pro správní činnost
v silniční dopravě

– uživatelská znalost práce na PC
(Word, Excel)

– spolehlivost, pečlivost, samostat-
nost

– psychická odolnost

Nabízíme:

– pravděpodobný nástup v průběhu
ledna 2006

– platové zařazení – 9. platová třída
(dle nař. vlády č. 330/2003 Sb.,
v platném znění)

Písemné nabídky s profesním živo-
topisem zasílejte do 15. 12. 2005 na
adresu:

Úřad městské části Praha 11
personální odbor
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Obálku označte slovy: „samostatný
odborný referent v oddělení dopra-
vy a silničního hospodářství“

Bližší informace:

Olga Pristašová, personální odbor
tel.: 267 902 203 

Ing. Petr Koudelka, 
ved. odboru dopravy
tel.: 267 902 341, 272 916 467

e-mail: pristasovao@p11.mepnet.cz

Výstava na radnici
MŠ Křejpského: Andělské zvonění (vánoční výstava)

6. 12. – 30. 12. 2005

Budova radnice ÚMČ Praha 11
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: Po a St: 800–1730; 

Út a Čt: 800–1530; Pá: 8.00–1400

Tel.: 267 902 323 – odbor školství a kultury
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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.: 267 902 487.

e-mail: KLIC@P11.MEPNET.CZ
Redaktorka 

Jana Jelínková

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

■ Co dělá radnice pro vytváření nových
pracovních míst na Praze 11? Jezdím
pravidelně do centra města a rád bych
našel uplatnění ve svém bydlišti, ptá se
na diskusním fóru Jan Vlasák. 

Městská část Praha 11 má málo neby-
tových prostor pro drobné podnikate-
le a živnostníky. Dříve využívané
kočárkárny jsou za svým horizontem
a někteří podnikatelé je už opouštějí
jako nevyhovující. Nová volná místa se
snažíme vytvořit podporou investic do
administrativních a obchodních
budov. Bylo otevřeno obchodní Cent-
rum Chodov, v němž najde zaměstná-
ní až dva a půl tisíce lidí. Nová
zaměstnání našli lidé i v objektech spo-
lečností Mercedes, T-Mobile, u firem
v areálu T-Park a dalších. Například
chodovská část společnosti DHL má
v současné době téměř devět set
zaměstnanců a do konce roku plánuje
jejich nárůst na dvanáct set. Pracovní
inzeráty některých firem z naší měst-
ské části budou zveřejňovány na jejím
webu a v informačních kancelářích. 

■ Cosi jsem zaslechl o aktivitách obchodní
firmy LIDL na území JM… zajímá se na
diskusním fóru pan Votočka. 

Soukromý investor chce vybudovat
nedaleko ulice Kulhavého Obchodní
centrum Háje, včetně administrativní
budovy. Obchodní dům určený pro
společnost LIDL by měl doplnit nabíd-
ku v této lokalitě Jižního Města. 

Protože by provoz obchodního domu
mohl znamenat zvýšenou dopravní
zátěž, Rada městské části Praha 11 revo-
kovala svůj dříve uvedený souhlas
s touto investicí. Soukromý investor má
ale právo na vlastním pozemku stavět,
pokud dodrží všechny vyhlášky a pod-
mínky, a proto bylo zahájeno řízení
o umístění stavby. Rozhodnutí o jejím
umístění bylo vydáno dne 30. 6. 2005.
Proti tomu městská část Praha 11 poda-
la odvolání ke Stavebnímu odboru
Magistrátu hl. m. Prahy.

■ Jak městská část Praha 11 pokročila
v řešení nedostatku parkovacích míst?
Bude v souvislosti s rozšiřováním počtu
parkovišť kladen větší důraz i na jejich
větší bezpečnost? 

Městská část Praha 11 soustavně hledá
možnost jak zvýšit stále nedostatečný
počet parkovacích míst. Vytipovali
jsme Křejpského ulici, kde je značný
provoz vozidel, a málo volného pro-
storu, k zavedení šikmých stání. Po

odebrání části chodníku a po souhla-
su odboru životního prostředí s ode-
bráním pruhu zeleně zde v roce 2006
vzniknou nová parkovací místa. Další
místo, kde by se mělo rozšířit parkoviš-
tě, je na Jižním Městě II, a to v Hrabá-
kově ulici. Opět zde využijeme
dostatečné šířky chodníku pro parko-
vací záliv. Zaparkovat na tomto místě
bude moci devatenáct aut. 

S parkovacími místy, a nejen s nimi,
souvisí i naše snaha neustále rozšiřo-
vat kamerový systém. Umístění kamer
je nutné vždy projednat s Magistrátem,
protože jsou zapojeny do celoměstské-
ho kamerového systému. Hledáme
i další možnosti, jak bychom mohli
sami urychlit tuto významnou preven-
ci kriminality. Spolupracujeme proto
s agenturami, které se bezpečností
dlouhodobě zabývají. Spolupráci
s nimi jsme si vyzkoušeli nyní při otev-
ření Centra Chodov. Zkušenosti
s kamerovým systémem v tomto areá-
lu se budeme snažit využít, případně je
uplatnit na jiných místech Prahy 11.
Všechny uvedené kroky by měly slou-
žit k tomu, aby naše město bylo bez-
pečnější i čistší, a tím také příjemnější
pro naše občany. 

Vnitřním kamerovým systémem se
snažíme osazovat nově opravené
domy. Každý objekt je ale nějakým
způsobem atypický a pokud se nám
nepodaří kamerové systémy spojit,
budou náklady zbytečně velké. Proto
bychom rádi, aby se kamery daly kon-
trolovat z jednoho místa. Tím by se
náklady pro tento typ ochrany snížily,
jak pro městskou část, tak pro obyva-
tele těchto domů. 

■ S otevřením Centra Chodov souvisí
i změna v autobusové dopravě…

Na základě našich jednání
s ROPIDem bude od 10. listopadu
2005 prodloužena linka 136 ze Spoři-
lova přes Roztyly a Chodov na Koleje
Jižní Město. Oproti stávající lince 118
jsou zde nasazeny kloubové autobusy,
a to v kratších intervalech. Bohužel
kvůli nedostatku financí bude každý
druhý spoj této linky v ranní
špičce pracovního dne ve směru od
Spořilova zatím ukončen již na Rozty-
lech. 

Se starostkou 
paní Martou Šorfovou (ODS) 

hovořil Filip Procházka

Zeptali jste se STAROSTKY
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Podzimní malování
Na podzim minulého roku pořádala TV 11
ve spolupráci s MČ Praha 11 a Praha 15
výtvarnou soutěž pro děti Podzimní malo-
vání. Díky nečekaně velkému zájmu se orga-
nizátoři rozhodli založit novou tradici
a spolu s občanským sdružením Tarrouca
tuto akci zopakovat. Patronem letošního
ročníku je MČ Praha 11 a její starostka
Marta Šorfová. Zúčastnit se mohou děti
předškolního věku, děti ve věku 6 – 10 let
a také děti, kterým je 10 – 14 let.Téma ten-

tokrát je: Příroda ve městě, Můj dům – můj
hrad, Moje škola/školka nebo Můj nejlepší
kamarád. Uzávěrka soutěžních prací je 
10. prosince 2005.V loňském roce bylo do
soutěže zasláno více než patnáct set prací
od zhruba jedenácti set dětí z mateřských
a základních škol na Praze 11 a Praze 15.
V mnoha případech se jednalo o velká díla,
a to nejen velikostí formátu. Cenami v cel-
kové hodnotě více než 40 000 korun bylo
oceněno prvních deset míst v každé kate-
gorii. I letos budou stát ceny za to.Ve hře
jsou elektrické skútry a koloběžky, výtvarné

potřeby, hračky, společenské hry. Práce
bude hodnotit porota složená ze zástupců
pořadatele, partnerů projektu a známých
osobností. Minule tu byl herec Roman Ska-
mene, či známá zpěvačka Anita. Na vítězné
práce čeká slavná budoucnost, budou totiž
instalovány ve výstavních prostorách
v Praze 11, a 15. letošní kolo je obohaceno
o dvě nové kategorie: Čestné uznání za
každý osobitý autorský počin a Nejlepší
mateřská školka. Za zmínku  stojí, že loni
byly počtem ocenění  nejúspěšnější MŠ
Konstantinova a ZUŠ Křtinská.

Dobročinný fond

Společnost T-Mobile a nadace Via založila dobročinný
fond T-Mobile určený k využití volného času a sportov-
ním aktivitám dětí a mládeže, integraci handicapovaných
dětí, službám pro nevidomé atd.V pátek 27. 10. se tedy
slavnostně předávaly šeky. Přítomna byla i starostka naší
městské části Marta Šorfová (ODS). Poděkovala společ-
nosti T-Mobile a nadaci Via za podporu sdružení v Praze
11.V prvním kole grantového řízení bylo vybráno celkem
šestnáct projektů. Dotaci na své  projekty obdrží Asoci-
ace muskulárních dystrofiků, Centrum sociálních služeb
Praha – JM, Ekoncentrum Jižní Město, Občanské sdruže-
ní Eset – Help, Kamínek - společenství pracující s dětmi
a mládeží, Komunitní centrum Jižní pól, Křesťanské cent-
rum JM, Mateřská škola Sulanského, Občanské sdružení
Chodov, Sportovní klub Jižního Města, Svobodná speciál-
ní škola J.A.Komenského,TJ Jižní Město – Chodov,Mateř-
ské centrum Domeček a Základní škola Chodov.Celkem
bylo v prvním kole grantového řízení mezi tyto organi-
zace rozděleno sedm set šedesát pět tisíc korun.

Pavel Bém: ,,A teď vás pěkně zkasíruju“
Centrum Chodov oplývá samými
pozitivy. Je hypermoderní, rozlehlé,mul-
tifunkční, pracuje tam primátor Bém.
Ano, všechna tvrzení jsou pravdivá.
V tom posledním asi hledáte nějaký
háček, je také pravdivé, bohužel jen pro
dobu zhruba mezi půl desátou a desá-
tou hodinou 9. listopadu 2005.Konkrét-
ně se pan primátor ujal práce za
pokladnou v jednom z hračkářství
nového centra.Nabízí se otázka:Co ho k tomu vedlo? Odpověď zní, že neměl
na vybranou, vsadil se totiž s investorem, že stavba nebude v určeném termí-
nu dokončena. Pan primátor prohrál, jako pravý muž dodržel slovo a odebral
se k pokladně, což měl učinit v případě své prohry. Nutno podotknout, že mu
to v modrém pracovním triku velmi slušelo, jen lidé se zrovna moc nehrnuli.
Nakonec, je to celkem pochopitelné, pan primátor přece jen ještě nemá tako-
vou praxi, a co kdyby nás snad nechtěně okradl? Nakonec se osmělil ředitel
televize Aktuál Daniel Urban a nakráčel k pokladně s barevným hopíkem.
Kolem kasy se srotil obrovský dav a se zájmem sledoval primátorovo počíná-
ní. Člověk žasnul, jak napínavé může být sledovat markování, když za poklad-
nou stojí ta správná osoba. Nakonec to pan primátor Bém zvládl a s radostí
z dobře vykonané práce odešel na tiskovou konferenci.

Nová stará ZŠ K Milíčovu
Zlepšením úrovně svého ,,pracoviště“ se
mohou od pondělka 31. října oficiálně chlubit žáci
Základní školy K Milíčovu. K tomuto dni byl totiž
otevřen nově zrekonstruovaný školní pavilon, kon-
krétně tak bylo učiněno slavnostním přestřižením
pásky, jehož se ujala sama paní starostka městské
části Praha 11 Marta Šorfová (ODS) a její zástup-
ce Ivan Škoda (ČSSD).Přítomni byli rovněž zástup-
ci starostky Jan Šimůnek (DJK), Petr Popov (ODS)
a radní hl. m. Prahy pan Bohumil Černý (ODS ).
Úvodního slovo přednesla ředitelka školy paní Věra
Jarolímová. Poděkovala městské části za rekon-
strukci a firmám za její provedení. Jako odborník z oblasti praktické realiza-
ce projektu promluvil pan Ing. Němec z firmy Bau plus, jež byla dodavatelem
stavby. Zástupce starostky Ivan Škoda poděkoval všem zastupitelům MČ
Praha 11 za podporu tohoto projektu. Informace o peněžních dotacích na
výstavbu, poskytnutých hlavním městem, pak podal zástupce starostky Petr
Popov. Na slavnostním otevření nechyběli ani zástupci těch, kteří si zrenovo-
vané stavby užijí nejvíc, tedy žáků ZŠ K Milíčovu. Poděkovali všem, kteří se na
rekonstrukci podíleli. Jejich kolegyně, malá Julie Svěcená, pak naladila housle
a slavnost korunovala skladbou od Antonína Dvořáka. Na závěr si slovo vzala
paní starostka a popřála dětem i učitelům,aby se jim v novém prostředí dobře
učilo a pracovalo. Škola má za sebou již tři etapy celkové rekonstrukce, která
byla zahájena v roce 2003.Tehdy se začalo opravou pavilonu A1, v roce 2004
se potom pokračovalo pavilonem B1 a teď na konci října 2005 se z nového
,,ohozu“ raduje pavilon B2.Základní škola K Milíčovu je tedy jako nová,neboť
co by město neudělalo pro to, aby se žáci do školy těšili.Tak jen doufejme, že
tahle taktika za 33 milionů vyjde.

Listopadové setkání s občany
Tradičním setkání
zástupců městské části
Praha 11 s občany se
konalo ve středu 9.listo-
padu 2005 v jídelně
základní školy Jírovcovo
náměstí. Radnici měst-
ské části Praha 11 ten-
tokrát zastupovala
starostka Marta Šorfová
(ODS), její zástupci Petr Popov (ODS), Jan Šimůnek (DJK)
a Ivan Škoda (ČSSD), kteří ochotně odpovídali na dotazy
přítomných. Jako obvykle se setkání s občany účastnili také
zástupci úřadu městské části. Obyvatelé Jižního Města se
nejvíce ptali na komunitní centrum Matky Terezy a parko-
vání na území městské části.Trápí je odchod společnosti
Julius Meinl, ptali se na nové zelené plochy a problém bez-
domovců. Větší část těchto otázek již byla zodpovězena
také na diskusním fóru městské části.
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Nová pracovní místa
v Praze 11 budou
Pro ty, kteří stále nejsou spokojeni
s počtem pracovních příležitostí na Praze
11 přicházíme s dobrými zprávami. Nová
pracovní místa budou, nebude jich málo
a nebude se ně dlouho čekat. Už 9. listopa-
du se otevře centrum Chodov, které
poskytne zaměstnání pro více než dva tisí-

ce lidí. Nejedná se o centrum ryze prodej-
ního charakteru, objekt bude sloužit k více
účelům. Kromě několika kaváren a restau-
rací, zde nalezneme střediska různých slu-
žeb, sportovní centrum, bowling. Zatím je
u konce pouze první etapa výstavby, ale
místo už zde má pronajato na dvě stě dva-
cet soukromníků. Dalším velkým projek-
tem, kde se uplatní především odborníci
z oblasti technické, je komplex The Park.
Místo se stane sídlem mnoha firem, už teď

tu sídlí společnosti jako DHL, GE Money
Bank nebo IBM. Podle plánu by se součástí
komplexu mělo stát i několik laboratoří
a výzkumných pracovišť, dále restaurace,
kavárny, a dokonce i hotel. Dalším místem,
kde by mohli do budoucna vzniknou volná
místa je areál AGMECO v lokalitě ulice
Türkova. V naší městské části rovněž vyros-
tou nové administrativní budovy, konkrét-
ně na Litochlebském náměstí a v lokalitě
Hájů.

Výstava sedmnáctiletého výtvarníka
V galerii Kulturního centra Zahrada se
bude v lednu 2006 konat pozoruhodná
výstava sedmnáctiletého Ladislava Rolla.
Malovat začal v jedenácti letech. Stále ještě
je studentem SOU, oboru spojový mecha-
nik. Do barev obrazů přenáší svůj vnitřní
svět – představy,dojmy a city.V popředí jeho
zájmu je prostor, ovzduší, slunce, země.
Inspiraci nachází na výstavách malířů, napří-
klad Sama Francise, Jeana Miotta, a také
v díle Jiřího Koláře. Odnáší si z nich podněty  pro svou vlastní tvorbu, zachovává si však
osobité výtvarné vyjadřování, metodu i techniku. Od roku 1999 do současné doby nama-
loval již sto osmdesát tři obrazů a uspořádal deset samostatných výstav.Výstava Ladislava
Rolla v Kulturním centru Zahrada bude zahájena ve čtvrtek 5. ledna 2006 v 18.00 hodin,
potrvá do 3. února 2006. Srdečně vás zveme k její návštěvě.

Setkání seniorů Jižního Města
Dne  26. října 2005 se v prostorách Centra sociálních
služeb Praha - Jižní Město setkali zdejší senioři. Zaháje-
ní se ujal člen zastupitelstva naší městské části Jan Meix-
ner (ODS) společně s paní starostkou Martou Šorfovou
(ODS). Dále vystoupili zástupci starostky, Ing. Ivan
Škoda (ČSSD) a Ing. Petr Popov (ODS), aby seznámili
seniory s rozpočtem městské části v oblasti sociální,
plánovaným na příští rok. Na dotazy seniorů,odpovída-
la také vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví úřadu městské části paní Hana Pre-
islerová. Jako vždy bylo k dispozici občerstvení a celý večer provázela hudba v podání
country skupiny Hopklubáci a kapely Brdská pětka. O obsluhu a spokojenost seniorů
i hostů se postarali pracovnice Centra sociálních služeb.

Výročí svatby

Padesát let společného života oslavili
22. října 2005 Marta a Pavel Boučkovi.
Svatbu měli na Staroměstské radnici. Oba
se narodili a vyrůstali v Praze na Žižkově,
při jeho asanaci se přestěhovali na Jižní
Město. Mají dvě děti, dceru Jitku a syna
Martina, čtyři vnoučata Petru, Jaroslava,
Jakuba a Jana a dvě pravnučky Nikolku
a Adélku. Nejvíce času tráví na své chalu-
pě ve Hřensku kde se cítí nejlépe a tam
také mají nejvíce přátel. Výročí oslavili
v kruhu svých nejbližších.

Smaragdovou svatbu oslavili dne 11.
11. 2005 na Chodovské tvrzi Helena
a Jaroslav Staňkovi. K výročí jim popřála
starostka naší MČ Marta Šorfová (ODS)

Velká sláva 
pro malé sportovce
Sport se má pěstovat v každém věku, nejlépe už
od mládí. Pak je největší šance, že si na něj člověk
vypěstuje závislost. Slovo závislost sice může půso-
bit odstrašujícím dojmem, ale v tomto případě se
jedná o závislost krajně pozitivní.A kdo si myslí, že
dnešní děti se nezvednou od počítače a slovo sport
jim už nic neříká, je na omylu. Jen stačí trochu je
popostrčit. I letos se o „popostrkování“ postarala
ZŠ Campanus ve spolupráci s naší městskou částí.
Na 6. října zorganizovala v Centrálním parku běžec-
ký závod s názvem Cross Cup. Nejen samotný závod, kterého se zúčastnilo 564 mladých
závodníků, ale i slavnostní vyhlášení výsledků a udílení cen mělo skutečně profesionální úro-
veň. Dne 3. října se nejúspěšnější účastníci sešli v klubu ZUŠ Křtinská. Ceny předávali hlav-
ní představitelé Prahy 11, tedy paní starostka Marta Šorfová (ODS) a její zástupce pan Ivan
Škoda (ČSSD). Fotoaparáty blýskaly ze všech stran a potlesk otřásal budovou.Prostě hvězd-
ná atmostéra.Tak to vidíte, o co všechno jste přišli, pokud jste účastí na Cross Cupu pohrd-
li. Ale ještě není vše ztraceno,běh se konal už jedenáctkrát, a ani příští rok nebude výjimkou.
Pokud vám není 6 až 19 let, což je jediná podmínka účasti, přijďte aspoň fandit. Kompletní
výsledky naleznete na internetové adrese www.campanus.cz.
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Ing. Ivan Škoda (ČSSD)

Vláda každý rok
zvyšuje mzdy všem

zaměstnancům státní-
ho sektoru a příspěv-
kových organizací. Do
tohoto sektoru spadají
i zaměstnanci našeho
Centra sociálních slu-
žeb Praha – JM. A zde

stojíme před jistým problémem.
Musím bohužel konstatovat, že vláda
na zvýšení platů v příspěvkových
organizacích do našeho rozpočtu
nepřispívá. Tato skutečnost ve
svém důsledku znamená, že v této
organizací je nutné zavést úsporná
opatření. Snahou představitelů MČ je,
aby se úspory finančních prostředků
nedotýkaly klientely Centra sociál-

ních služeb, ale především provo-
zu a řízení organizace. Na území 
Prahy 11 provozujeme sociálně ošet-
řovatelské zařízení, jesle, azylový
dům, domy s pečovatelskou službou
a vývařovnu. Dali jsme si vypracovat
personální audit, který má zajistit
vnitřní úspory Centra sociálních slu-
žeb tím, že se změní organizační
struktura pracovních náplní někte-
rých zaměstnanců. V současnosti
v CSS PJM pracuje sto jedna osoba.
Další úspornou možností je nahradit
azylový dům v Markušově ulici stej-
ným zařízením fungujícím v Praze 11
pod záštitou Občanského sdružení
Společnou cestou. V dosavadním azy-
lovém domě by mohla být zřízena
lékařská poradna nebo ubytovna pro
svobodné matky s dětmi. Předpoklá-
dám, že tato úsporná opatření budou

stačit k tomu, abychom se vešli do
rozpočtu. 

Budeme i nadále provozovat jesle,
i když jsou pro nás finančně náročné,
v současné době slouží zhruba pro
dvanáct dětí, nicméně je nutné aby
Jižní Město takové zařízení k dispozi-
ci mělo. V provozu zůstanou také
domy s pečovatelskou službou i sociál-
ně ošetřovatelské zařízení.

Projednával jsem tyto otázky s ředi-
telkou Centra sociálních služeb Praha
- JM. Po delší konzultaci jsme došli
k závěru, že tyto změny jsou velice
náročné na její čas a pracovní zatížení.
V důsledku toho paní ředitelka Bože-
na Olmerová požádala radu městské
části o uvolnění z funkce ředitele
a rozvázání pracovního poměru. Chtěl
bych jí touto cestou poděkovat za
odvedenou práci.

Ing. Jan Šimůnek (DJK)

Výměny bytů jsou
v současné době

v zorném poli pozor-
nosti vedení městské
části. Přijali jsme opat-
ření, podle něhož sta-
novisko k výměně
bytů již není v kompe-
tenci vedoucího odbo-

ru, ale vyjadřuje se k nim přímo rada
městské části. Co nás k takové změně
vedlo? Byl to především názor, že
výměna bytů je pozůstatek doby, kdy

vlastnictví bytů nebylo prioritní otáz-
kou, a dále fakt, že takové výměny
jsou spojeny s nemalými finančními
náklady. Běžné pro uživatele bytů by
mělo být: nepotřebuji již tento byt –
vrátím hjej majiteli a hledám si jiný.
Také se množí spekulativní převody,
byt obsadí nový nájemce a původní
uživatel bytu, který jej již nepotřebu-
je, inkasuje nemalé peníze! Proto
kladné stanovisko k výměně byto-
vých jednotek budu navrhovat
pouze ve výjimečných případech.
Takové podvodné praxi je třeba
zabránit.

Ing. Petr Popov (ODS)

Rád bych se vrátil
k říjnovému zase-

dání zastupitelstva naší
městské části, na kte-
rém jsem předkládal
několik rozpočtových
opatření. Mezi ně patří
rozhodování o rozděle-
ní finančních prostřed-

ků, vzešlých z výtěžku výherních
hracích přístrojů. V červnu již bylo
rozděleno 4 430 000 Kč, tentokrát se
jednalo o částku přibližně 1 470 000
Kč. Podle zákona č. 202/1990 Sb.,
zákona o loteriích a jiných podobných
hrách, tyto prostředky lze použít
pouze na činnost sociální, zdravotní,
sportovní, ekologickou nebo jinak
veřejně prospěšnou. Zastupitelstvo
rozdělilo tyto peníze na školství –
390 000 Kč, na kulturu – 481 000 Kč,
přispělo zejména na konkrétní kultur-

ní akce Kulturnímu domu Chodovská
tvrz a Kulturnímu centru Zahrada. Na
sport byla věnována celková částka
300 000 Kč, městská část podpořila
především sportování seniorů a speci-
ální cvičení handicapovaných dětí v TJ
JM Chodov. Na úpravu dětských hřišť
byla věnována částka 300 000 Kč,
proto aby byla bezpečnější a vyhovo-
vala požadavkům Evropské unie. 

Podruhé v tomto rozpočtovém roce
se naše městská část připojila k mezi-
národní vlně solidarity, přispěli jsme
100 000 Kč na bezprostřední pomoc
a částkou 500 000 Kč na konkrétní
projekt obnovení školy v oblasti posti-
žené tsu-nami. V říjnu 2005 zastupi-
telstvo schválilo finanční dar ve výši
100 000 Kč na humanitární pomoc
obětem ničivého zemětřesení v hor-
ských oblastech severního Pákistánu.

Těší mě, že naše městská část nezů-
stává stranou a okamžitě a citlivě
pomáhá tam, kde je to nejvíc zapotře-

bí, i když nemáme finančních pro-
středků nadbytek a každou korunu,
kterou vydáváme z rozpočtu, dvakrát
obracíme. 

V předvečer našeho státního svát-
ku, 27. října 2005, jsem byl pozván na
vernisáž zajímavé výstavy fotografií
„Kudy také vedou cesty Romů“, kte-
rou pořádalo občanské sdružení
ROMODROM. Součástí příjemného
setkání byla benefiční aukce vystave-
ných fotografií její výtěžek bude věno-
ván na zimní tábor dětí ze sociálně
slabých rodin. Atmosféra setkání byla
bezprostřední a milá a znovu jsem se
přesvědčil, že nelze společnost dělit
podle barvy pleti, ale na lidi slušné
a neslušné. Mezi hosty byl přítomen
i velvyslanec jedné velmi bohaté země
a i ten se cítil mezi Romy a krásnými
Romkami velmi dobře. Hudba a vášni-
vé rytmické tance podbarvily hezký
zážitek, který jsem si odnášel do říjno-
vé noci.

ZÁSTUPCI STAROSTKY komentují

Navštivte
svého senátora

Každé pondělí od 15 do 18 hodin
Bajkonurská 736/4

1. patro, tel. 272 941 420

Na vaše otázky, problémy 
a podněty tu bude čekat

JAN NÁDVORNÍK
senátor vašeho volebního obvodu

Individuální termín schůzky lze
domluvit na výše uvedeném 

telefonním čísle.
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V minulých dnech bylo
v senátu klidnější období,

Poslanecká sněmovna nám
nedala ke zpracování žádné
zákony, ale v nejbližší době je
jich k projednání naplánováno
přibližně třicet a samozřejmě se
jimi budeme důkladně zabývat. 

Na zákonech intenzivně pracujeme
a snažíme se odstranit co nejvíce nedo-
statků, se kterými nám je dolní komo-
ra Parlamentu postupuje. Bohužel
i přesto se po jejich navrácení do dolní
sněmovny většinou odhlasuje původní
verze zákona a naše snaha přijde
nazmar.

V poslední době byl asi nejdůležitěj-
ším probíraným tématem zákon
o pozemních komunikacích. V senátu
jsme k původnímu znění navrhli osm-
náctibodový systém a jsem si jist, že

naše návrhy byly opodstatně-
né a věcné. I přes všechnu
snahu, důkladné zpracování
a pádné argumenty Poslane-
cká sněmovna opět schválila
původní verzi zákona o dva-
nácti bodech. Pozitivní však
je, že se nám povedlo prosadit

část zákona, která zakazuje předjíždě-
ní kamionů na dálnicích. Předjíždění
nákladních vozidel je na našich vozov-
kách velice nebezpečné, často při něm
dochází k dopravním nehodám a řekl
bych, že jde doslova o život. Jsem rád,
že tento zákon s sebou přinese alespoň
některé dílčí úspěchy senátního snaže-
ní. Vraťme se ale ještě k tématům,
která se bezprostředně týkají občanů
Prahy 11. 

Rád bych se vyjádřil k zamýšlené
stavbě objektu Poutník u stanice metra

Háje. Měl jsem možnost se s tímto pro-
jektem detailně seznámit a jsem pře-
svědčen, že Poutník by Praze 11 velice
prospěl. I když jde o velkou stavbu,
podle mého názoru k Praze 11 ideově
patří. Vznikly by nové možnosti bydle-
ní, zkulturnil by se prostor u multikina
Galaxie a jistě by tato stavba byla
i jinak přínosná pro celé Jižní Město.

V listopadu se otevřelo nové
obchodní Centrum Chodov. Ačkoli
nejsem příznivcem gigantických
nákupních center, přesto má tato stav-
ba své opodstatnění. Pouze se obávám,
že se zvýší dopravní kapacita na Pra-
ze 11 a Praze 15, nicméně občanům
Jižního Města Centrum Chodov přine-
se nová pracovní místa, možnost
i pohodlného nákupu a bezpochyby
také zábavu. 

Zpracovala: Jana Jelínková

SENÁTORSKÉ OKÉNKO Jana Nádvorníka

Společnosti Rodamco Europe a AM Development postavily
na Chodově originální a nadčasové společensko-obchodní

centrum. Z „ložnice Prahy“, jak se dříve naše městská část
označovala, se tak stalo město s kulturními a obchodními pro-
storami. Od 9. prosince se mohou občané Jižního Města i celé
Prahy, nakupovat na více než 55 000 m2 prodejních ploch.
Slavnostního přestřižení pásky se ujali, primátor hl. m. Prahy
Pavel Bém (ODS), starostka MČ Praha 11 Marta Šorfová
(ODS), ředitel společnosti Rodamco v ČR Robert Neugröschel
a další. Po slavnostním otevření Centra Chodov se konala tis-
ková konference, které se účastnily pro tento projekt nejdůle-
žitější osobnosti. Ředitel AM Development pro střední Evropu
Donald G.E. Dasbach, ředitel AM Development v ČR Luboš
Kočí, generální ředitel Rodamco Europe v ČR Robert Neug-
röschel, člen představenstva Rodamco Europe Josef Bamhoff,
obchodní ředitel Rodamco Europe Martin Macháč, ředitel
Centra Chodov Radek Vlk, Úřad MČ Praha 11 reprezentova-
la starostka Marta Šorfová (ODS),  přítomen byl rovněž praž-
ský primátor Pavel Bém (ODS). Každý z nich pohovořil
o výstavbě Centra Chodov a jeho vizích do budoucna. Poté
následoval videozáznam, který nás v krátkosti provedl všemi
etapami výstavby, od písčitého staveniště až po první rozsví-
cení světel v dokončeném areálu. 

Interiéry centra Chodov skrývají několik zajímavostí. Mezi
ně patří lustr navržený výtvarníkem Bořkem Šípkem (nalez-
nete jej u vchodu od stanice metra Chodov), pruhovaná
barevná tvář Centra Chodov, která znázorňuje širokou nabíd-
ku obchodů a služeb, i originální vánoční výzdoba v podobě
nasvícených andělů a třináctimetrového vánočního stromu.

Výhodou tohoto projektu je také velmi dobře zavedený
dopravní systém a infrastruktura. Ze stanice metra Chodov
sem vedou dva výstupy přímo navazující na obchodní cent-
rum. Autobusové zastávky poskytují spojení všem občanům
Prahy 11. V této souvislosti se ÚMČ Praha 11 podařilo pro-
sadit zavedení autobusové linky č. 136 ze Spořilova. Doprav-
ní řešení projektu také zahrnuje přímé napojení na dálnici D1
v obou směrech. Centrum Chodov má k dispozici dvě parko-
viště  pro  dva tisíce šest set automobilů návštěvníků centra
a P+R s kapacitou sedmi set padesáti míst. 

Od května 2004 do listopadu 2005 tedy probíhala výstav-
ba unikátního komplexu, při jehož realizaci spojily své síly již
zmiňované společnosti Rodamco Europe a AM Development,
stavební části se ujala firma Skanska. Autorem veselých barev-
ných interiérů a exteriérů je architektonická kancelář T + T
Desing ve spolupráci s firmami Helika Praha a Sia Architects. 

Připomeňme si historii prací provázejících samotnou výstav-
bu Centra Chodov. Před jejím zahájením byly odstraněny křo-
viny a stromky na území stavby a po dohodě investora
s odborem životního prostředí úřadu naší městské části byla
zaručena jejich náhradní výstavba v dané lokalitě. V průběhu
zemních prací byl ze strany odboru dopravy a odboru životní-
ho prostředí kladen maximální důraz na investora ve věci řádné
údržby a úklidu komunikací od bahna a prachu. Další prioritou
ze strany ÚMČ Praha 11 bylo zajištění maximální bezpečnosti
pro obyvatele, především dětí a tělesně postižených obyvatel
z domů v ulici Petýrkova. Především z tohoto důvodu byla zre-
konstruována ulice U Kunratického lesa, která vede podél Cent-
ra Chodov a rozděluje Jižní Město II. Na této komunikaci bylo
vybudováno několik nových přechodů pro chodce s retardéry
a dva nové světelné přechody. 

Projekt výstavby Centra Chodov by měl být do budoucna
ještě rozšířen o dvě další etapy obsahující výstavbu obchod-
ních, kancelářských a bytových ploch. Vzniknout by také
mělo celé nové náměstí obestavěné právě těmito budovami.  

Ljuba Načeradská, foto: Autor & Rodamco

CENTRUM CHODOV otevřelo brány
zákazníkům
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Odbor vnitřních věcí ( OVV ) vykonává správní činnosti v úseku mat-
rik a státního občanství, evidence obyvatel a osobních dokladů,

přestupků a agendy vnitřních věcí. Odbor a jeho tři oddělení jsou dislo-
kovány ve Vidimově ulici 1324, jsou přístupné veřejnosti čtyři dny
v týdnu, pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.30 hod., úterý a čtvrtek 
od 8.00 hod. do 15.30 hod. 

Oddělení matrik (vedoucí odd. Eliška Skopová, tel.: 267 902 304) vyko-
nává působnost matričního úřadu pro správní území městských částí Praha
11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd, vede matriční knihy
narození, manželství a úmrtí. Občané se tedy mohou obracet na matriku
s vyřizováním matričních událostí, které nastaly na území zmíněných
městských částí. Oblíbeným místem pro konání svatebních obřadů se stala
starobylá Chodovská tvrz (v roce 1995 uzavřeno 288 sňatků, letos se blí-
žíme hranici 500). Doporučujeme, aby si snoubenci zajistili termín alespoň
tři měsíce dopředu, záznamy na letní měsíce 2006 přijímáme již v těchto
dnech. Roste i počet případů, že muž a žena nechtějí uzavřít manželství,
ale očekávají narození děťátka, pak přicházejí na matriku učinit souhlas-
né prohlášení o určení otcovství k nenarozenému či k narozenému dítěti.
Na matriku se občané obracejí v případech, kdy žádají o změnu jména
nebo příjmení, zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li
pro to vážný důvod. Na úseku státního občanství přijímáme žádosti o udě-
lení státního občanství České republiky. V minulém roce naše stání občan-
ství po složení slibu získalo 25 cizinců. Dále vydáváme osvědčení o státním
občanství, zvláště v souvislosti s podáváním žádostí o první osobní doklad
ČR. Žádanou službou je vidimace a legalizace (ověřování opisů, kopie lis-
tin a pravosti podpisů). K uspokojení zájmu občanů přispělo ověřování
zavedené v informačních kancelářích našeho úřadu. 

Oddělení přestupků (vedoucí odd. Eva Tarabová, tel.: 267 902 301) pro-
jednává přestupky na základě oznámení od Policie ČR, státního zastupitel-
ství, dalších státních orgánů a občanů, zejména přestupky proti
občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku, přestupky proti pořád-
ku ve státní správě a samosprávě, porušení povinnosti uzavřít smlouvu
o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, přestupky na
úseku zbraní a střeliva. Nejčastěji projednávaným protiprávním jednáním
na úseku přestupků jsou stále zhoršující se mezilidské vztahy, brutalita,
domácí násilí, velice vyhrocené sousedské vztahy v panelových domech.
Zvyšuje se počet majetkových přestupků pod vlivem alkoholu, stoupá agre-
sivita řidičů, střety často končí i fyzickým napadením, majitelé psů často
zapomínají zabezpečit svého psa, ten pak může pokousat člověka. Znepo-
kojivá je i nechuť platit tzv. zákonného pojištění. Občané často očekávají
pomoc s každým problémem, ale oddělení přestupků může řešit pouze pro-
tiprávní jednání, které je dané zákonem o přestupcích. Oddělení vede agen-
du obecně prospěšných prací, s odsouzenými a příslušnými odbory úřadu
projednává vykon trestu, spolupracuje s probační a mediační službou a pří-
slušnými soudy.

V oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů (vedoucí odd. Jitka
Štiplová, tel.: 267 902 390) se občané mohou přihlásit s trvalému poby-
tu v Praze 11, podat žádost o vydání občanského průkazu a cestovního
pasu. Žádosti nelze podávat elektronickou poštou. Občané v tomto
oddělení mohou ohlásit jakoukoliv ztrátu nebo odcizení osobních dokla-
dů. Takových případů je mnoho, a proto občanům doporučujeme, aby
věnovali ochraně dokladů náležitou pozornost, předešli možnému zne-
užití a hrazení následných škod a pokut. 

V souvislosti s výměnou občanských průkazů navštěvujeme seniory
a imobilní občany a celou administrativu vyřizujeme na místě, včetně poří-
zení digitální fotografie. Konkrétní návštěvu lze telefonicky domluvit
s vedoucí oddělení. Pro majitele nemovitostí pořizujeme na základě jejich
žádosti aktuální výpisy z informačního systému o osobách přihlášených
k trvalému pobytu v jejich nemovitostech. V zájmu dalšího zlepšení služeb
pro občany byl na webových stránkách MČ Praha 11 zprovozněn program
o stavu vyřizování osobních dokladů. 

V rámci agendy vnitřních věcí odbor plní zejména úkoly související
s organizačně-technickou přípravou a průběhem voleb. 

JUDr. Jozef Majchrák
vedoucí OVV

PŘEDSTAVUJEME: Odbor vnitřních věcí
Úřadu městské části Praha 11 Výměna

občanských
průkazů 
V současnosti je v plném běhu lhůta

pro výměnu občanských průkazů
vydaných do 31. prosince 1994, jejichž
platnost skončí dne 31. prosince 2005.
Jedná se o všechny občanské průkazy
typu knížka s vyznačenou platností „bez
omezení“ nebo s údajem „platnost pro-
dloužena bez omezení“, dále o občanské
průkazy typu karta, vydané od 1. 5. 1993
do 31. 12. 1994, ve kterých je rovněž
vyznačena doba platnosti „bez omeze-
ní“. Výjimku od 1. října 2005 dostali
občané narozeni před 1. lednem 1936,
nepodléhají povinnosti vyměnit si
občanský průkaz, pokud v něm není
vyznačena doba ukončení platnosti
konkrétním datem.

Další lhůty pro výměnu občanských
průkazů 
bez strojově čitelných údajů:
■ občanské průkazy vydané 

do 31. prosince 1996 
– platnost skončí 

dne 31. prosince 2006
■ občanské průkazy vydané 

do 31. prosince 1998 
– platnost skončí 

dne 31. prosince 2007
■ občanské průkazy vydané 

do 31. prosince 2003 
– platnost skončí 

dne 31. prosince 2008

Občanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji nepodléhají výměně
a platí po dobu v nich uvedenou.

Příklady starých občanských průkazů
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DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 18. 11. 2005

SCHVALUJE:
■ dary pro ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ K Milíčovu, MŠ Madolinka, MŠ

Jažlovická a Gymnázium Opatov v celkové výši 90 000,- Kč,

SOUHLASÍ:
■ se záměrem „Studie sítě cyklistických tras v Průhonicích a okolí“.

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

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 13. prosince
2005 od 19.00 hod v zasedací místnosti úřadu městské části.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

VÁNOCE v městské části
TRADIČNÍ SETKÁNÍ U MOBILNÍ ZVONOHRY

Posledních pět let nám zpříjemňuje předvánoční čas
koncert mobilní zvonkohry z dílny Petra Rudolfa

Manouška. Chtěli bychom v této pěkné tradici pokračovat,
a tak jsme i letos pozvali carillonera Radka Rejška, aby nám
zahrál na 57 zvonů, zvonků a zvonečků. 

Přijďte se podívat a poslechnout si skladby v duchu
vánočním, lidovém i moderním. Jste srdečně zváni!

Koncert se uskuteční tradičně na ploše u křižovatky ulic
Na Křtině a Vodnická, v Kateřinkách ve čtvrtek 15. prosin-
ce od 18.00 hod. Pro děti i dospělé bude připraveno slad-
ké pohoštění a něco pro zahřátí.

Koncert mobilní zvonkohry bude i letos zakončen
malým ohňostrojem. 

Dovolujeme si upozornit majitele psů na sídlišti Kateřin-
ky, aby si je 15. 12. 2005 v čase mezi 18.45 hod až 19.15 hod.
dobře zajistili.

VÁNOČNÍ VÝZDOBA ULIC

Letos budou vánoční atmosféru v obci umocňovat deko-
ry se zimními motivy na stožárech veřejného osvětlení.

Bude vyzdobena část ulice Proutěné, ulice Formanská
v Kateřinkách a ulice Formanská v Újezdě směrem
k náměstí. 

Věříme, že společně strávený večer při koncertu zvon-
kohry i výzdoba městské části přispějí k příjemnému pro-
žití nadcházejících vánočních svátků. 

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

ZIMNÍ ÚDRŽBA komunikací
Rada hl. m. Prahy

schválila 7. 10. 2005
plán zimní údržby pro
zimní období 2005 -
2006 s termínem zaháje-
ní 1. 11. 2005 a termí-
nem ukončení 31. 3.
2006. Technická správa
komunikací hl. m. Prahy (TSK) odpovídá za sjízdnost a schůd-
nost komunikací na území hl. m. Prahy, svěřených jí do správy. 

Dále se TSK řídí vyhláškou hlavního města Prahy
č. 45/1997 Sb. hl.m. Prahy, o vymezení úseků místních komu-
nikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstra-
ňováním sněhu a náledí. V příloze této vyhlášky jsou uvedeny
následující komunikace: K Mostu, K Motelu, K Sukovu, 
Ke Mlýnu, Ke Smrčině, Milíčovská, Na Křtině, Nad Náho-
nem, Nad Statkem, Nad Výpustí, Pod Napětím, Štítová,
U Močálu, Ve Vilkách.

V naší městské části bude letošní zimu TSK udržovat
sjízdnost a schůdnost pouze těchto komunikací:
1. pořadí: ulice Formanská a ulice Josefa Bíbrdlíka
2. pořadí: ulice Krajanská, Proutěná, U Pramene 

a ulice Vodnická.
Ostatní komunikace na území městské části jsou v soukro-
mém vlastnictví nebo ve správě městské části. 

Na místních komunikacích ve správě městské části bude
zajišťovat údržbu úřad městské části, který má k dispozici
užitkové vozidlo Multicar se sněhovou radlicí a šnekovým
sypačem.

SADOVÉ ÚPRAVY
Městská část získala v říjnu
letošního roku od MHMP
dotaci ve výši 300 000,- Kč na
vybudování parkových úprav.
Do konce letošního roku měst-
ská část, prostřednictvím
zahradnické firmy Děkanovský,
dosadí chybějící nebo uschlou
zeleň na sídlišti Kateřinky, pře-
sadí zeleň ze soukromých

pozemků na pozemky svěřené
do správy městské části a dopl-
ní na nich výsadbu. 

Zeleň bude doplněna i mezi
viladomy v nových Kateřinkách
podle požadavků společenství
vlastníků jednotek. 

Zbývající částka z dotace
bude použita na úpravu Kate-
řinského náměstí, kam budou
umístněny lavičky, odpadkové
koše a vysazeny lípy. 

VÝSTAVBA splaškové kanalizace
Jak jsme již informovali v Klíči č. 9/2005, městská

část plánuje vybudování veřejného kanalizační-
ho řádu v ulicích K Mostu, Nad Náhonem a v části
ulice K Motelu. 24. října městská část požádala
o vydání stavebního povolení. Výběrová komise
schválená zastupitelstvem MČ se sešla 7. listopadu,
aby vybrala zhotovitele. Z důvodu nevyjasněných
majetkových vztahů v lokalitě „V Potocích“ a možné
změny týkající se zkrácení trasy stoky B v ulici Nad
Náhonem se výběrová komise rozhodla odložit
vyhodnocení soutěže na 12. prosinec. Předpokládané
celkové náklady na stavbu byly odhadnuty do 2 mil.
korun bez DPH. MČ provedla poptávkové řízení kla-
sickým tendrem a oslovila tři vytipované a prověřené
stavební společnosti. Na tuto poptávku na zhotovite-
le se nevztahuje zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných
zakázkách. Z důvodů klimatických podmínek a zdlou-
havého postupu získávání potřebných povolení zač-
nou stavební práce v průběhu jarních až letních
měsíců roku 2006. Městská část zajistí do konce letoš-
ního, popřípadě na přelomu roku, pasportizaci všech
stavbou dotčených objektů. Pasportizace budovy je
jakousi technickou evidencí popisující objekt od
základů po střechu. Tyto zajištěné podklady budou
sloužit pro případnou náhradu škody poškozených
nemovitostí, způsobenou výstavbou kanalizace.

Václav Drahorád,
místostarosta
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Odbor životního prostředí Úřadu
městské části Praha 11 dospěl

k závažnému rozhodnutí - k nezbytné-
mu zásahu do stávajícího stromořadí lip
srdčitých v lokalitě tzv. Husova náměs-
tí. Spolu s občanským sdružením Cho-
dov sledoval zdravotní stav dvou lip
srdčitých rostoucích na okraji náměstí
(při asfaltové cestě protínající travnatou
plochu náměstí, kolmo k ul. 7. května).
Části kosterních větví koruny mají zcela
suché, dutiny a pukliny ve kmeni jsou
způsobené houbovými chorobami, a jak
je zřejmé z fotodokumentace pořízené
dne 30. 8. 2005, jejich dny jsou sečteny. 

Vzhledem k závažnosti tohoto zása-
hu do stromořadí zadal odbor životního
prostředí vypracovat odborný znalecké-
ho posudek Agentuře ochrany přírody
a krajiny ČR, a to ve věci bezpečnosti,
životaschopnosti a perspektivy před-
mětných jedinců, rostoucích v této
významné aleji. Z výsledku šetření
vyplynulo, že proschnutí korun stromů
je 75 % a 90 %. Lípa rostoucí blíže
k rohu náměstí má pouze jednu živou
větev! Na suchých větvích byly nalezeny

plodničky saproparazitické houby kla-
nolístky obecné. Zdravotní stav stromů,
jejich životaschopnost a provozní bez-
pečnost jsou dle posouzení Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR výrazně
zhoršené, proto je ve svém posudku jed-
noznačně doporučila urychleně vyká-
cet. Péče o dřeviny, zejména jejich
ošetřování a udržování, je ze zákona
o ochraně přírody a krajiny povinností
vlastníků. V případě výskytu nákazy
dřevin epidemickými či jinými vážnými
chorobami může orgán ochrany přírody
uložit vlastníkům provést nezbytné
zásahy, včetně pokácení dřevin. 

Odbor životního prostředí se proto,
v souladu se znaleckým posudkem, roz-
hodl ke kácení těchto dvou exemplářů,
jejichž zdravotní stav je natolik vážný, že
jiné řešení neumožňuje. Po odstranění
stromů a vyfrézování pařezů bude pro-
stor v místě původní výsadby asanován
zálivkou fungicidním přípravkem a příš-
tí rok v dubnu bude stromořadí doplně-
no novými dřevinami o obvodu kmene
18 – 20 cm. Do zpracovaného posudku
zdravotního stavu výše uvedených dře-

vin mohou případní zájemci nahlížet
v odboru životního prostředí ve Vidimo-
vě ulici č p. 1324–1325 vždy v pondělí 
a ve středu od 8.00 do 17.30 hod. 

Zaměstnanci odboru uvítají váš
zájem o stromořadí a další významné
stromy Jižního Města a vaše případné
dotazy ke kácení těchto stromů rád zod-
povím na tel. č. 267 902 362. 

Ing. Michal Vyskočil, 
referent OŽP

KÁCENÍ LIP
ze zdravotních důvodů

OBČANSKÝ PRŮKAZ jako
cestovní doklad do států EU 
Od 1. ledna 2006 nabývá účinnosti právní úprava zákona

o cestovních dokladech, kde je uvedeno: „K opuštění
území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad
použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud
nemá oddělenu vyznačenou část.“

To znamená, že již nelze k cestám používat občanské prů-
kazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů.
Současně upozorňujeme na skutečnost, že mohou vznik-
nout problémy při společném cestování dětí zapsaných
v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít
vlastní cestovní doklad. Problém je v tom, že dítě zapsané
v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství,
neboť do občanského průkazu se zapisují i děti – cizinci. Na
rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodi-
čů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České
republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu
rodičů se zapisuje - místo data narození a pohlaví – rodné
číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační
údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uve-
dených důvodů nedoporučujeme cestování dětí zapsaných
v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního
dokladu.

BIOMETRICKÉ PASY
Ozavedení tzv. biometrických prvků, na základě kterých se

jednoznačně identifikuje držitel cestovního dokladu, se
shodly členské státy EU. Výsledkem je nařízení Rady EU
č. 2252/2004 ze dne 13.12 2004, o normách pro bezpečnost-
ní a biometrické prvky v cestovních dokladech vydaných
členskými státy EU.

První prvek - zobrazení obličeje - jsou povinny státy EU
zavést do 28. srpna 2006. Nařízení se však vztahuje pouze na
nově vydávané cestovní doklady s platností delší než jeden
rok. Žadatel o pas bude vyfotografován buď digitálním foto-
aparátem, nebo kamerou se speciálním softwarem. „Podo-
benka bude uložena na čip. Ten, kdo bude procházet hraniční
kontrolou, třeba na letišti, bude snímán kamerou, ta si přečte
informace z čipu a porovná je. Jde například o vzdálenost očí
od sebe či délku nosu od kořene.“ 

Další prvek – otisk prstu – bude zaveden v průběhu 
18 měsíců. Otisky prstů nebudou vedeny v žádné evidenci, po
vyrobení pasu a uplynutí reklamační lhůty budou tyto zázna-
my zničeny.  Cílem zavedení biometrických prvků do pasů je
zvýšit bezpečnostní standardy evropských cestovních dokla-
dů, jde také o podmínku USA pro zachování bezvízového
styku se státy EU, v případě České republiky o dlouhodobou
perspektivu zavedení bezvízového styku. Současné pasy
zůstávají v platnosti po dobu na nich vyznačenou. 

V Petýrkově ulici byl nalezen mobil Alcatel, 
vypnutý a chráněný kódem PIN. Pokud znáte někoho,

kdo ho mohl v této lokalitě v poslední době ztratit,
napište prosím na e-mail nalez.mobilu@atlas.cz 

Pro identifikaci platného majitele uveďte, 
jakou barvu má mít ztracený mobil, 

případně pokud znáte také IMEI telefonu.

VEDENÍ 2x110 kV 
DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Oznamujeme, že dokumentace vlivů záměru 
„Vedení 2 x 110 kV Chodov – Uhříněves – Měcholupy“ na životní prostředí 

je k nahlédnutí na úřadu městské části Praha-Újezd.
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Výstavbu jednopodlažních podzem-
ních garáží v naší městské části plá-

nuje českobudějovická společnost INBA
s.r.o. Tato společnost se výstavbou gará-
žových komplexů zabývá od roku 1995
a již úspěšně zrealizovala řadu garážo-
vých objektů. V našem regionu se nabí-
zí lokalita, nacházející se ve vnitrobloku
obytné zástavby kolem ulice Křejpské-
ho, jež patří k nejvíce  problémovým
z hlediska vybavenosti obytného okrsku
počtem parkovacích stání pro osobní
automobily. Projekt je zatím ve fázi
investiční studie, která by měla ověřit
realizovatelnost stavby jak z hlediska
technického řešení tak i jejího finanční-
ho krytí. Studie uvažuje s etapovou
výstavbou tří objektů o celkové kapaci-
tě 124 garáží. Jedná se o jednopodlažní
podzemní objekty, kde jednotlivé garáže
jsou řešeny jako uzavřené boxy, vzájem-
ně oddělené betonovými příčkami
a opatřené uzamykatelnými výklopnými
vraty. Každá z garáží je vybavena elek-
trickou instalací s vlastním podružným
elektroměrem. Komunikační koridory
osvětlují zářivková tělesa ovládané auto-
maticky pomocí stmívacích a pohybo-
vých čidel. Proti vstupu nepovolaných
osob budou garáže uzamčeny posuvnou
bránou s elektrickým pohonem a dálko-
vým ovládáním. Objekty jsou ze tří čtvr-
tin zapuštěny do terénu. Nadzemní část
o výšce asi 80 cm slouží pro odvětrání
garáží a vnitřních komunikací. Střecha

objektu bude opatřena vegetačním kry-
tem umožňujícím její zatravnění
a výsadbu středně vysoké zeleně , umíst-
nění dětských hřišť, chodníčků s odpo-
činkovými kouty apod. Tímto řešením se
zachovává současná plocha veřejné
zeleně a není dotčena ani kvalita život-
ního prostředí obyvatel v okolní zástav-
bě. Investor počítá s tím, že jednotlivé
garáže budou po dokončení rozprodány
podle zákona č.72/94 Sb. do vlastnictví
fyzických osob. Cena garáže je  propo-
čtena na částku 213 000 Kč bez daně.
Celková cena včetně 19% DPH se pohy-
buje kolem 250 000 Kč. 

Výstavba garážového objektu je pod-
porována městskou částí Praha 11, a to
proto, že napomáhá řešit současné pro-
blémy s parkováním aut na sídlišti, a to
bez dalších záborů pozemků, zejména

zeleně, a také proto, že nezakládá náro-
ky na finanční  zdroje MČ. K navrhova-
nému  řešení  se přistupuje s vědomím,
že výstavba hromadných garáží je nej-
efektivnější cestou k eliminaci stavů,
kdy zejména ve večerních hodinách je
celé sídliště obestavěno auty, vymezená
parkoviště kapacitně nestačí a parkuje
se na úkor průjezdnosti komunikací
i zeleně.  Kromě toho budoucí majitelé
garáží budou mít možnost odstavit svá
vozidla v těsné blízkosti svého bydliště. 
Investor stavby Společnost INBA s.r.o.
v současné době zahájila předprojekto-
vou přípravu stavby. Pokud bude
o koupi garáží ze strany veřejnosti
dostatečný zájem, což se ověří anketou,
plánuje vlastní realizaci na druhou
polovinu roku 2006. Doba výstavby
nepřesáhne šest měsíců. 

Informace o plánované akci lze zís-
kat na odboru dopravy ÚMČ Praha 11
a to  u Ing. Koudelky, tel.: 267 902 341,
e-mail: koudelkap@p11mepnet.cz,
nebo u pana Jandy, tel. 267 902 375. 

Obecné informace o výstavbě garáží
je možno získat na internetové adrese
investora: www.inbacb.cz, nebo přímo
u pracovníků společnosti - INBA s. r. o.,
370 01 České Budějovice, Prokišova 7, 
na tel.: 386 358 527, 386 356 307, fax:
386 358 521, mob. tel.: 602 430 607-10,
e-mail: inba@volny.cz

Josef Kučera
jednatel INBA s.r.o.

Dne 11. listopadu se bujaře oslavova-
lo sté výročí založení Základní

školy Chodov. V dopoledních a odpo-
ledních hodinách tu byl den otevřených
dveří, výstavy instalované na chodbách
a ve třídách daly návštěvníkům nahléd-
nout do historie této školy. Navštívili ji
bývalí žáci, kantoři a její příznivci, nad
fotografiemi zavzpomínali na svá školní
léta. Pro děti bylo připraveno nafuková-
ní balónků, které byly vyrobeny za
finanční podpory městské části Praha
11. Městská část Praha 11 jim také jako
dárek ke stému výročí nadělila výstavbu
nové tělocvičny a rekonstrukci půdních
prostor, která je již dokončena.

Od sedmnácti hodin se v Top Hotelu
Praha konal slavností večer, na němž
vystupovali žáci Základní školy Cho-
dov. Pro diváky z řad rodičů a přízniv-
ců připravili vskutku krásný kulturní
program. Jako příklad bych uvedla diva-
delní kus deváťáků o tom, „jak si Cho-
dováci postavili školu“ a dramatizaci
pohádky Brémští muzikanti, kterou
předvedli druháci. Taneční vystoupení
hip hopu, společenského tance v podá-
ní tanečního klubu Silueta, tance s tyč-
kami, rock ęn rollu,  taneční skupiny
Domino a další.  Kromě tance a divadla

jsme také slyšeli několik pěveckých
výkonů v podání prvních tříd: Mraven-
ci, Strašidlácký běsnění a Kdo jsi s námi
rád. Větší žáci pro nás připravili Folklor-
ní pásmo, písně Pět minut v Africe,
Sladké mámení, My jsme žáci 6.A, Bar-
bora píše z tábora, Ó, pane, moje srdce
strádá, Škola, to je moje gusto a další.
Na pódiu Top Hotelu se také recitovalo
a muzicírovalo (hrálo se na kytaru, flét-
nu a klávesy). V neposlední řade se
předváděla moderní gymnastika, step
aerobic a tak dále. Třídy i jednotliví
účastníci pro nás dále připravili pásma
složená ze všech těchto aktivit. 

Po skončení žákovských vystoupení
následovalo drobné občerstvení a slav-
nostní koncert houslistky Silvie Hesso-
vé v doprovodu harfy.  Také byla
pokřtěna kniha Základní škola Chodov
stoletá a CD Tóny Jižního Města Jaro-
slava Svěceného, který je věnoval právě
ZŠ Chodov. Paní starostka Marta Šor-
fová a pan ředitel Základní školy Cho-
dov Jan Hovorka předal slavnostní
medaile a ocenění spolupracovníkům
a zaměstnancům školy. Nechyběl slav-
ností projev pana ředitele a poděkování
paní starostky naší městské části za
skvělou práci, kterou zaměstnanci

v čele s panem ředitelem odvádějí.
O grandiózní finále se postarala agentu-
ra Goja, která připravila árie z muziká-
lů Bídníci a Miss Saigon. Za krásný
společenský večer poděkujme panu
řediteli, učitelů a spolupracovníkům
Základní školy Chodov, kteří nádherná
vystoupení dětí připravili, a také dětem
samým za jejich výborné výkony. 

Jana Jelínková, foto: autor

PODZEMNÍ GARÁŽE na Jižním Městě 

OSLAVA století ZŠ Chodov
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Integrace
Narodilo se vám zdravé dítě? Dostali

jste od života velikánský dar. Všich-
ni si přejeme narození zdravého potom-
ka, ale důležitost tohoto přání si
uvědomíme, až když se v našem blízkém
okolí objeví problém. Do naší mateřské
školy přicházejí rodiče, kteří to štěstí
neměli. Jejich děti se narodily s vadou,
často i s kombinovanými vadami. Jsou to
unavení lidé s beznadějí, a zároveň
s mnoha nadějemi, vírou a očekáváním.
Většinou jsou odhodláni hledat pro své
dítě optimální cestu. Tito rodiče se snaží
zařadit své dítě mezi jeho vrstevníky,
doufají, že i přes svůj handicap se bude
rychleji vyvíjet. Podle našich zkušeností
se tak děje a jsme často svědky malých
zázraků. Málo toho všichni víme o vnitř-
ních pocitech dětí nevidomých, neslyší-

cích, mentálně a jinak postižených. Jejich
handicap je vždy vykompenzován větši-
nou silnými emocemi, vůlí, úsilím a lás-
kou. Všechny děti se nejvíce učí
nápodobou a snaží se vyrovnat ostatním.
Tak i ty které přišli na svět s handicapem.
Nejde to ve všech směrech, ale je naší
povinností jim pomoci. Možná, že
v budoucnosti budou soběstačné a pak
už jim nebudeme muset tolik pomáhat.
Zabýváme se integrací jen krátkou dobu,
několik let, ale už dnes víme, že je to
cesta plná překvapení. Jsem velkým
zastáncem integrace dětí s handicapem
mezi zdravé vrstevníky, ale také si
nesmírně vážím speciálních škol a cen-
ter. Zde mohou pracovat s dětmi indivi-
duálně a mají k tomu špičkové vybavení,
snažíme se jim vyrovnat. Úzce spolupra-
cujeme se speciálními centry a s rodinou.
Spolu s rodiči a dětmi se zúčastňujeme
individuálních hodin v centrech a koor-
dinujeme metody práce. V každé ze šesti

integrovaných tříd je 10-12 zdravých dětí
a 2–3 s handicapem. A co to znamená
pro zdravé děti? Určitě poznávají, že
všichni mají právo na život, že jsou i jiní
lidé. Učí se empatii, pomoci, a hlavně
s tím nemají problém. Naše děti nevní-
mají vady svých kamarádů. Pro ně je
důležitý kamarád, který něco umí, s kte-
rým je legrace, pro ně je nepodstatné, že
neslyší nebo má Downův syndrom. Stále
častěji přicházejí rodiče zdravých dětí
s přáním o zařazení svého dítěte do inte-
grační třídy. Chtějí, aby se jejich dítě nau-
čilo žít s dětmi s handicapem. Je to
obrovský společenský posun k humani-
tě. A co přinesla integrace nám zaměst-
nancům? Hodně práce, vzdělávání, nové
informace a radost z každého, i malého
úspěchu. A možná i změnu hodnotové-
ho žebříčku a pokoru k životu.

Mgr. Olga Brožová
ředitelka MŠ Sulanského

Událnice D1, v lese u Průhonic, žila
vrána Františka. Byla stejná jako

všechny ostatní vrány, jediné, čím se odli-
šovala, bylo její jméno. Na Vánoce dostala
od své sestry Ludmily veliký kus sýra.
Naneštěstí však šla kolem liška a podlou
lstí Františku o sýr připravila. Vrána se
namíchla a letěla pryč, do světa, letěla do
Prahy.

Mezi panelovými domy Jižního Města
ale zabloudila. Všecka znavena usedla na
lavičku a rozhlížela se po okolním betonu.
Ač byl první svátek vánoční, nikde neleže-
la ani vločka sněhu. Zima ovšem byla
ukrutná. Mráz vráně vlezle zalézal za peří,
a aby se mu ubránila, musela je drkotajícím
zobákem co chvíli načechrávat. Náhle se
otevřely dveře jednoho z domů a na ulici
vyběhla holčička, v ruce svírajíc švihadlo.

Františka pozorně sledovala dívčino
počínání. Holčička se snažila přes švihadlo
skákat, leč  pokaždé oň zachytila nohou
a upadla. Vrána každý její pád komentova-
la úsměšným  zakrákoráním. Za chvíli se
přiblížil malý chlapec v modré kombinéze.
„Čau, Terezo, co to děláš?“ zeptal se.

„Ahoj, Stando, Ježíšek mi přinesl šviha-
dlo, to je, co?“ řekla holčička a plácla
sebou na zem.

„Hele, puč mi ho. Já přes to umim, já ti
to ukážu,“ pravil Standa a sápal se po švi-
hadle.

„Tak jo, ale jenom na chvilku. To skáká-
ní se musím dneska naučit, abych udělala
radost mamince a tatínkovi.“

Standa však popadl švihadlo a prchal
s ním pryč, volaje na holčičku: „Mé, mé, už
je mé, už je moje! Napiš si Jéžiškovi vo jiný,
dyž na něj eště věříš!“ 

Malá Terezka se rozplakala a utíkala
domů. 

Vrána Františka se málem utloukla smí-
chy. Krákorajíc válela se na zádech a kříd-

ly bušila do lavičky. Již úplně zapomněla,
jak ji liška  vypekla  se sýrem. Když se
konečně uklidnila, vydala se opět na cestu.
Než přelétla hlavní silnici, nejprve se dobře
rozhlédla, jestli nejede nějaké auto. Nedáv-
no se totiž doslechla, že kamarádku její
sestry Ludmily srazil opilý řidič traktoru.
Za chvíli však Františka opět nevěděla,
kudy dál, a tak usedla na chodník a pozo-
rovala lidi. Starší dáma v kožichu se bavi-
la s mladou paní v dvoudílných zelených
plavkách. 

„Ty plavky jsem dostala od manžela,“
hlásila mladá paní. „Jsou krásné, že?“

„No ale proč v nich chodíte takhle po
ulici?“ zajímalo starší dámu v kožichu.
„Proč nejdete někam na pláž – třeba na
hostivařskou přehradu?“

„Protože teď tam nejsou žádní lidé,
kteří by krásu mých plavek ocenili. Je přece
zima, a v zimě, jak jistě uznáte, se koupe
málokdo.“

„Inu ano, zima… Já jsem od svého
dědka dostala tenhle drahý kožich, takže
tu zimu nějak nevnímám. Zato vy, děven-
ko, se mi zdáte jaksi promodralá.“

Mladá paní v plavkách kýchla, roztřás-
la se a v mdlobách ulehla na chodník.

To je ale krrráva! pomyslila si vrána
a vyprskla smíchy.

Starší dáma se jala paní v plavkách kří-
sit, leč marně. Nakonec svlékla svůj drahý
kožich a přehodila jej přes ni. Paní v plav-
kách zvolna otevřela oči. Pojednou  čile
vyskočila, vklouzla do drahého kožichu
a utíkala pryč, volajíc: „A mám drahý
kožich! To budou všichni koukat!“ Koukal
však pouze její manžel. Nakonec ji i s koži-
chem vyhnal z domu, neboť se domníval,
že je to dárek od milence, nejspíš jejího
šéfa, protože kdo jiný by si mohl dovolit jí
koupit  drahý kožich. To už je ale jiný pří-
běh.

Starší dáma zůstala užasle stát. Pak
potřásla hlavou. Další kožich je pryč,
pomyslela si, jak jen to tomu svému děd-
kovi zase vysvětlím?

Vrána opět vzlétla a spatřila hřbitov.
Okamžitě si vzpomněla na jeden filmový
horor. Kdysi jej viděla u medvěda Tomáše,
šikovného obchodníka, jenž vyměnil pam-
peliškový med za televizi a video a pak pro
zvířátka pořádal filmové „večery hrůzy“.
Františka tedy usedla na zeď opatovského
hřbitova a snažila se tvářit  zlověstně, zleh-
ka podupávala pravým pařátem a dopro-
vázela se tlumeným krákáním. Temný
mrak zakryl slunce a v dálce zavyl toulavý
pes. Vrána se sama začala bát, pročež radě-
ji slétla se zdi a schovala se za ni. 

Kousek od ní poklekl drobný chlapec
a položil na zem kus sýra. „Veselé Vánoce,
Tondo,“ pravil hoch a uronil několik slz na
malý hrob. Byl zde pochován myšák
Tonda. Před týdnem tragicky zahynul,
nedopatřením se chytiv do pasti na
„havěť“, jak zlý domovník nazýval nevin-
né, roztomilé hlodavce. Chlapec vstal, ještě
chvilku mlčky postál u hrobečku ozdobe-
ného kusem sýra a pak opustil hřbitov. Šel
domů – nakrmit kočku.

Františka  se opatrně rozhlédla, přisko-
čila k hrobečku nebožtíka Tondy, chňapla
po ležícím sýru a spěšně odlétla. Letěla nad
hlavní silnicí, až se napojila na dálnici, a ta
ji dovedla domů. 

Usedla na větev a pyšně vystavovala na
odiv svůj nový sýr. Pod stromem se objevi-
la liška. Začenichala a vzhlédla k Františ-
ce. Vidouc, že v zobáku drží cosi chutného,
se zeptala: „Hej, vráno, jak bylo ve světě?“ 

„Přinesla jsem si nový sýr, a ještě lepší,
než byl ten předchozí, více uleželý,“ odpo-
věděla Františka. Pýchou zapomněla, že
nemá mluvit s plným zobákem, a sýr jí
z něho opět vypadl.

Liška si jej odnesla do nory, tam sýr
obalila, osmažila a snědla.

„Svět není férrr!“ zavzlykala vrána
a křídlem si zamáčkla slzu.
Vítězná povídka 
letošního ročníku jihoměstské 
literární soutěže O zlatý klíč.

MIROSLAV PAULÍČEK: 
„Veselé Vánoce, Tondo!“
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Prozradíte nám něco o činnostech a kurzech
KD Klubka?
Náš kulturní dům pracuje převážně
s dětmi, v tom se trošku lišíme od ostatních
kulturních zařízení na Jižním Městě. U nás
mohou děti navštěvovat kurzy výtvarné
výchovy, keramickou dílnu, a protože jsme
zjistili, že hodně dětí má zájem o oba tyto
kurzy, vytvořili jsme kurzy kombinované,
obsahující oba tyto prvky. V loňském roce
jsme otevřeli také jeden umělecký kurz,
slouží jako přípravka na umělecké školy
a je  určen starším dětem. Také nabízíme
řadu hudebních kurzů, v nichž se děti
mohou naučit hrát  na flétnu, kytaru, elek-
trofonické klávesy, klavír, saxofon, klarinet
nebo zvládnout sólový zpěv. Do hudebních
kurzů  se u nás nekonají zkoušky, dítě tedy
nemusí mít speciální nadání, chceme dát
možnost každému, kdo má zájem naučit se
hrát na hudební nástroj nebo zpívat. Dva-
krát do roka pak mohou děti své úsilí zúro-
čit na svátečních koncertech, které pro
rodiče a své blízké připravují se svými
pedagogy. Jako jedni z prvních jsme také
začali  pracovat s dětmi již od dvou let. Pro
ně připravujeme  kurzy pohybově estetické
výchovy, děti  na ně doprovází rodiče. Děti
se zde učí navazovat kontakt se svými vrs-
tevníky, také zde působí paní učitelka jako
„cizí autorita“. Zde tvoří svá první umělec-
ká dílka. Zatím pořádáme takové kurzy tři,
a pořád o ně mají rodiče i děti zájem. Pro
děti o trošku starší (od tří do šesti let) při-
pravujeme náročnější program, má název
Klubíčko. Je určen těm dětem, které necho-
dí do mateřské školy. Navštěvují jej již děti
samy bez rodičů. Klubíčko funguje od pon-
dělí do pátku od 8.30 do 11.30 hod. Každý
den má svou specializaci. Návštěva je na
vstupenky, není tedy nutné se dopředu
nahlásit ani jej navštěvovat pravidelně. Aby
byl kulturní dům využit i v době pro děti již
pozdní, chodí si k nám ve večerních hodi-
nách zacvičit dospělí. Především maminky,

které si mohou vybrat aerobik, Tai-či nebo
břišní tance. Rodičovské dvojice pak
mohou navštěvovat country tance.   

Konají se ve vašem kulturním domě divadelní
představení?
Jistě. Pravidelně připravujeme sobotní
divadelní představení, která nemají poba-
vit pouze děti, ale i rodiče.  Jednou za
měsíc se snažíme nabídnout našim
návštěvníkům trochu jiný program.
Nedávno to byl např. country bál, již tra-
diční zábava, kterou dětem nabízíme.
Soutěže i předtančení starších dětí jsou na
něm rovněž ve stylu  country. Nechybí ani
jízda na dřevěném koni, hraní karet, střel-
ba na terč, zkrátka vše, co má umět správ-
ný kovboj. Obdobné zábavné programy
budeme jistě pořádat i v příštím roce.

Co pro návštěvníky KD Klubka chystáte
v předvánočním čase?
Na 3. prosince připravujeme pro děti
mikulášskou. Její součástí bude sváteční
divadelní představení, nebudou chybět ani
soutěže  a na závěr přijde Mikuláš s čer-
tem, kteří dětem přinesou nadílku. Dne
16. prosince pak pozveme čtenáře Klíče
na  prodejní výstavu dětských prací
z výtvarných a keramických kurzů. Za
výtěžek budou pro děti nakoupeny
pomůcky do kurzů. Vánočním koncertem,
který je naplánován na 21. prosince, pak
sváteční atmosféra v Klubce vyvrcholí.Tím
ale ještě nekončíme. Na předvánoční čas
23. prosince, je připraveno Vánoční Klu-
bíčko. V době sváteční je mohou navštívit
nejen předškoláci, ale i jejich starší kama-
rádi a sourozenci. Děti si mohou na
poslední chvíli vyrobit přáníčka, dárečky
a vždy na ně bude čekat „divadelní“ pře-
kvapení.  Ráda bych v závěru popřála
všem našim návštěvníkům, a nejenom jim,
krásné Vánoce a hodně štěstí do nového
roku.

Jana Jelínková

BEATLEMÁNIE
v KD Opatov
Zdá se to neuvěřitelné, ale 9. 12.

2005 se členové fanklubu The
Beatles už po dvanácté sejdou v pro-
storách Kulturního domu Opatov
v Praze 11 - Jižním Městě, na svém
celorepublikovém setkání. Společně
s veřejností, která miluje tvorbu
legendární liverpoolské skupiny,
vzpomenou čtvrtstoletí od chvíle, kdy byl před svým bydliš-
těm v New Yorku zákeřně zavražděn John Lennon.

Tato každoroční velká kulturní akce, pořádaná Celore-
publikovým fanklubem The Beatles a Kulturním domem
Opatov, opět nabídne svým návštěvníkům to nejlepší, co lze

v této oblasti slyšet a vidět. Vystoupí přední osobnosti české-
ho popu, mezi kterými nebude chybět Karel Černoch, legen-
dární postava Olympiku Jéňa Pacák, Yvonne Přenosilová
a Eva Pilarová.

Zářící hvězdou programu bude určitě beatle-revivalová
skupina - slovenští The Backwards, kteří se nedávno vráti-
li z úspěšného turné po Spojených státech. Návštěvníky
bude čekat i zcela nová česká beatle-revivalová skupina
„RINGO – The Beatles Revival Band On The Run“, která
bude mít na této akci svou premiéru. Za letité harcovníky
po boku fanklubu vystoupí pražská skupina Professor.
Celým večerem bude provázet duchovní otec těchto akcí,
předseda Celorepublikového fanklubu The Beatles a popu-
lární moderátor ČRo a rádia Olympik Jiří Svátek. Vzhledem
k tomu, že fanklub The Beatles má dnes už víc než 900
členů, nezapomeňte si včas zajistit vstupenky v předprode-
ji Kulturního domu Opatov.

Ludmila Řeháková, KD Opatov

KLUBKOVÝ ROZHOVOR
s ředitelkou Jitkou Rybkovou

ZMĚNY
autobusových
linek MHD 
Příznivou změnou je zavedení

linky MHD č. 240 v trase
Černý Most – Háje. Linka bude
v provozu v pracovní dny do
zhruba 19 hod., a to od prosince.

Pro zlepšení přestupních
vazeb bude linka č. 232 vedena
přes zastávku Horčičkova, kde je
možný přestup na ostatní autobu-
sové linky ve směru Chodov,
Spořilov, Modřany a také na
linky č.154, 271 a 267 ve směru
do Petrovic.

V souvislosti s otevřením
obchodního areálu Centra Cho-
dov u stanice metra Chodov byla
od 10. 11. 2005 prodloužena
linka č. 136 ze Spořilova přes
Roztyly a Chodov do obratiště
Koleje Jižní Město. Tím bylo spo-
jeno sídliště JM II a nově otevře-
né obchodní centrum s rozsáhlou
oblastí obsluhovanou linkou č.
136 – se Spořilovem, Vršovicemi
a Žižkovem.V úseku zastávek
Hlavní – Roztyly – Koleje Jižní
Město se nahrazuje linka č. 136
linkami č. 118 a 121, které jsou
zkráceny – linka č. 118 končí
svou jízdu od Spořilova na Roz-
tylech a linka č. 121 od Budějo-
vické na sídliště Spořilov.

Díky investorovi Centra Cho-
dov, který upravil komunikaci
pro zastavování autobusů,
jsou zavedeny nové zastávky
MHD na linkách projíždějících
ul. Pod Chodovem, a to poblíž
kruhové křižovatky s ulicí Turko-
vou, což je přínosem nejen pro
návštěvníky přilehlého Baumaxu.
Zastávka bude uvedena do pro-
vozu v prosinci. 

Ing. Irena Řivnáčová
odbor dopravy ÚMČ
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15. 12. moderátorka: Marie Urbanová
16.00 MŠ Sulanského – Pohádkové Vánoce
16.15 AT Domino – taneční vystoupení 

pod vedením I. Bičišťové
16.30 Ignis Infernalis – středověké a renesanční písně a koledy
17.00 MŠ Vejvanovského – Staročeské Vánoce
17.15 AT Domino – taneční vystoupení 

pod vedením I. Bičišťové
17.30 Julie Meixnerová aVáclav Vedral (zpěv a hudební doprovod,

muzikálové a vánoční melodie)

16. 12. moderátorka: Marie Urbanová
16.00 AT Domino – taneční vystoupení pod vedením I. Bičišťové
16.15 MŠ Drabíkové – sboreček Srdíčko zpívá vánoční koledy
16.30 Vystoupení mažoretek z KC Zahrada pod vedením 

M. Pšeničkové
16.45 Vystoupení tanečního rock’n’rollového souboru 

KC Zahrada pod vedením G. Endrisové
17.00 ZŠ Květnové vítězství 1554 – pásmo vánočních koled
17.15 Velký jazzový orchestr A. Reicha

17. 12. moderátorka: Dáša Nová
15.00 Klub talentů – hudebně–dramatické vystoupení souboru 

D.Vlachové
15.45 Taneční vystoupení skupiny »Devange« (Martina a Katka)

a M. Nejepsové
16.00 Vanda a Standa – vánoční nadílka s písničkami a soutěžemi

18. 12. moderátorka: Dáša Nová
15.00 Od adventu do Tří králů a staročeské Vánoce – vánoční

pásmo M. Renzové
16.00 Taneční vystoupení skupiny »Devange« (Martina a Katka)

a M. Nejepsové
16.15 Klub talentů – hudebně–dramatické vystoupení souboru 

D. Vlachové

19. 12. moderátorka: Marie Urbanová
16.00 MŠ Vejvanovského – Staročeské Vánoce
16.30 MŠ Dubnova – Vánoční hvězdičky
16.45 ZŠ Mendelova – pásmo vánočních koled
17.00 Folklorní soubor ZUŠ Křtinská »Hájíček«

20. 12. moderátorka: Marie Urbanová
16.00 MŠ Markušova – Kouzelné Vánoce
16.20 ZŠ Květnové vítězství 1554 – pásmo vánočních koled
16.45 AT Domino – taneční vystoupení pod vedením I. Bičišťové
17.00 ZŠ Mendelova – pásmo vánočních koled
17.30 Skupina Melodika – koledy v podání historické muziky

21. 12. moderátorka: Dáša Nová
16.00 MŠ Chodov – vystoupení dětí z MŠ
16.20 ZŠ Pošepného – vánoční koledy
16.40 AT Domino – taneční vystoupení pod vedením I. Bičišťové
16.50 Ignis Infernalis – středověké a renesanční písně a koledy
17.20 Jižní spojka – taneční orchestr ZUŠ Křtinská

22. 12. moderátorka: Marie Urbanová
16.00 Vystoupení mažoretek z KC Zahrada pod vedením 

M. Pšeničkové
16.15 Orchestr ZUŠ Křtinská »BJ Band«
16.45 Vystoupení tanečního rock’n’rollového souboru 

KC Zahrada pod vedením G. Endrisové
17.15 Jazzový orchestr A. Reicha

23. 12. moderátorka: Marie Urbanová
10.00 Divadélko Andromeda – hudební vánoční pořad plný

písniček, soutěží a tancování
11.00 Julie Meixnerová aVáclav Vedral (zpěv a hudební doprovod,

muzikálové a vánoční melodie)
11.30 Pěvecký sbor SmiRol, sbormistr K.Virgler

KULTURNÍ PROGRAM VÁNOČNÍCH TRHŮ 
na pochozí zóně metra Háje:

Velké galerii Chodovské tvrze se
dostalo cti vystavovat od 1. 12. 

do 8. 1. 2006 díla mistra nad mistry,
pana Adolfa Borna.Výstava nese název
Zážitky z cest. Autor představí průřez
svou tvorbou za poslední 4 roky, kdy
naposledy v Chodovské tvrzi vystavo-
val. Kromě klasických grafik bude mož-
nost zhlédnout originální pomalované
objekty pastely, akvarely a jeden unikát-
ní, monumentální obraz, který nebyl
dosud v žádné galerii vystaven. Osobně
vás zvu na tuto výjimečnou výstavu
našeho letošního výstavního plánu. 

Od 7. 12. do 8. 1. 2006 představí své
práce jihočeský keramik Gustav Fifka.
Autor vystudoval Střední průmyslovou
školu keramickou u prof. B. Dobiáše,
absolvoval v roce 1964. Zúčastnil se

přibližně padesáti společných výstav
v tuzemsku i v zahraničí. Jako výtvar-
ník animovaného filmu Pohád-
ka z pece ohnivé spolupraco-
val také s filmovými ateliery ve Zlíně.
Gustav Fifka se orientuje na domácí
lidovou tradici, české pohádky, lidové
písně atd. Někteří kunsthistorici hle-
dají u Gustava Fifky paralelu s českou
ilustrací představovanou Jiřím Trnkou
a Josefem Ladou. V tvorbě Gustava
Fifky nelze opomenout početnou řadu
architektonických realizací, jimiž za
posledních dvacet let obohatil zejmé-
na různé interiéry kulturních zařízení,
restaurací, škol, školek a dalších
objektů.K uspořádání této výstavy
mne vedla myšlenka umožnit návštěv-
níkům našich výstav pořídit si hodnot-

ný Vánoční dárek za velmi přijatelnou
cenu. 

Akad. soch. Milan Martiník
kurátor galerie

PROSINCOVÉ VÝSTAVY 
v Chodovské tvrzi
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NEJENOM PRO LISTONOŠE

U nové dálnice

Chodovec na severu
c h o d o v s k é h o

katastru má různé podo-
by. Jeho základem jsou
dvě oázy původní zástav-
by, rozdělené přípojkou
magistrály od Spořilova.
Jižnější enklávou prochá-
zí ulice U nové dálnice.
Nese jméno činitele,
který ulici zásadním způ-
sobem ovlivnil. Ve skutečnosti ale nejde o dálnici, nýbrž
o sjezd z ní, vlastně už z jejího pokračování – magistrály, ke
Spořilovu.  Půdorys ulice má v podstatě podobu písmene U.
Ten díl, který je lemován zástavbou z obou stran, jsme si již
kdysi připomínali. Druhý, západnější díl tísní těleso přípojky.
Teprve při návštěvě této části ulice si plně uvědomíte, jak ji
ono těleso proměnilo. Původně vnější fasády domů dnes hledí
na úžící se travnatou plochu. Z lícové strany domů se stala
dvorová a tímto prostranstvím ulice končí. 

Ke cvičišti 

Komunikaci s tímto jmé-
nem najdete v Milíčově

na východě Prahy 11.
Vychází z ulice Exnárovy
k jihovýchodu. O její exi-
stenci svědčí uliční tabule
na nároží. Nebýt okálů
samoty čp. 231, „buňky“
baštýře a klubovny ve
výcvikovém prostoru pro psy, procházela by komunikace vol-
nou příměstskou přírodou. Okály náleží správě odkalovacích
nádrží, do nichž se svádí dešťová voda z Jižního Města. Cvičiš-
tě psů dalo ulici jméno. Hranice městské části prochází pár
kroků za ním, po břehu rybníka s drsným jménem Vrah. 
Ve skutečnosti jde o příjemné prostředí s ostrůvkem a dubovou
alejí na hrázi. Dál po směru Milíčovského potoka se rozkládá
nádrž Šátek nebo též Šáteček, jejíž jméno ale kartografové do
svých map ještě neuvedli. Větší část plochy a hráz Šátku již
náleží k městské části Praha – Petrovice.

Jiří Bartoň, fota: autor

CESTA K JIŽNÍMU MĚSTU (38)

Když malíř a grafik Max Švabinský roku
1961 vyhlížel od samoty zvané Barvírna

k jihu, krajinu protínaly pouze dvě silnice: jedna
k Šeberovu a druhá přes Kateřinky k Újezdu
a Průhonicím. Barvírnu najdete „ve stínu“ hote-
lů Twin – ve skutečnosti ovšem slunce naopak
vrhá její stín k protějším domům – všechno
ostatní je ale důkladně změněno. Rozlehlá pole,
ubíhající téměř rovinou k remízkům, lesům
a vzdálené vrchovině, zaplnily mnohaposcho-
ďové obytné domy, rozdělené uličními komuni-
kacemi. Pás zemních valů a hlukových zábran
vyznačuje, kudy mezi nimi prochází dálnice,
historicky první dokončená v našem státě. 

Vraťme se na chvíli do samých prvopočátků.
První jisté svědectví o komunikacích předsta-
vuje nepřímo nejstarší zpráva o Chodově, totiž
o jeho obyvatelích. Pochází z velmi dávného
roku 1185 a existující osídlení nějaké cesty
nutně předpokládalo. Můžeme ale nahlédnout
ještě hlouběji do minulosti. Význačný badatel
o minulosti Prahy, Dobroslav Líbal, propátral

všechny doklady a sestavil  základní kostru komunikační sítě pro dobu před
příchodem Slovanů, tedy před 6. – 7. stoletím. Jeho zjištění platí pro dobu 1.
tisíciletí před naším letopočtem a jistě představovalo určitou ránu pro každé-
ho milovníka Prahy. V prostoru dnešního centra našeho hlavního města ten-
krát totiž neexistovalo významnější osídlení. Historicky nejstarší komunikace,
procházející územím Prahy 11, směřovala od dnešního Šeberova a sledovala
již  v podstatě trasu dnešní Starochodovské ulice. Pokračovala dál k severu.
Přecházela vrch Bohdalec, po jehož úbočí dnes projíždí autobus MHD č. 213
a četné další, a překračovala Vltavu brodem, který vyhovoval i pěším. 

S Chodovem a s Litochleby souvisel vznik dalších dobových komunikací,
které se  ve 20. století změnily v ulice a dočkaly se pojmenování. Posléze při-
šla i dálnice D1. Díky výjezdům a sjezdům, třeba i ke stavebním komplexům
jako je nové Centrum Chodov, se i samotná jízda po ní stává zajímavým zážit-
kem. V minulých letech jsme se ulicemi Prahy 11 vcelku podrobně zabývali.
Vrátíme se k nim zase po časovém odstupu, nyní dáme zelenou jiným tématům
z našich ulic. 

V roce 2006 uplyne již třicet pět roků od okamžiků, kdy vyjely stroje připra-
vovat technické sítě Jižního Města a třicet roků od nastěhování prvních obyva-
tel. Tomu se chceme napříště věnovat v těchto statích. Přivítáme, když pamětníci
mezi čtenáři přispějí svými vzpomínkami. (Pokračování)

Jiří Bartoň

Od vozových 
cest k dálnici

Zapomenutá stará komu-
nikace v Chodovci. 

Foto autor 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Praha 4, Donovalská 1684

Fakultní škola
Univerzity Karlovy

Vážení rodiče, od září roku
2006 bude Vaše dítě navštěvo-

vat 1. třídu základní školy. Víte Vy
a Vaše dítě co ho v té „velké“ škole
čeká? Dovolujeme si Vás a hlavně
Vaše dítě pozvat na akci, kterou
jsme nazvali: 

Škola před školou
Vaše děti zde budou moci poprvé
zasednout do školní lavice
a vyzkoušet si pracovní atmosféru.

Naše zkušené učitelky pro ně
připravily jednu vyučovací hodinu,
ve které hravou formou „probe-
rou“ český jazyk, matematiku
i ostatní předměty vyučované
v první třídě.

První „vyučovací“ hodina bude
připravena dne
8. 12. 2005 v 17.00 hod.
12. 1. 2006 v 17.00 hod

Současně si Vás dovolujeme
pozvat na prohlídku naší školy na
den otevřených dveří dne 5. ledna
2006, tento den v 17.00 hod. se
s vámi rádi sejdeme na neformální
besedě. 
Podrobnější informace naleznete

na www.donovalska.wz.cz. 
Těšíme se nashledanou.
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POČÍTAČOVÉ KURZY
pro začátečníky v Zahradě
Kulturní centrum Zahrada

se zapojilo do Národního
programu počítačové gramot-
nosti. Tento program je určen
pro všechny občany České
republiky, kteří se chtějí sezná-
mit se základy práce s počíta-
čem. Vyhlásilo jej Ministerstvo
informatiky ČR pro širokou
veřejnost s cílem zvýšit infor-
mační gramotnost občanů.
Nabízíme čtyři na sebe nava-
zující dvouhodinové kurzy,
které je možné absolvovat
v počítačové učebně Kulturní-
ho centra Zahrada. Každý
účastník kurzu bude mít k dispozici svůj počítač připojený na internet. Kurzy jsou
plánovány na dopolední, odpolední a večerní hodiny, tak aby byly dostupné pro kaž-
dého. Do kurzů se můžete přihlásit na číslech 271 910 246 a 271 914 689 nebo osob-
ně v Kulturním centru Zahrada. Každý kurz stojí účastníka 100 Kč, částka je
vybírána přímo v místě konání kurzu. Kurz Jak na počítač je určen pro všechny začí-
nající uživatele osobních počítačů, kteří zatím s počítačem nepracovali nebo mají
jen velmi malé zkušenosti. Druhý kurz, Texty v počítači, je určen pro uživatele, kteří
ještě nemají zkušenosti s vytvářením a upravováním textů v počítači. Třetí kurz,
Internet a e-mail, je pro uživatele, kteří chtějí pracovat s internetem a využívat elek-
tronickou poštu (e-mail), čtvrtý kurz, Sám sobě úředníkem, seznámí účastníky s Por-
tálem veřejné správy a pomůže jim v orientaci a komunikaci s úřady.  Nebojte se
počítačů. Těšíme se na Vás.  

Mgr. Milena Balá, Kulturní centrum Zahrada

VÁNOCE, 
VÁNOCE
přicházejí….

Melodie této písně mi zní
v uších už od listopadu, a to

díky vánočním reklamám, vánoč-
ním slevám a vůbec celé vánoční
atmosféře v obchodech. S velikou
oblibou dávám dárky a jelikož
patřím k něžnému pohlaví, tak je
dokonce i ráda nakupuji. Ale
nikoli ty vánoční. Dlouhé fronty
kupujících, kolovrátkové omílání
koled v nákupních střediscích,
kvůli neustálému náporu lidí
nepříjemně rozmrzelé prodavač-
ky. Už v listopadu na nás všude
kouká Santa Claus nebo Mikuláš,
a kvůli čemu…? Prodejci se zřej-
mě domnívají, že když nás už na
podzim budou stresovat, nakou-
píme víc dárků. Letošní Vánoce
si užiji jinak, dárky totiž už mám.
Letos chci mít Vánoce plné poho-
dy, odpočinku a dobrého jídla.
A totéž si dovolím popřát i vám. 

Jana Jelínková

www.praha11.cz
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Informační a poradenské centrum Rosa poskytuje bezplatné psychoso-
ciální konzultace ženám, které se staly oběťmi domácího násilí. Provo-

zuje azylový dům s utajenou adresou, kde mohou tyto ženy i jejich děti
najít dočasné útočiště. Utajeného azylového domu využilo za pět let jeho
existence sedmdesát sedm týraných žen s dětmi. Kvůli utajení a bezpeč-
nosti klientek nelze do azylového domu přijít z „ulice“, je nutno telefo-
nicky kontaktovat Informační a poradenské centrum Rosa a objednat se
ke vstupnímu pohovoru. Teprve poté může být žena přijata k pobytu, a to
na dobu 3 – 6 měsíců, která se může prodloužit až na rok. Ke konzulta-
cím a pohovorům se lze objednat na telefonu 241 432 466. Rosa provo-
zuje i krizovou telefonickou linku pro oběti domácího násilí 602 246 102
(linka funguje jen ve všední dny do 8 do 18 hodin). 

Další informace o domácím násilí najdete na 
www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz.

SDRUŽENÍ občanů po
cévní mozkové příhodě
Naše sdružení s celostátní působností fungu-

je již od roku 1991 a za tu dobu poskytlo
služby mnoha občanům, postižených touto
chorobou. Sídlíme v Praze 4, U Michelského
lesa 366. Jsme ve styku zatím jen s velmi malým
počtem lidí postižených cévní mozkovou pří-
hodou, žijících na Jižním Městě a v okolí. Sdru-
žení nabízí řadu aktivit, které umožní
překonávat potíže spojené s postižením. Kaž-
dým rokem pořádáme větší počet rekondičních
pobytů v bezbariérových střediscích, v nichž se
o zhruba čtyřicet rehabilitantů stará lékař, psy-
cholog, dvě logopedy a čtyři rehabilitační sest-
ry. Kromě této aktivity organizujeme činnost
v klubech, ve kterých si pacienti sami určují, co
budou dělat. A právě o takové založení klubu
na Praze 11 jde, tím spíše, že městská část nám
chce pomoci. 

Pokud jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak co
nejdříve na adrese P.O.BOX 90, Litevská 1,
100 05 Praha 10 nebo osobně v Praze 4,
U Michelského lesa 366, a to vždy v pondělí
a ve středu od 9 do 16 hodin. V těchto dnech
můžete také získat bližší informace na tel.:
241 721 518, nebo 776 721 519. Prosíme, uvěď-
te vždy, že jste z Prahy 11. Kromě poradenské
služby vydáváme pro členy časopis JAVOR.
Těšíme se na nové členy a všem přejeme hodně
pevného zdraví a radosti ze života.

Ing. Miroslav Kasa
sdružení CMP

V Jarníkově ulici na Chodově, mezi
dvěma dětskými hřišti, stojí již  dva

a půl roku barevně pomalovaná maringot-
ka. Tato maringotka, která nese název
„MARÍNA“, slouží jako zázemí pro kon-
taktní práci streetworkerů, kteří pracují
s dětmi a mladými lidmi a dále jako pou-
liční klubovna, kde mohou děti a mladí
lidé trávit svůj volný čas.  Proto je Marína
vybavená základními sportovními a výtvarnými potřebami,
děti si zde také mohou koupit čaj nebo sušenky. Marína je
otevřena 3x týdně od úterý do čtvrtka v odpoledních hodi-
nách, v zimním období od 15 do 18 hodin, v létě od 16 
do 19 hodin. 

Marína patří občanskému sdružení Proxima sociale, které
provozuje také nízkoprahový  klub Jižní pól (ul. Michnova
1622, Praha 11-Háje). Na provozu Maríny se kromě street-
workera o.s. Proxima sociale podílí také streetworker  odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 11.

V průběhu odpoledne je Marína otevře-
ná všem dětem a mladistvím, kteří zde
mohou trávit svůj volný čas. Vedle poskyto-
vání různých volnočasových aktivit (spor-
tovní a výtvarné aktivity, žonglování, čtení,
pomoc s přípravou do školy, atd.), poskytu-
jí streetworkeři poradenství v oblasti pro-
blémů se školou, s rodiči, ve vztahu
k vrstevníkům a dále na děti a mladé lidi

působí v oblasti protidrogové prevence a prevence dalších
sociálně patologických jevů.

Je tedy nutné zdůraznit, že tento prostor NESLOUŽÍ
a nikdy nesloužil k výměně použitého injekčního materiálu
pro osoby závislé na drogách, jak se obyvatelé okolních pane-
lových domů často nesprávně domnívají. 

Až půjdete někdy okolo barevně pomalované maringotky,
nebojte se zastavit na čaj nebo na kus řeči...

Mgr. Gabriela Majerová
streetworker MČ Praha 11 (OSVZ)

MARINGOTKA na Jižním Městě

ROSA pro oběti domácího násilí

Výběrové řízení na pozici
»organizační pracovník«

Občanské sdružení FORMIKA přijme spolupracovníka na pozici
„organizační pracovník“ na plný úvazek. Nástup nejpozději 1. 12. 2005. 
Nabízíme: Zajímavou práci v organizaci poskytující podporu lidem se znevýhodněním na trhu
práce, zaškolení do dané problematiky, možnost vzdělávat se v oboru, podporu formou externí
nezávislé supervize týmu a interních individuálních konzultací, materiální a organizační zázemí
v Praze 4 (stanice metra Chodov, autobusy č.122, 177), pracovní dobu od 9 do 17 hodin, práci
v malém kolektivu, vstřícnost spolupracovníků, platové ohodnocení v rozsahu 12 000 –
15 000 Kč dle vzdělání a délky praxe.
Požadujeme: min. SŠ vzdělání (výhodou je vzdělání v oboru  finanční řízení, fundraising, účet-
nictví neziskových organizací apod.), zkušenosti s hospodařením organizací, s fundraisingem,
finančním řízením projektů nebo s přípravou podkladů pro účetnictví apod., základní povědo-
mí o finančním řízení organizace
Dovednosti: práce s PC, komunikace v anglickém jazyce, práce v týmu, organizace času, sebe-
řízení, příjemné a přesvědčivé vystupování, takt, komunikace s lidmi, rychlá orientace v sociální
situaci, odolnost vůči psychické zátěži, učit se novým věcem, rozumět svým potřebám a žádat
spolupracovníky o podporu
Osobní vlastnosti: respekt k druhým lidem, vstřícnost a ochota ke spolupráci, vytrvalost, kon-
struktivní přístup k řešení problémů, schopnost pracovat samostatně, ochota podílet se na čin-
nosti sdružení (například aktivně se zapojit do přípravy benefičních akcí), úsilí o profesní rozvoj,
zodpovědnost vůči organizaci
Ideovou orientaci: na podporu začlenění lidí se znevýhodněním do společnosti 

V případě zájmu zašlete, prosím, Váš strukturovaný životopis a motivační dopis
na e-mailovou adresu  (případně na adresu: FORMIKA, o.s., Hornomlýnská 1255/6 B, 

148 00 Praha 4 – obálku označte textem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ).
Informace o výběrovém řízení Vám poskytne Jitka Matschinová na telefonních číslech: 

271 910 016 nebo 775 350 115.

Občanské sdružení Chodov 
zvena pravidelná setkání 

do ZŠ Chodov
Květnového vítězství 57

V termínu 13.12. od 18.00 hodin.

Pravidelné setkání s Jiřím Bartoněm.

Za sdružení zve Ing. Jiří Štyler ml.
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NA STRAHOVĚ
se sejdou 
základní školy 
z celé Prahy
Již v úterý 8. listopadu proběhnou v pře-

tlakové hale na Strahově atletické závo-
dy Kinderiáda. Mezi sebou se zde utkají
děti z pražských základních škol. Malí
sportovci budou závodit v disciplínách
lehké atletiky a užijí si také spoustu zá-
bavy při mimosoutěžních aktivitách. 
Na 3 družstva čeká postup do pražského
finále, kde mohou vyhrát celkem 
300 000 Kč na rekonstrukci školních
sportovišť. Závody jsou určeny pro děti
2. až 5. tříd základních škol. Jednotlivých
kol se účastní maximálně 30 základních
škol. Malí sportovci se postupně utkávají
v lehkoatletických disciplínách, jako je
běh na 60 m, skok do dálky z místa a s roz-
během, hod plným a kriketovým míčem.
Celé sportovní klání uzavírá štafetový
závod. Z každého regionálního kola
postupují do finále tři nejlepší družstva. 

Letošní školní rok zahájila Kinderiáda
spuštěním svých webových stránek
www.kinderiada.cz, na kterých jsou
k dispozici informace o projektu, foto-
grafie, výsledky regionálních kol
a mnoho další zábavy.

Skautský oddíl JEDNAOSMDESÁTKA 
V oddíle uvítáme kluky a holky,

kteří chtějí poznat nové kamará-
dy a hlavně okusit nová dobrodruž-
ství. Co v oddíle celý rok děláme? Je
toho mnoho, každý týden se scházíme
na schůzkách, kde hrajeme hry
(venku nejraději softbal) a také sou-
peříme v zajímavém celoročním
dobrodružství Stavby želenice. Učíme
se také například, jak zacházet
s mapou, jak vázat uzle nebo psát šif-
rované dopisy. Kromě pravidelných
schůzek vyrážíme alespoň jednou za

měsíce na celovíkendové výpravy.
V prosinci nás čeká Vánoční výprava.
O letních prázdninách pak vše završí-
me táborem, kde spíme v podsado-
vých stanech a indiánských teepee.
Máš čas v úterý odpoledne a je Ti víc
než 8 let? Tak neváhej a přijď mezi
nás. Najdeš nás každé úterý v 16.30
hod v klubovně ve Stachově ulici
č. 187, Praha 11 (poblíž ZŠ Mendelo-
va). Podrobnější informace ti podá
Šárka Maredová, tel. 732 857 180, 
e-mail: sarka.maredova@seznam.cz. 

SPORT A DROGY
to teda ne
Drogy jsou cesta do pekel a existují tisíckrát lepší způsoby,

jak trávit volný čas a zabíjet nudu než s nimi experimen-
tovat. Z toho vychází i zakladatel volejbalové školy, pan Josef
Farmačka. Jen mu zkuste přijít na trénink se závanem cigare-
tového aromatu a uvidíte, jak s vámi vyběhne. Sport s droga-
mi, alkoholem nebo cigaretami totiž není kombinací, která
jde dohromady a skupinou nejnáchylnější k tomu všemu jsou
děti ve věku žákovském ,,druhostupňovém“. 

Právě pro žáky druhého stupně základních škol v Jižním
Městě uspořádal pan Farmačka besedu na téma Sport versus
kriminalita mládeže a návykové látky. Využil k tomu svých
známostí a pozval osoby, které ve svém oboru patří
k naprostým špičkám. Přítomen byl ředitel Národní protidro-
gové centrály Policie České republiky JUDr. Jiří Komorous,
člen odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České
republiky Ferdinand Raditsch, člen Městské policie Praha
Rudolf Rubeš, psychiatr MUDr. Lucie Jurkovská, volejbalový
mistr světa a dvojnásobný olympijský medailista, trenér Volej-
balové školy Praha Petr Kop, volejbalový trenér mistrovské-
ho družstva mužů z Kladna Jindřich Licek a bývalý
volejbalový olympionik, ligový hráč Kladna Marek Pakosta,
přítomen byl také odchovanec Volejbalové školy, dnes stu-
dent ČVUT UK Ondřej Stanke. Tito všichni byli připraveni
podělit se o své zkušenosti s několika sty žáky, kteří se bese-
dy v tělocvičně Základní školy K Milíčovu účastnili, a odpo-
vídali na jejich dotazy. 

Nejdřív se jim ovšem  muselo podařit tu masu uklidnit. Pan
Komorous si připadal jako v ,,jámě lvové“ (jak sám přeplně-
nou místnost označil). Naštěstí tu byl pan Farmačka, které-
mu se povedlo dav usadit. Je jasné, že tento muž má nejen léta

praxe, ale i velmi kladný vztah k mládeži. V opačném přípa-
dě by totiž asi těžko zřídil Volejbalovou školu Praha, do níž
investoval spoustu času a energie. Jen díky jeho úsilí a snaze
škola prosperuje a dětem slouží již bezmála patnáct let. 

,,Besedu jsem uspořádal se záměrem seznámit děti jednak
s lidmi z prostředí sportovního, ale i s osobami pohybujícími
se na tzv. druhé straně, tedy v prostředí kriminalistickém.
Každý z odborníků promluvil o svých zkušenostech. Zážitky
kriminalistů měly děti odradit od trestné činnosti a zážitky
sportovců je naopak podnítit k aktivitě. Také jsem chtěl, aby
si děti prohlédly prostředí, ve kterém se konají naše volejba-
lové tréninky. Beseda byla určena především pro sídlištní děti,
které nejsou zapojeny do žádných volnočasových aktivit. My
se je snažíme nabádat, aby volno nevyplňovaly špatným způ-
sobem, a to tak, že jim přiblížíme nebezpečí, která se v tom
mohou skrývat. Tak jim ukážeme užitečnější cestu, kterou
poskytuje sport.“ přiblížil nám své záměry pan Farmačka. 

Ljuba Načeradská, foto: autor

POZVÁNKA 
na utkání mužské 

1. Fortuna Extraligy 
ve florbale

Kde: 
v domácí hale 
TJ JM Chodov, 

Mírového hnutí 2137, 
Praha 11

Kdy: 26. 11. 
19:00 TJ JM Chodov  

FBC SGB Pepino Ostrava

20:00  TJ JM Chodov
Tatran Techtex Střešovice

Skautsko-woodcrafterský oddíl
Neskenon

získal novou klubovnu  blízko Opatova, 
na ulici Šalounova 1940 (kousek od DDM JM)  

a hledá chlapce a dívky ve věku od 8 do 12 let.

Můžeme  se věnovat rekreačně různým druhům sportů
(lakros, ringo, fotbal,…) , seznámit se s ručními pracemi
(hra s hlínou, korálky, řezbářství), základy první pomoci.

Můžeme chodit na výpravy, tábořit  v přírodě, 
účastnit se různých soutěží s jinými oddíly, 

jet na letní tábor do týpí. 

Info: Mgr. Jan Kowalczyk, tel.: 603 727 782
www. neskenon.wz.cz

e-mail: neskenonci@seznam.cz
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Největší projekt neziskové sféry
v historii Jižního Města se v minu-

lých týdnech přesunul od rýsovacího
prkna a kalkulačních listů na pozemek
nedaleko stanice metra. Ke slovu dostá-
vají bagry a další technika. Již více než
deset let řešili věřící obyvatelé JM pro-
blém s prostory pro shromažďování, a to
nejen k bohoslužbám. Představou farní-
ků bylo vybudovat objekt, v němž by se
mohli lidé setkávat bez ohledu na
vyznání. Místem pro výstavbu takového
areálu se stala východní část centrální-
ho parku poblíž stanice metra Háje. 
27. srpna letošního roku byl položen
základní kámen komunitního centra,
které bylo zasvěceno Matce Tereze.
V létě také podepsali představitelé círk-
ve smlouvu se stavební firmou a počát-
kem října začaly stavební práce. První
týden byl se zemí srovnán kopec, tvoře-
ný vesměs zbytky stavebního materiálu
smíchaného se zeminou, pozůstatek po
výstavbě Jižního Města. Hned poté
narazili stavaři na betonovou desku,
která těsně pod povrchem země spočí-
vala dlouhá léta.  Odhalením tohoto
danajského daru minulé doby se vysvět-
lila záhada, proč stromy na tomto

pozemku nedosahovaly obvyklé výšky.
Stavba v posledních týdnech pokračo-
vala výkopy a pilotáží, byly započaty
rozvody kanalizace a dalších inženýr-
ských sítí. Práce na budově komunitní-
ho centra by měly skončit na podzim
příštího roku, aby mohlo začít sloužit
veřejnosti  na jaře roku 2007. Komplet-
ní založení a podzemní podlaží druhé
části stavby již bude provedeno v této
době, aby budoucí dokončení druhé
části stavby co nejméně obtěžovalo
okolí.  Termín dokončení celé stavby
bude záviset na ekonomických možnos-
tech investora. Realizace kavárny s cuk-
rárnou se prozatím s druhou částí
stavby z ekonomických důvodů odsou-
vá. Nejdůležitější prostory pro návštěv-
níky centra však budou dokončeny již
v první části stavby. Podle projektu bude
komunitní centrum kruhového půdory-
su. Vedle kaple s posuvnými stěnami,
pomocí nichž ji bude možné spojit se
sálem pro 330 lidí, tu bude prostor pro
setkávání maminek s malými dětmi,
seniorů či klubovna pro děti. Velmi
vážně se uvažuje o tom umístit sem cha-
ritu a v rámci možností i přesunout
některé aktivity ze současného Křesťan-

ského centra. Na stránkách plánů týka-
jících se využití budoucího centra však
stále zejí bílá místa, a proto se obracíme
na všechny, kdo mají zájem přispět
k rozvoji občanské společnosti v JM,
aby si své nápady nenechávali pro sebe.
O dění kolem komunitního centra vás
chceme informovat na stránkách toho-
to měsíčníku a od přelomu roku také na
internetových stránkách www.kcmt.cz.  

JUDr. Ondřej Závodský
Římskokatolická farnost 

u kostela sv. Františka z Assisi
Foto: Ing. Zdeněk Fuchs

RADA A POMOC 
pro spokojenější život
Od 1. listopadu se pro občany Prahy 11 otevírá porad-

na Rada a pomoc. Cílem je pomoci těm, kdo se potý-
kají s nesnadnými životními situacemi, mají obtíže
s navazováním nebo udržováním mezilidských vztahů
(nejen partnerských), trpí problémy v rodině nebo jejím
rozpadem, čelí problémům v zaměstnání, cítí se bezmoc-
ní nebo osamělí a chtějí s tím něco udělat. Nabízíme prak-
tické rady, jak se zachovat, a pomoc naučit se zvládat tyto
náročné situace. 

V rámci projektu Rada a pomoc můžete využít bezplat-
nou právní poradnu advokátky JUDr. Julie Janatové (kaž-
dou středu od 16 do 18 hodin) a bezplatnou terapeutickou
poradnu Mgr. Pavla Hynka (každý čtvrtek od 17 do 19
hodin). Dále se můžete po poradě s Mgr. Hynkem zapojit
do některé z terapeutických skupin, určených  těm, kdo
na sobě chtějí dlouhodobě pracovat. Všem jsou pak urče-
ny zajímavé jednodenní akce na pomezí koníčku a tera-
pie – pletení košíků, výroba keramiky, výpravy za léčivými
bylinkami atd. Projekt byl podpořen Nadací VIA z pro-
středků Fondu T-mobile, díky nimž jsou právní i terapeu-
tické konzultace v tomto školním roce poskytovány
bezplatně. Poradnu Rada a pomoc najdete v budově Křes-
ťanského centra Jižní Město, Modletická 1401, Praha 11.
Další informace a aktuální nabídku získáte na telefonech
267 910 008, 736 469 284, e-mailu: rada-a-pomoc@keep-
cool.biz nebo www.keep-cool.biz (Na konzultace je třeba
se dopředu přihlásit).

Filip Malý

Z HROMADY STAVEBNÍHO ODPADU
roste komunitní centrum

Hop klub, programy pro děti a dospělé
V Benátkách 1751, Praha 11

Hory 2006 – termíny: 21. 1. – 28. 1. 2006, 4. 2. – 11. 2. 2006, 
11. 2. – 18. 2. 2006, 4. 3. – 11. 3. 2006 

VESELÁ ŠKOLIČKA NA HORÁCH s výukou lyžování pro děti od 3 let pro děti
do 3 let zajištěno hlídání.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA pro děti od 3 let, je doplněna o celodenní dětský
program, děti lyžují  s přihlédnutím na individualitu dítěte (max. 15 dětí).

Podrobnější informace na  telefonu : 603 842 312, kancelář: 267 912 691.

KČT Koníci
■■ sobota 3. 12.    Jílové u Prahy – toulání

Odjezd autobusu č. 332 z Budějovické v 9.00 hod. Sraz přímo na zastávce
autobusu (každý jak uzná za vhodné, doporučuji odjezd metrem z Hájů
v 8.35, tj. v 8.30 od sochy)

■■ sobota 17. 12.    Karlštejn – Beroun (předvánoční oddychová procházka)
Odchod: v 8.40 hod. Odjezd vlaku: 9.25 z Hlavního nádraží.

TENISOVÉ KURZY pro děti
Hledáte pro své děti nějakou odpolední aktivitu? Tenis může být to správné
rozptýlení, které vašim dětem dodá pravidelný pohyb, naučí je hře fair-play

a vymaní je z odpoledního pasivního sledování televize nebo hraní her 
na počítači. 16. ledna 2006 začíná NOVÉ TRÉNINKOVÉ ČTVRTLETÍ!
Ve Vašem okolí se konají kurzy při ZŠ K Milíčovu a ZŠ Pošepného nám. 

Nábor do kurzů probíhá  právě v těchto dnech.
Informace tel.: 224 815 871, 603 527 172, 603 418 066, www.tallent.cz.

V době jarních prázdnin připravujeme pro děti soustředění „Tenis a lyže“
v Radvanicích.

1. termín: 4. 2.–11. 2 .2006     2. termín: 11. 2.–18. 2. 2006
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■ Dnes vystupujete v KD Opatov
s divadelním představením Dívčí válka,
jak často právě toto představení hrajete?

Dívčí válku hrajeme s naším prozatím-
ně osvobozeným divadlem už skoro tři-
cet let a je to naše nejúspěšnější
představení. Má určitě evropský primát
v reprízách, již jich má přes dva tisíce
šest set. Je to nejnavštěvovanější, nejob-
líbenější hra, i když mi dodnes není
jasné, v čem její obliba spočívá. Jedno-
značně tuto hru volíme všude, kde chybí
jistota vyprodaného představení, a vždy
nám zajistí plnou návštěvnost. Mám
pocit, že kdybych žil nedej bože ještě tři-
cet let, tak stále budeme hrát Dívčí
válku. Na jedné straně s toho mám
radost, a na druhé mi to přijde líto, pro-
tože si myslím, že mám zdařilejší hry. 

■ Na které další hry vašeho divadla byste
naše čtenáře pozval?

Určitě bych je pozval na hru Titanik,
což je velmi zdařilá komedie, neotřelý
a naprosto originální  pohled na zkázu
Titaniku. Za návštěvu také určitě stojí
drama Smějeme se se Shakespearem
a hra ze současnosti  Na Brusel, Vávro,
na Brusel, která se odehrává v Kocour-
kově v roce 2045. Je to velmi zdařilá
parafráze na současnou dobu. V reper-

toáru našeho divadla je dále Rytířská
komedie, což byla má vůbec první hra,
hlavní role se tenkrát ujala Helena
Růžičková.  Posledním představením
Čechova prozatímně osvobozeného
divadla jsou Loupežníci na Chlumu.
I když to není moc často hrané předsta-
vení, stojí přesto za zhlédnutí.

■ Já na vás vím, že kromě herectví,
spisovatelství a muziky se zabýváte také
malířstvím, mohou čtenáři navštívit
nějakou vaši výstavu?

Určitě mohou, zrovna včera se konala
vernisáž v Grandhotelu PUP v Karlo-
vých Varech. Malířství je ze všech mých
profesí nyní nejživější, obstarávám si
tím na chleba, jak se říká. Nikdy by mne
nenapadlo, že tohle bude hlavní zdroj
mých příjmů, ale je tomu tak. Moje
obrazy najdete  v prestižních galeriích
naivního umění po celém světě. Navíc
jsou u nich fotografie, kde jsem já a slav-
ná osobnost, která obraz vlastní, takže
spousta lidí si obraz koupí. Řeknou si
totiž: „Když má obraz Arnold Schwar-
zenegger, proč bych ho nemohl mít
v obýváku i já“.

■ Vánoční svátky už jsou prakticky za
rohem, jak je hodláte trávit a jaké jsou
vaše ideální Vánoce?

Vánoce mají svůj zaběhnutý řád
a podle něj se také řídím. Jsou svátkem

dětí, slaví se v rodin-
ném kruhu a mají být
plné pohody, dobrého
jídla, klidu a míru
a nemělo by se dělat
vůbec nic. Já sice
o vánočních svátcích
maluji, ale to je pro mne mírová čin-
nost a radost. České vánoce jsou zkrát-
ka zažitý hezký rituál. Jen mě trochu
mrzí, že u nás neseženete „normální“
adventní kalendář s jesličkami, kde na
Štědrý den bude připravena velká
čokoláda. Všude na vás koukají děd-
kové s červenými frňáky se soby a jele-
ny, a dokonce jsem viděl adventní
kalendář s obrázky Pokémonů,
z čehož jsem byl bezmála nepříčetný.
Přijde mi to jako neomalenost ze stra-
ny výrobců a prodejců.

■ A moje oblíbená otázka: Kdybyste měl
kouzelnou hůlku a mohl změnit cokoli na
světě, co by to bylo?

Určitě  bych změnil lidskou povahu vět-
šiny lidí, jsme nevydařený druh, v pova-
ze máme podlost, závist a násilí.
Neznám jiného živočicha, který by týral
jedince vlastního druhu, mučil a zabíjel.
Astronom Grygar říkal, že až se pramá-
ti země naštve, tak nás zlikviduje
a dostane šanci jiný živočišný druh. Tak
uvidíme... Jana Jelínková

František Ringo Čech

ROZHOVOR se slavnou osobností

Kočičí miss
Druhý ročník Miss

kočka 2005 – uni-
kátní soutěže krásy
koček bez ohledu na
jejich původ – se konal
v sobotu 22. 10. v KC
Zahrada. Přes 1200
návštěvníků zvolilo NEJ
kočku roku 2005, stala se
jí teprve čtyřměsíční
Adélka, která bydlí se
svou rodinou v Nupa-
kách, a přes své mládí už
stačila prožít kruté chví-
le. Její současná majitelka, paní Hana Šimanová, ji našla na
ulici ošklivě zbídačenou. V porotě soutěže zasedly známé
osobnosti – TV moderátorka Martina Kociánová, imitátor
Petr Jablonský, moderátor Martin Hrdinka a řada dalších.
Role předsedkyně se zhostila zpěvačka Eva Pilarová (její obří
kocour Lord byl zároveň patronem celé akce), posuzovala
nejen soutěžící kočičky, ale neplánovaně a s chutí také zaz-
pívala svůj velký hit o tom, „že kočka není pes“. Ceny a pohá-
ry absolutní vítězce předaly zpěvačka Eva Pilarová a starostka
MČ Praha 11 Marta Šorfová (ODS). Ve vedlejším sále záro-
veň probíhala umísťovací výstava, kde našlo domov devět
kočiček a další jsou zamluveny. Internetová soutěž Miss
kočka je prodloužena až do 15. prosince, takže hlasujte na
www.misskocka.cz, zde naleznete i podrobnější informaci
o soutěži.

Kateřina Bouda Kašparová
organizátorka Miss kočka 2005

NABÍZÍME k pronájmu sál 
vhodný k pořádání přednášek, školení, seminářů, oslav,

společenských, rodinných a pracovních setkání

kapacita: až 200 míst

Centrum sociálních služeb, Křejpského 1502
Informace: Eva Meixnerová

Tel.: 267 990 164, 724 603 302

SBÍRKA OŠACENÍ
dětem Dětského diagnostického ústavu

KDY: 21. 11. 2005, 10.00 – 18.00 hodin
KDE: Budova SOŠS s. r. o., Stříbrského 2139, Praha 4 Háje

Co nejvíce dětem chybí? Zejména sportovní ošacení a obuv.
Děkujeme za cokoliv, co dětem přinese radost a užitek.

Pro jakou věkovou kategorii? 3-15 let
pí. Jedková, tel.: 267 915 120, e-mail: jedkova@ssipt.cz
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SOUTĚŽ
„Poznáváme Prahu 11“
aneb sochařské umění 
Jižního města

Mnoho úžasných míst,
kulturních památek

a architektonických krás
Prahy 11 se ukrývá mezi
paneláky. Na vás bude
takové místo nebo památku
na fotografii poznat a napsat
nám kde ji můžeme najít
nebo jak se jmenuje. Při
procházce po Jižním Městě
pak můžete jednoduše zjis-
tit, kterou sochu, budovu
nebo hřiště jsme vám uká-
zali. Ze správných odpově-
dí vylosujeme výherce a ten
od nás obdrží věcnou cenu,
např. CD, knihu nebo tričko.

U které architektonické památky JM 
můžeme najít toto sousoší?

Své odpovědi můžete zasílat na adresu: 
Úřad MČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, 

nebo je odevzdat v informačních kancelářích Prahy 11 
do 15. 12. 2005  na obálku napište heslo „Klíč“.

PEČEME...
Vánoční medové koláčky

ze Senohrab
s Věrou Ryskovou, KS Křejpského

Stejně jako v minulém čísle i v tomto vám přinášíme trochu
kulinářského umění z kuchařky vydané pod záštitou Prahy

11, Babiččiny recepty nejen pro dědečky.

Co potřebujeme:

22 dkg hladké mouky, 14 dkg másla, 5 dkg moučkového cukru,
1 lžíci medu, 1 žloutek, zavařeninu, čokoládovou polevu, zdobení.

Příprava:

Vše smícháme a těsto necháme v lednici odpočinout.Vyválíme
placku a vykrajujeme do libovolných tvarů. Po upečení můžeme
slepovat zavařeninou, kápnout čokoládovou polevu a zdobit
oříškem či barevným máčkem. Jsou výborné.

Hezké Vánoce a dobrou chuť přeje 
Klub seniorů Křejpského

Letošní poslední křížovka obsahuje lehkou tajenku, ve které bychom vám rádi popřáli za Úřad městské části Praha 11 a redakci zpravodaje
Klíč krásné prožití (tajenka křížovky). Doufáme, že jste s naší prací spokojeni a těšíme se na vaše náměty a připomínky.

Řešení křížovky z minulého čísla: Nový hrad u Kunratic
Správné řešení soutěže z minulého čísla: Socha se nachází 
na Pošepného náměstí (někteří z vás nám navíc napsali její název – Rak).
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V prosincovém pokračování
volného cyklu Film s hos-

tem, host s filmem přivítáme
v Kulturním centru Zahrada milé-
ho hosta, herce a moderátora Ja-
roslava Duška. Od roku 1977,
kdy se objevil ve filmu Jiřího
Bělky Prokop Diviš, přes Praž-
skou pětku Tomáše Vorla a Vrať
se do hrobu Milana Šteindlera
v letech 1989, resp. 1990, vytvo-
řil skvělý a sympatický herec ple-
jádu postav a postaviček ve dva-
cítce filmů vesměs mladých reži-
sérů a patří dnes mezi nejoblíbe-
nější filmové představitele. Mohli
jsme jej vidět například ve vyni-
kajícím, na Oskara nominovaném
filmu Ondřeje Trojana Želary i ve
filmech Tomáše Vorla (Kouř, Ka-
menný most), Václava Marhoula,
Bohdana Slámy a dalších.

Nezapomenutelné jsou role ve
filmech Jana Hřebejka,  počínaje
Pelíšky v roce 1999, přes Musí-
me si pomáhat v roce 2000, až
po Pupendo a Horem pádem
v letech 2003 a 2004.

Jaroslav Dušek je samozřejmě
také herec divadelní. Vynikající
improvizátor, který zahraje kaž-
dou postavu, zvíře, rostlinu
i věc, založil v roce 1981 diva-
dlo Vizita, ve kterém je každé
představení premiériou a kde

hraje ponejvíce s houslistou Mi-
lanem Brožkem.

Již zmíněný, a také na Oskara
nominovaný, film Musíme si po-
máhat, ve kterém si Jaroslav Du-
šek zahrál roli kolaboranta Pro-
hasky a byl oceněn Českým
lvem za herecký výkon ve ved-
lejší roli, nabídneme návštěvní-

kům pořadu Film s hostem  po-
slední adventní neděli, tedy 18.
prosince v 17 hodin odpoledne.
Těšíme se na vás, těšíme se na
našeho společného hosta, těšíme
se na příjemnou hodinku v uspě-
chaných předvánočních dnech.

Jaroslav Kratochvíl

Jaroslav Dušek v Zahradě

Již tradicí se v Kulturním cent-
ru Zahrada stalo slavnostní

koncertní provedení naší nejob-
líbenější vánoční skladby „Čes-
ké mše vánoční“ Jakuba Jana
Ryby. Ve čtvrtek 22. prosince od
19.00 hodin nastoupí na jeviště
Velkého sálu Zahrady plzeňský

chrámový sbor s doprovodným
orchestrem. Dirigentskou tak-
tovkou jej povede profesor Ota
Šmolík. V roli sólistů se před-
staví: Alžběta Poláčková (so-
prán, Národní divadlo), Sylva
Čmurgová (mezzosoprán, Státní
opera), Václav Lemberk (tenor,

Národní divadlo) a Martin Ma-
toušek (bass, Národní divadlo).
Vstupné 180 Kč, sleva pro děti,
studenty, důchodce a držitele
průkazu ZTP 90 Kč. Ještě než
začnete obalovat kapra, tak si
můžete v zimní Zahradě nadělit
vskutku nevšední kulturní záži-
tek.

Tomáš Rulf

„Hej mistře“ rozezní Zahradu
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Chodovská 
vodní tvrz

114499  0000  PPrraahhaa  1111,,  LLeeddvviinnoovvaa 99
tteell..//ffaaxx:: 226677  991144 883311

((úútteerrýý––nneedděěllee  1133..0000––1199..0000  hhoodd..))
wwwwww..cchhooddoovvsskkaattvvrrzz..cczz

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@cchhooddoovvsskkaattvvrrzz..cczz

PROGRAMY V PROSINCI 2005:

Koncerty
(od 19 hodin, není-li uvedeno jinak)

ččttvvrrtteekk ❑❑ 11.. ❑❑ 1199..0000
KKaatteeřřiinnaa  EEnngglliicchhoovváá  ––  hhaarrffaa,,  JJiittkkaa  HHoosspprroo--
vváá  ––  vviioollaa.. Na programu: N. Paganini, B.
Smetana, H. Eccles, A. T. Bax a M. Marais.

ssttřřeeddaa ❑❑ 77.. ❑❑ 1199..0000
ŠŠttěěppáánn  RRaakk..  Vystoupení kytarového virtu-
osa, kterého není třeba blíže představovat.
Zazní skladby starých mistrů a variace na
různé motivy.

nneedděěllee ❑❑ 1111.. ❑❑ 1188..0000
MMaarrkkééttaa  VVeejjvvooddoovváá  ––  PPoossppííššiilloovváá  ––  klavír,,
host PPaavveell  FFiiššeerr  ––  housle. Na programu:
J. S. Bach, W. A. Mozart, C. Debussy, C.
Franck. Začátek výjimečně v 18.00 hod.

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1199..0000
MMuussiiccaa  aa  ttrree::  Věra Tichá – soprán, Jaroslav
Novák – kytara, Kateřina Chudobová – flét-
na. České vánoční koledy, koledy evrop-
ských národů, skladby G. P. Telemanna, L.
Koželuha, A. Vivaldiho, T. Giordaniho, A. St-
radelly, B. Marcella a dalších autorů.

úútteerrýý ❑❑ 1133.. ❑❑ 1199..0000
GGaallllaa  MMaacckkůů  ve vánočním koncertě sólistů
Hudebního divadla v Karlíně „„SSnnííhh  nnaa  ssttřřee--
cchháácchh““..  Spoluúčinkují JJaann  BBeerrkkoo  a MMiirroo--
ssllaavv  DDvvoořřáákk..  Klavírní doprovod LLiibbuuššee
KKrraauussoovváá..  Na programu: Skladby J. S. Ba-
cha, G. F. Händela, Ch. Gounoda, W.
A. Mozarta, koledy, poezie J. Seiferta, J.
Nerudy, W. Shakespeara, lidová poezie.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1144.. ❑❑ 1199..0000
PPrraažžsskkéé  ssaaxxooffoonnoovvéé  kkvvaarrtteettoo  v pořadu Ja-
roslav Ježek a svět jazzu. JJiiřříí  SSttáárreekk  ––  so-
pránsaxofon, TToommáášš  HHuussttoolleess  ––  altsaxo-
fon, JJaarroossllaavv  HHuussttoolleess  – tenorsaxofon,
AAlleešš  HHuussttoolleess  – barytonsaxofon. Drama-
turgie pořadu a průvodní slovo PPhhDDrr..  ZZddee--
nnaa  ZZvvěěřřiinnoovváá,,  DDrrSScc..

ppoonndděěllíí ❑❑ 1199.. ❑❑ 1199..0000
ŠŠaannssoonnoovvéé  sseettkkáánníí..  RRuuddoollff  PPeellllaarr,,  MMiillaann
JJíírraa,,  JJaann  PPeettrráánneekk,,  JJaannaa  RRyycchhtteerroovváá
aa hhoosstt.. Z cyklu pořadů sdružení „Šanson,
věc veřejná“.

úútteerrýý ❑❑ 2200.. ❑❑ 1199..0000
VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  ..  JJaarroossllaavv  SSvvěěcceennýý  aa JJuulliiee
SSvvěěcceennáá  ––  hhoouussllee,,  MMaarriiee  SSyynnkkoovváá  ––  kkllaavvíírr.
Společné koncertování a muzicírování Ja-
roslava Svěceného, jeho jedenáctileté dce-
ry Julie a klavírní partnerky Marie Synkové
určitě navodí tu pravou sváteční atmosféru.
Na programu: J. S. Bach,  A. Dvořák,
R. Schumann, Ch. Gounod a další autoři.

Další pořady:

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 1199..0000
Absolventský koncert – MMoonniikkaa  DDrrddoovváá  ––
soprán (Pedagogická fakulta UK ). Na pro-
gramu: B. Smetana, A. Dvořák, B. Martinů
a další autoři.

úútteerrýý ❑❑ 1133.. ❑❑ 1144..0000
VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  pprroo  sseenniioorryy..  Mužský sbor
PPrraažžššttíí  uuččiitteelléé  aa vvyyssttoouuppeenníí  dděěttíí  zz DDoommuu
dděěttíí  aa mmllááddeežžee  ŠŠaalloouunnoovvaa..  Zadáno pro
Centrum sociálních služeb.

11..,,  55..,,  88..,,  1133..,,  1155.. ❑❑ 99..0000
EEdduukkaattiivvnníí  ppoořřaaddyy  ss PPhhDDrr.. MMaarriiíí  FFuullkkoovvoouu
– program zaměřený na vnímání výtvarné-
ho umění, konaný u příležitosti výstavy
Adolfa Borna v Chodovské tvrzi. Zadáno
pro školy.

Pohádky 
(vždy v neděli v 15.00 hod.)

nneedděěllee ❑❑ 44.. ❑❑ 1155..0000
PPoovvííddáánníí  oo sslluunnííččkkuu  ––  pohádka Divadla
Matěje Kopeckého, kombinace loutek a ži-
vých herců

nneedděěllee ❑❑ 1111.. ❑❑ 1155..0000
KKooccoouurr  vv bboottáácchh  ––  loutková pohádka diva-
dla Koráb – Brno

nneedděěllee ❑❑ 1188.. ❑❑ 1155..0000
OO SSnněěhhuurrccee    ––  hraná pohádka Malého di-
vadélka Praha

Galerie Chodovské vodní tvrze
PPOOZZVVÁÁNNKKYY NNAA VVÝÝSSTTAAVVUU

VVEELLKKÁÁ GGAALLEERRIIEE ((VV 11..  PPAATTŘŘEE))::

AAddoollff  BBoorrnn  ––  ggrraaffiikkaa..  Od 1. 12. 2005 do 8. 1. 2006

AAuuttooggrraammiiááddaa  AAddoollffaa  BBoorrnnaa  ssee  bbuuddee  kkoonnaatt  vvee  ččttvvrrtteekk  1155..  1122..  22000055  vv  1155  hhooddiinn

MMAALLÁÁ GGAALLEERRIIEE ((VV PPŘŘÍÍZZEEMMÍÍ))::

ZZddeeňňkkaa  BBrroocckkoovváá  ––  oobbrraazzyy,,  tteexxttiill..  Od 2. 11. do 4. 12. 2005

GGuussttaavv  FFiiffkkaa  ––  kkeerraammiikkaa..  Od 7. 12. 2005 do 8. 1. 2006

SSttáállýý  pprrooddeejj  ggrraaffiikkyy  
(O. Kulhánek, K. Demel, O. Janeček).

Srdečně zve a těší se na vaši návštěvu 
ak. soch. Milan Martiník, kurátor galerie, tel./fax: 272 934 167

GGaalleerriiee  jjee  ootteevvřřeennaa  ddeennnněě  mmiimmoo  ppoonndděěllíí  oodd  1133..0000  ddoo  1199..0000  hhoodd..

OOttvvíírraaccíí  ddoobbaa  ggaalleerriiee  oo vváánnooččnníícchh  ssvvááttccíícchh::
ZZaavvřřeennoo  2244..  1122..  aa 3311..  1122..  22000055,,  jjiinnaakk  ootteevvřřeennoo  ddeennnněě  kkrroomměě  ppoonndděěllíí..

RReessttaauurraaccee –– kkaavváárrnnaa jjee ootteevvřřeennaa ddeennnněě oodd 1111..0000 ddoo 2233..0000  hhooddiinn..

VVssttuuppeennkkyy  ssii  llzzee  zzaammlluuvviitt  nnaa  tteell..  226677  991144  883311  
nneebboo  zzaakkoouuppiitt  vv ppřřeeddpprrooddeejjii  KKDD  CChhooddoovvsskkáá  ttvvrrzz..

Místní 
lidová 

knihovna
VV BBeennááttkkáácchh  11775500,,  114499  0000  PPrraahhaa  44

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa::
ppoonndděěllíí 13.00–18.00 hod.
úútteerrýý 8.00–13.00 hod.
ssttřřeeddaa 9.00–18.00 hod.
ččttvvrrtteekk 12.00–17.00 hod.

IInnffoorrmmaaccee::  
ppaanníí  EEvvaa  BBuuzzkkoovváá,,  tteell..  227722  993377  443311
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OOppaattoovvsskkáá 11775544,, tteell..//ffaaxx:: 227722  994411  440011
ppookkllaaddnnaa  tteell..  227722  994411  226699

hhttttpp::////wwwwww..kkddooppaattoovv..cczz
ee--mmaaiill::  ooppaattoovv@@aattllaass..cczz

PROGRAMY 
V PROSINCI 2005:

Koncerty:

ppáátteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 2200..3300
RReedd  HHoott  CChhllllii  PPeeppeerrss,,  PPeeddrroo  DDii  MMeettrroo..
Rock koncert.

ssttřřeeddaa ❑❑ 77.. ❑❑ 2200..0000
KKeekkss..  Rock koncert.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 2200..0000
RRaaddiimm  HHllaaddííkk  aa BBlluuee  EEffffeecctt..  Koncert.

ppáátteekk ❑❑ 99.. ❑❑ 1199..0000
BBEEAATTLLEEMMAANNIIEE..  12. celorepublikové set-
kání beatlmaniaků. Účinkují: The Back-
wards, Professor, Ringo – The Beatles Re-
vival Band on the Run. Hosté: Karel Čer-
noch, Yvonne Přenosilová, J. A. Pacák. Po-
řadem provází Jirka Svátek

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1155.. ❑❑ 2200..0000
UUžž  jjssmmee  ddoommaa..  Rock koncert.

ppáátteekk ❑❑ 1166.. ❑❑ 2200..0000
FFlleerreett  aa JJaarrmmiillaa  ŠŠuulláákkoovváá..  Předvánoční
koncert.

ssoobboottaa ❑❑ 1177.. ❑❑ 2200..0000
JJuuddaass  PPrriieesstt  RReevviivvaall,,  UUrriiaahh  HHeeeepp  RReevviivvaall..
Rock koncert.

úútteerrýý ❑❑ 2200.. ❑❑ 2200..0000
JJaazzzzoovvéé  VVáánnooccee  nnaa  OOppaattoovvěě..  V rytmu
swingu a dixielandu. Účinkují: Steamboat
Stompers a hosté Golden Swing N. Jane-
va, Jitka Vrbová, Josef „Bažik“ Pavelka,
Tony Brych, Darja Kuncová. Uvádí: Oskar
Gottlieb.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2211.. ❑❑ 2211..0000
SSPPSS  aa hhoossttéé..  Punk rock.

ssoobboottaa ❑❑ 3311.. ❑❑ 2200..0000
SSIILLVVEESSTTRR  ssee  sskkuuppiinnoouu  SSmmookkiiee  RReevviivvaall,,
hhoossttéé::  TTiinnaa  TTuurrnneerr  aa SSuuzzii  QQuuaattrroo  rreevviivvaall..
PPoo  ppůůllnnooccii  vviiddeeoo  ddiisskkoo  hhiittss  6600’’ss  &&  9900’’ss

nneedděěllee ❑❑ 44..,,  1111.. ❑❑ 1155..0000
NNeedděěllnníí  ttaanneeččnníí  ooddppoolleeddnnee
ss VVeellkkýýmm  ddeecchhoovvýýmm  oorrcchheessttrreemm  BBllaažžeejjee
ZZeemmaannaa

Ostatní pořady:

ssoobboottaa ❑❑ 33.. ❑❑ 1155..0000
MMiikkuullááššsskkáá  mmeerreennddaa..    
PPřřeeddvváánnooččnníí  ppííssnniiččkkoovvýý  rreejj  ss ččeerrtteemm,,  MMii--
kkuullááššeemm  aa nnaaddííllkkoouu..  Pořad zpěvačky
a moderátorky Inky Rybářové.

nneedděěllee ❑❑ 2255.. ❑❑ 1144..3300
KKlluubb  aakkttiivvnnííhhoo  ssttáářříí..
TTrraaddiiččnníí  vváánnooččnníí  ppoořřaadd  ss ppřřeekkvvaappeenníímm  pprroo
vvššeecchhnnyy,,  kktteeřříí  nneecchhttěějjíí  bbýýtt  oo ssvvááttccíícchh  ssaa--
mmii..  

KD Opatov pořádá:

❑❑ KKUURRZZYY NNĚĚMMČČIINNYY pprroo zzaaččáátteeččnnííkkyy ii ppoo--
kkrrooččiilléé.. TTééžž mmoožžnnoosstt ddoouuččoovváánníí šškkoollnníí lláátt--
kkyy.. IInnffoorrmmaaccee aa ppřřiihhlláášškkyy vv KKDD OOppaattoovv..

❑❑ KKUURRZZYY KKYYTTAARRYY pprroo zzaaččáátteeččnnííkkyy ii ppoo--
kkrrooččiilléé,, aa ttoo vvee vvššeecchh žžáánnrreecchh:: kkllaassiikkaa,,
rroocckk,, ppoopp,, CC&&WW,, ffoollkk,, bblluueess,, jjaazzzz  ppoodd vvee--
ddeenníímm zzkkuuššeennééhhoo lleekkttoorraa MM.. BBeennýýšškkaa.. ZZáá--
jjeemmccii ssee mmoohhoouu hhlláássiitt uu lleekkttoorraa nnaa tteell..::
227722 991111 111144 nneebboo vv KKDD OOppaattoovv

MMaalleenniicckkáá  11778844,,  
PPrraahhaa  44,,  JJiižžnníí  MMěěssttoo  IIII

tteell..//ffaaxx::  227711  991100  224466,,  227711  991144  668899
mmoobbiill::  777755  224422  331144

ee--mmaaiill::  zzaahhrraaddaa@@kkcczzaahhrraaddaa..cczz  
wwwwww..kkcczzaahhrraaddaa..cczz

IInntteerrnneettoovváá  kkaavváárrnnaa – celodenní provoz,
příjemné posezení ve dvoraně.
Internet 0,90 Kč/minuta, 50 Kč/hodina,
220 Kč/5 hodin, 400 Kč / 10 hodin!

PPrroonnáájjeemm  pprroossttoorr – víceúčelový sál, kon-
ferenční a přednáškové prostory, tělocvič-
ny, učebny, ateliéry

BBoohhaattáá  nnaabbííddkkaa tanečních, výtvarných,
pohybových a jazykových kurzů

KULTURNÍ CENTRUM ZAHRADA
VYHLAŠUJE SLOSOVATELNOU
ANKETU O CENY
uzávěrka do 10. 12. 2005 
– více na www.kczahrada.cz a v Klíči

PROSINEC 2005

Zimní divadelní Zahrada 
– I. ročník divadelního festivalu

ččttvvrrtteekk ❑❑ 11.. ❑❑ 99..3300
PPoohhááddkkoovvéé  hhrraaččkkáářřssttvvíí  ––  Divadlo Bez opo-
ny uvádí veselé  piškuntální pohádkové
příběhy, kde nechybí bizarní loutky a pís-
ničky

ččttvvrrtteekk ❑❑ 11.. ❑❑ 1199..0000
LLeevv  NNiikkoollaajjeevviičč  TToollssttoojj::  PPřřííbběěhh  kkoonněě  – svět
cizíma, nedůvěřivýma, koňskýma očima –
hraje Městské divadlo Mladá Boleslav

ppáátteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 99..3300
BBáábbíí  aa sskkřřííttkkoovvéé  ––  DDiivvaaddééllkkoo  UU PPaannáákkůů  ––
hhrraajjíí  KKvvěěttaa  FFiiaalloovváá  nneebboo  NNaaďďaa  KKoonnvvaalliinn--
kkoovváá a loutky, na motivy knih pohádkářky
Vítězslavy Klimtové.

ppáátteekk ❑❑ 22..    ❑❑ 1199..0000
OOllggaa  SScchheeiinnppfflluuggoovváá::  OOkkéénnkkoo  ––  staropraž-
ská veselohra s písničkami – hrají Květa
Fialová, Petr Štěpánek, Dana Batulková

Koncerty

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 1199..0000
OOzzvvěěnnyy  ZZaahhrraaddyy::  Tereza Terčová + Doty-
ky, M. Knébl, MY3.AVI – cyklus vítězů
a kandidátů festivalu Zahrada ve spoluprá-
ci s Folk&Country

ppoonndděěllíí ❑❑ 1199.. ❑❑ 1199..0000
VVllaassttaa  RReeddll  &&  SSkkuuppiinnaa,,  kktteerráá  ssee  jjmmeennuujjee
KKaažžddýý  ddeenn  jjiinnaakk  ––  coby vánoční nadílka
Zahrady

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2222.. ❑❑ 1199..0000
JJaakkuubb  JJaann  RRyybbaa::  ČČeesskkáá  mmššee  vváánnooččnníí  ––
ssllaavvnnoossttnníí  kkoonncceerrttnníí  pprroovveeddeenníí  vv ččeellee  ssee
ssóólliissttyy  NNáárrooddnnííhhoo  ddiivvaaddllaa  aa SSttááttnníí  ooppeerryy
PPrraahhaa

Divadlo

ssoobboottaa ❑❑ 1100.. ❑❑ 1199..0000
TTrruucchhlliivvíí  ssnněěhhuullááccii  aanneebb  DDiivvaaddlloo  LLSSDD  ssee
hhuummoorruu  jjeenn  ttaakk  nneevvzzddáá  – hraje Lidové
spontánní divadlo

ssoobboottaa ❑❑ 1177.. ❑❑ 1199..0000
EEsstthheerr  VViillaarr::  ŽŽáárrlliivvoosstt  ––  hhrraa  oo lláássccee,,  žžáárrllii--
vvoossttii,,  oossaamměělloossttii  aa nneeoobbvvyykklléémm  vvzzttaahhuu  ttřříí
žžeenn..  Hrají Jana Hlaváčová, Hana Maciu-
chová…

ZVEME VÁS 
V PÁTEK 9. 12. OD 19.00 

NA 12. CELOREPUBLIKOVÉ
SETKÁNÍ BEATLMANIAKŮ 

BEATLEMANIE
ÚÚččiinnkkuujjíí:: The Backwards, Professor,
Ringo – The Beatles Revival Band on
the Run. Hosté: Karel Černoch, Yvon-
ne Přenosilová, J. A. Pacák. Pořadem
provází Jirka Svátek
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Televizní zpravodajství Prahy 11

na kanálu UPC:

7.45, 12.45, 18.45 a 22.45

Od června 2004 i na

www.praha11.cz

Film  s hostem

nneedděěllee ❑❑ 1188.. ❑❑ 1177..0000
HHoosstt::  JJaarroossllaavv  DDuuššeekk  ––  FFiillmm  MMuussíímmee  ssii
ppoommááhhaatt  ––  ss JJaarroossllaavveemm  DDuušškkeemm  oo uumměěnníí
ii oo žžiivvoottěě  ++  pprroojjeekkccee  ffiillmmuu  JJ..  HHřřeebbeejjkkaa

Setkávání

ppoonndděěllíí ❑❑ 55.. ❑❑ 1188..3300
TTaajjeemmnnéé  kkoouuttyy  AAnngglliiee  ––  oobbllaasstt  aarrttuuššoovv--
sskkýýcchh  lleeggeenndd,,  ppssaa  bbaasskkeerrvviillsskkééhhoo  ii ssttaarroo--
bbyyllýýcchh  mmeeggaalliittůů  ––  cceessttooppiissnnéé  pprroommííttáánníí
PP.. JJoonneeššee

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 1188..3300
HHaalliinnaa  PPaawwlloowwsskkáá  ––  aauuttoorrsskkéé  ččtteenníí  oobbllííbbee--
nnéé  sscceennáárriissttkkyy,,  mmooddeerrááttoorrkkyy  aa ssppiissoovvaatteell--
kkyy  ––  vv rráámmccii  PPooddzziimmuu  ss lliitteerraattuurroouu  vv ZZaa--
hhrraadděě

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1188..3300
OOkkrraassnnéé  rroossttlliinnyy  nnaa  nnaaššiicchh  zzaahhrraaddáácchh::  JJiiřřii--
nnyy  aa ddaallššíí  hhllíízznnaattéé  rroossttlliinnyy  ––  zzáássaaddyy  ppěěssttoo--
vváánníí  ……  ––  ppřřeeddnnááššíí  RRNNDDrr.. JJiiřříí  ŽŽlleebbččííkk

úútteerrýý ❑❑ 1133.. ❑❑ 1188..3300
PPooppeellkkaa  ppoo  ččttyyřřiiccííttccee  ––  ddáámmsskkýý  kklluubb  pprroo--
zzaaiiččkkyy  aa sscceennáárriissttkkyy  AAlleexxaannddrryy  BBeerrkkoovvéé  ––
vv rráámmccii  PPooddzziimmuu  ss lliitteerraattuurroouu  vv ZZaahhrraadděě

ssttřřeeddaa ❑❑ 1144.. ❑❑ 1188..3300
FFrraanncciiee  ––  nneejjeenn  zzaa  ppřříírrooddnníímmii  sskkvvoossttyy
vv cceessttooppiissnnéémm  ppoořřaadduu  DDaalliibboorraa  MMaahheellaa

ppoonndděěllíí ❑❑ 1199.. ❑❑ 1188..3300
BBhhaakkttiijjóóggaa  IIIIII..  ––  cceessttaa  lláásskkyyppllnnéé  ooddddaannoossttii,,
vveeddoouuccíí  kkee  ssvvrrcchhoovvaannéémmuu  ppoozznnáánníí  ––  ccyy--
kklluuss  ppřřeeddnnááššeekk  PPhhMMrr..  RRuuddoollffaa  SSkkaarrnniittzzllaa

Otevřené dílny

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 1188..3300
VVáánnooččnníí  zzddoobbeennýý  ccoopp  – otevřená dílna
pro dospělé – nutno rezervovat – Ilona
Němcová  (736 406 043 či 271 910 246)

Pořady pro děti a mládež

ssoobboottaa ❑❑ 33.. ❑❑ 1100..0000––1122..0000
MMiikkuullááššsskkáá  nnaaddííllkkaa  ss ppoohhááddkkoouu  ––  tvůrčí,
hravé a úsměvné dopoledne – pro děti od
3 let – s sebou: výtvarné potřeby a svačinu

ssoobboottaa ❑❑ 33.. ❑❑ 1155..0000
MMiikkuullááššsskkáá  ppoohhááddkkaa::  HHooddiinnaa  ččeerrttooppiissuu
aanneebb  ČČeerrttoovvsskkéé  ppoohhááddkkyy  ––  DDiivvaaddééllkkoo  MMaa--
ttýýsseekk  ––  čtyři činoherní pohádky o čertech

ssoobboottaa ❑❑ 33.. ❑❑ 1166..3300
MMiikkuullááššsskkýý,,  aanndděěllsskkýý  aa ččeerrttoovvsskkýý  rreejj  ss nnaa--
ddííllkkoouu  ……soutěž o nejhezčí masku čerta

ppoonndděěllíí ❑❑ 55.. ❑❑ 88..4455  aa 1100..2255
PPůůjjddeemm  ssppoolluu  ddoo  BBeettlléémmaa  ––  Lída Hellige-
rová, zpěvačka skupiny Schovanky, uvádí
vánoční pohádku plnou písniček

úútteerrýý ❑❑ 66..,,  1133..,,  2200.. ❑❑ 1155..0000––1188..0000
SSvvěětt  hheerr  aa zzáábbaavvyy  ––  liga ve sběratelských
kartičkách Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!,
LOTR a další 

úútteerrýý ❑❑ 66.. ❑❑ 1177..0000
PPoohhááddkkoovvéé  VVáánnooccee  ––  uvádí Klub talentů
Drahomíry Vlachové a Jana Víznera

ssttřřeeddaa ❑❑ 77.. ❑❑ 99..0000
HHoorrsskkáá  sslluužžbbaa  aa zziimmaa  nnaa  hhoorráácchh  ––  film +
beseda se členy Horské služby

ssoobboottaa ❑❑ 1100.. ❑❑ 1100..0000––1122..0000
VVáánnooccee  – tvůrčí, hravé a úsměvné dopo-
ledne –  pro děti od 3 let, s sebou výtvarné
potřeby a svačinu  

ssoobboottaa ❑❑ 1100.. ❑❑ 1155..0000
OO BBaajjaajjoovvii  ––  Bílkovo kratochvilné divadlo
uvádí klasickou českou pohádku

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1155.. ❑❑ 1144..0000
TTěěššíímmee  ssee  nnaa  VVáánnooccee  aanneebb  JJaakk  vvííllaa  ZZlloo--
mmyyssllíínnaa  uukkrraaddllaa  vváánnooččnníí  hhvvěězzdduu  ––  před-
stavení Činoherní skupiny Praha

ssoobboottaa ❑❑ 1177.. ❑❑ 1155..0000
GGlloorriiaa  ––  DDiivvaaddééllkkoo  VV kkuuffrruu  ––  ccoo  ssee  ssttaalloo,,
nneežž  ssee  nnaarrooddiill  JJeežžííššeekk  ––  loutky a herci ve
vánoční hře s koledou 

úútteerrýý ❑❑ 2200.. ❑❑ 1177..0000
VVyyssttoouuppeenníí  žžáákkůů  ––  uumměělleecckkáá  zzáájjmmoovváá  ččiinn--
nnoosstt  ((ttaanneecc,,  hhuuddbbaa,,  zzppěěvv))  vv kkuurrzzeecchh  zzee
ZZaahhrraaddyy

Vánoční jarmark

ssoobboottaa ❑❑ 1100.. ❑❑ 1100..0000--1188..0000
VVáánnooččnníí  jjaarrmmaarrkk  ––  ukázky lidových řeme-
sel s doprovodným programem

SOUTĚŽE

❑❑ AAnnkkeettaa  oo cceennyy  ZZaahhrraaddyy  ––  vvííccee  nnaa
wwwwww..kkcczzaahhrraaddaa..cczz  --  uuzzáávvěěrrkkaa  1100..  1122..  22000055

❑❑ VVyyhhllááššeenníí  vvýýsslleeddkkůů  ffoottoossoouuttěěžžee  RRaaddoossttii
vv žžiivvoottěě  JJiižžnnííhhoo  MMěěssttaa  ssee  kkoonnáá  vv úútteerrýý  1133..
1122..  22000055  vv 1177..3300  hhooddiinn

Výstavy

ggaalleerriiee ❑❑ 22..1122..  22000055  ––  33..11..  22000066
ZZuuzzaannaa  PPooppeellkkoovváá  ––  OObbeerrtthhoorroovváá  ––  OObbrraa--
zzyy - ggrraaffiikkaa  Vernisáž 2. 12. od 17.30 hod.

mmaallýý  ssááll ❑❑ 44..  1122..  22000055  ––  33..  11..  22000066
VVáánnooččnníí  ppoohhllaazzeenníí  ––  pprrááccee  dděěttíí  aa mmllááddeežžee
zz vvýýttvvaarrnnééhhoo  aatteelliiéérruu  ZZaahhrraaddaa

Bezbariérový přístup:
SSppoojjeenníí::  
Metro Chodov, Bus 136, 154, 197 
– stanice Jarníkova,
Metro Opatov, Bus 122, 177 
– stanice U Kunratického lesa

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V PROSINCI 2005:

ččttvvrrtteekk ❑❑ 11.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů..  Sál ZUŠ Křtinská

ppoonndděěllíí ❑❑ 55.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů..  Sál ZUŠ J. Růžičky

ssttřřeeddaa ❑❑ 77.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů  ––  sskkllaaddbbyy  oobbddoobbíí  bbaarrookkaa..
Sál ZUŠ J. Růžičky

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů..  Sál ZUŠ Křtinská

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů..  Sál ZUŠ J. Růžičky

úútteerrýý ❑❑ 1133.. ❑❑ 1188..0000
VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  nnaa  sscchhooddeecchh  NNáárrooddnnííhhoo
mmuuzzeeaa..  ÚÚččiinnkkuujjíí::  SSrrddííččkkoo,,  KKooťťaattaa,,  KKaannttiilléé--
nnaa,,  PPrraažžsskkáá  kkaannttiilléénnaa,,  HHáájjííččeekk

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1155.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů..  Sál ZUŠ Křtinská

ppoonndděěllíí ❑❑ 1199.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  žžáákkůů..  Sál ZUŠ J. Růžičky

ŠKOLNÍ ORCHESTR
hhrraajjííccíí  ppoopp,,  bbeeaatt,,  jjaazzzz
ppřřiijjmmee  zzppěěvváákkyy,,  zzppěěvvaaččkkyy  aa hhrrááččee  
nnaa  ddeecchhoovvéé,,  ssttrruunnnnéé  nnáássttrroojjee  aa bbiiccíí  
((ii  zzaaččáátteeččnnííkkyy))
ZZkkoouušškkyy  vvžžddyy  vvee  ssttřřeedduu  oodd  1177..1155  hhoodd..
vv ZZUUŠŠ  KKřřttiinnsskkáá

HUDEBNÍ KLUB
Srdečně vás zveme k příjemnému poseze-
ní v útulném prostředí Hudebního klubu při
Základní umělecké škole Jižní Město.
Nabízíme občerstvení i možnost rezerva-
ce k pořádání večírků, rodinných oslav, ju-
bileí apod. s živou hudbou.
Otevřeno je denně od 14 do 22 hodin, 
po domluvě možnost rezervace i v sobotu 
a v neděli.

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvaaššii  nnáávvššttěěvvuu..
HHuuddeebbnníí  kklluubb  ZZUUŠŠ  JJMM,,  tteell..  227722 991155 228899
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ŠŠaalloouunnoovvaa 22002244,,  PPrraahhaa  1111
tteell.. 227722  992299  554455,, 227722  991177  007777

ee--mmaaiill::  ssaall@@ddddmmjjmm..cczz
wwwwww..ddddmmjjmm..cczz

JJaannoouucchhoovvaa  667711,,  PPrraahhaa  1111
tteell..::  227722  991111  552200

ee--mmaaiill::  jjaann@@ddddmmjjmm..cczz

Dům
dětí
a mládeže

PROGRAM NA PROSINEC 2005:

ččttvvrrtteekk ❑❑ 11..
FFlloorrbbaall..  Turnaj pro základní školy.

ssoobboottaa ❑❑ 33.. ❑❑ 1100..0000
MMiikkuullááššii,,  ccoo  mmáášš  vv nnůůššii..
Procházka vánoční Prahou, sraz metro C
Háje, jezdící schody – Fortuna, info
u V. Belešové

ssttřřeeddaa ❑❑ 77.. ❑❑ 1166..0000
TTaalleenntt..  Amatérská gymnastická soutěž pro
dívky i chlapce ve věku od 6 do 13 let. Ko-
ná se v DDM Šalounova.

ssoobboottaa ❑❑ 1100.. ❑❑ 1144..0000––1155..0000
OOddppoolleeddnnee  pprroo  mměě..  Kalanetika v pobočce
DDM Janouchova.

ssoobboottaa ❑❑ 1100.. ❑❑ 99..3300––1111..0000
GGrraaffiikkaa  pprroo  kkaažžddééhhoo..  Akce se koná v poboč-
ce DDM Janouchova pro děti od 8 let. Vstup-
né 15 Kč. S sebou pracovní oděv a přezutí.

nneedděěllee ❑❑ 1111.. ❑❑ 1144..0000
VVOOSSAA..  Otevřený volejbalový turnaj pro
mládež v areálu ZŠ Ke Kateřinkám a vá-
noční besídka.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1144.. ❑❑ 1199..0000
DDěěss..  Vánoční představení dramatického
kroužku v DDM Šalounova.

ssoobboottaa ❑❑ 1177.. ❑❑ 99..3300––1111..0000
BBuuďď  ffiitt..  Aerobik s posilováním se koná
v DDM Šalounova. Vstupné 50 Kč.

ssoobboottaa ❑❑ 1177.. ❑❑ 99..3300––1111..3300
VVáánnooccee  uu  nnááss.. Výtvarná dílna v pobočce
Janouchova pro děti od 5 let. Vstupné 20
Kč. S sebou přezutí, pracovní oděv.

ssoobboottaa ❑❑ 1177.. ❑❑ 1144..0000––1166..3300
DDííllnnaa  pprroo  ššiikkoovvnnéé  rruuccee..  Akce pro zájemce
od 12 let v pobočce DDM Janouchova. Té-
ma: svíčky. Vstupné 50 Kč. S sebou přezu-
tí, pracovní oděv.

ssoobboottaa ❑❑ 1177.. ❑❑ 1133..0000––1155..0000
VVáánnooccee  vv DDoomměě..  Výtvarná dílna pro děti
od 5 let v DDM Šalounova. Vstupné 20 Kč.
S sebou přezutí, pracovní oděv.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2211.. ❑❑ 1177..0000
VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt..  Vánoční akademie v Žiž-
kovském divadle. Vystoupení dětí ze zá-
jmových kroužků DDM.

ZVEME VÁS DO KLUBU 
PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ „BEROUN“

ppoonndděěllíí  ––  ččttvvrrtteekk  oodd  1166..0000  ddoo  2200..0000  hhoodd..
Příjemné posezení, nové stolní hry, kuleč-
ník, fotbálek, elektronické šipky, autodrá-
ha, hokej NHL, autodráha, šipkové turnaje.

JEŠTĚ STÁLE NEVÍTE, 
CO S VOLNÝM ČASEM?
Přijďte do DDM JM, kde je pro vás připra-
vena pestrá nabídka zájmových kroužků –
sportovní, taneční a pohybové, tvořivé, hu-
dební i divadelní, počítačové, dětské kluby
a další. Informace na výše uvedených tel.
číslech, osobně v DDM JM nebo na
www.ddmjm.cz.

ZIMA 2006

NNaabbííddkkaa  ttáábboorrůů  vv ddoobběě  jjaarrnníícchh  pprráázzddnniinn  PPrraahhyy  11  ––  55  
vv tteerrmmíínnuu  oodd  44..  22..  ddoo  1111..  22..  22000055
MMííssttoo vvěěkk vveeddoouuccíí cceennaa
10206 Jeseníky – Dlouhé Stráně 7–15 J. Vrbová 2 950 Kč
10360 Jeseníky – Dlouhé Stráně od 8 let M. Glaserová 2 980 Kč
10460 Krkonoše – Špindlerův Mlýn 6–14 J. Chytilová 2 700 Kč
10560 Jizerské hory – Kořenov 6–15 V. Belešová 2 690 Kč

NNaabbííddkkaa  ttáábboorrůů  vv ddoobběě  jjaarrnníícchh  pprráázzddnniinn  PPrraahhyy  66  ––  1100  
vv tteerrmmíínnuu  oodd  1111..  22..  ddoo  1188..  22..  22000066
MMííssttoo vvěěkk vveeddoouuccíí cceennaa
10606 Jeseníky – Dlouhé Stráně 7–15 J. Vrbová 2 960 Kč
10706 Jizerské hory – Desná 8–15 Mrázek 2 650 Kč

NNaabbííddkkaa  llyyžžaařřsskkýýcchh  ttáábboorrůů
MMííssttoo vvěěkk vveeddoouuccíí cceennaa
2255..  22..  ––  44..  33..  22000066
10806 Krušné Hory – Mariánská 4–8 J. Chytilová 2 900 Kč
1122..  11..  ––  1155..  11..  22000066
10106 Rakousko – Lackenhof od 10 let J.Chytilová 5 000 Kč

od 18 let J. Chytilová 5 200 Kč

PPooddllee  ssnněěhhoovvýýcchh  ppooddmmíínneekk  ppoořřááddáámmee  oodd  77..  lleeddnnaa  22000066  ddoo  44..  bbřřeezznnaa  22000066  kkaažžddoouu  ssoo--
bboottuu  (kromě jarních prázdnin) jjeeddnnooddeennnníí  llyyžžaařřsskkéé  vvýýlleettyy  dděěttíí  aa ddoossppěěllýýcchh  nnaa  hhoorryy..
Jezdíme do lyžařského centra PPaasseekkyy  vv KKrrkkoonnooššíícchh..

CCeennyy  jjeeddnnooddeennnníícchh  llyyžžaařřsskkýýcchh  vvýýlleettůů::
180 Kč dítě do 14 let s doprovodem rodičů
200 Kč mládež a studenti od 15 do 19 let
220 Kč dospělí
220 Kč samotné dítě do 15 let (cena s pedagogickým dozorem)

PPřřiihhlláášškkyy  nnaa  zziimmnníí  ttáábboorryy  aa jjeeddnnooddeennnníí  llyyžžaařřsskkéé  vvýýlleettyy  nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  
DDDDMM  JJiižžnníí  MMěěssttoo::  227722 992299 554455  nneebboo  227722 991177 007777  nneebboo  ee--mmaaiill::  ssaall@@ddddmmjjmm..cczz  

nneebboo  ppoobbooččkkaa  DDDDMM  JJaannoouucchhoovvaa  tteell..  227722 991111 552200  nneebboo  oossoobbnněě  vv DDDDMM..
wwwwww..ddddmmjjmm..cczz

Aktuál
televizní zpravodajství Prahy 11

JJiižž  ččttvvrrttýýmm  rrookkeemm  ppřřiipprraavvuujjee  pprroo  oobbyyvvaatteellee
JJiižžnnííhhoo  MMěěssttaa  tteelleevviizznníí  ššttáább  TTVV  1111  zzaa
ppooddppoorryy  nnaaššíí  mměěssttsskkéé  ččáássttii  „„AAkkttuuááll““,,  zzpprraa--
vvooddaajj  PPrraahhyy  1111..

TTeelleevviizznníí  zzpprraavvooddaajjssttvvíí  mmůůžžeettee  sslleeddoovvaatt
nnaa  iinnffoorrmmaaččnníímm  kkaannáálluu  UUPPCC  kkaažžddýý  ddeenn
vv ttěěcchhttoo  vvyyssííllaaccíícchh  ččaasseecchh::
77..4455  hhoodd,,  1122..4455  hhoodd,,  1188..4455  hhoodd,,  2222..4455  hhoodd..

Chcete-li, aby významné události ve vaší
škole, klubu důchodců, občanském sdru-
žení atd., natočil zpravodajský štáb, po-
stačí, když nás budete předem informovat
na e-mailu:studio@gjm.cz nebo tel.
777 801 494, či v odboru kanceláře sta-
rosty na l. 487 nebo v redakci Klíče na 
l. 217 a 487.
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nneedděěllee ❑❑ 1111.. ❑❑ 1199..0000
ZZppíívváámmee,,  zzppíívvááttee,,  zzppíívvaajjíí……  MMaannttrryy..  Mj.
zhudebněné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá
a slovem doprovází RRiicchhaarrdd  HHoolliicckkýý..

ssttřřeeddaa ❑❑ 1144.. ❑❑ 1199..0000
RRaammaannaa  SSaadd  GGuurruu..  Changalal Jógi vyprá-
ví, jak se duchovně zcela podrobil vedení
Ramana Maháršiho. Přednáší filozof, jo-
gín, autor četných knih s duchovní témati-
kou PPhhMMrr..  RRuuddoollff  SSkkaarrnniittzzll..

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1155.. ❑❑ 1199..0000
PPrroobblléémm  lliiddsskkéé  sseebbeezzáácchhoovvyy  vv mmooddeerrnníí  ccii--
vviilliizzaaccii..  Přednáška ddoocc.. IInngg.. MMiilloossllaavvaa
KKrráállee,,  CCSScc..

ssttřřeeddaa ❑❑ 2211.. ❑❑ 1199..0000
ZZiimmnníí  sslluunnoovvrraatt..  Mystérium zrození Světla
v nejtemnějším bodě ročního cyklu. Před-
náší TTeerreezzaa  SSkkoouummaalloovváá..

ssttřřeeddaa ❑❑ 2288.. ❑❑ 1199..0000
VVssttuupp  ddoo  NNoovvééhhoo  rrookkuu  zz rrůůzznnýýcchh  úúhhllůů  ppoo--
hhlleedduu..  Zamyšlení TThhDDrr..  OOddiilloo  II..  ŠŠttaammppaa--
cchhaa  a dalších bude hlavním tématem set-
kání přátel.

Během svátků 24., 25., 26., 27.
a 31. prosince 2005 a 1. ledna 2006 
bude zavřeno.

Od října 2005 je prodloužena otvírací
doba galerie: středa až neděle 
14.00 – 19.00 hod.

Křišťálová čajovna:

OOdd  ssttřřeeddyy  ddoo  nneedděěllee  vv 1166..0000  hhoodd..  
■■ VVEESSMMÍÍRRNNÁÁ  PPÍÍSSEEŇŇ  – hudebně obrazová
fantazie – část II. Je tvořena unikátním spo-
jením projekce obrazů Z. Hajného se snímky
z Hubbleova teleskopu. Kosmoobrazy vzni-
kající tímto spojením jsou při každé projekci
vždy originální, divák má tak ojedinělou
možnost být svědkem zrodu nových a pů-
vodních kosmovizí. ze záznamu doprovází T.
Fischerová a M. Moravec, hudba i zpěv Yos-
hié Ichige. Autor: Z. Hajný, režie:V. Poltikovič.

VV ssoobboottuu  aa nneedděěllii  vv 1177..3300  hhoodd..  
■■ PPUUTTOOVVÁÁNNÍÍ  VVEESSMMÍÍRREEMM  – hudebně poe-
tická kompozice – část III. S projekcí mys-
tických obrazů Z. Hajného a snímků z hlu-
bin vesmíru. Vesmírná relaxace s hudbou
i slovem. Ze záznamu provází J. Kováří-
ček, studio KOVA Production Austrálie.

OTEVŘENO: 
Galerie a prodejna:
středa až neděle 14.00 – 19.00 hod.

Křišťálová čajovna:
středa až neděle 14.00 – 21.00 hod.

VVssttuuppnnéé  ddoo  ggaalleerriiee  aa ččaajjoovvnnyy  5500  KKčč,,  dděěttii
aa sseenniioořřii  2255  KKčč,,  ZZPP,,  ZZTTPP,,  ZZTTPP--PP  zzddaarrmmaa..

PPoo  1199..0000  hhoodd..  ((vv  ddoobběě,,  kkddyy  nneenníí  ppoořřaadd))  jjee
VVSSTTUUPP  DDOO  ČČAAJJOOVVNNYY  ZZDDAARRMMAA..  

VVssttuuppeennkkyy  nnaa  ppoořřaaddyy  3300 KKčč  aažž  112200 KKčč
vv ppřřeeddpprrooddeejjii  vv ppookkllaaddnněě  ggaalleerriiee..

ZZmměěnnaa  pprrooggrraammuu  vvyyhhrraazzeennaa..

IInnffoorrmmaaccee  ttaakkéé  nnaa  iinntteerrnneettuu::  
www.cestykesvetlu.cz,
www.pozitivni-noviny.cz,
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

ZZaakkoouuřřiilloovvaa  995555,,  114499  0000  PP  1111--CChhooddoovv
tteell..  227722  995500  555577

wwwwww..cceessttyykkeessvveettlluu..  cczz
ee--mmaaiill::  ggaalleerriiee@@cceessttyykkeessvveettlluu..cczz

UUnniikkááttnníí  uumměělleecckkýý  iinntteerriiéérr  ZZddeeňňkkaa  HHaajjnnéé--
hhoo  ss oobbrraazzyy  aa ssvvěětteellnnýýmmii  oobbjjeekkttyy  zz kkrryyssttaa--
llůů,,  kktteerrýý  ppůůssoobbeenníímm  hhuuddbbyy  aa mměěnnííccííhhoo  ssee
oossvvěěttlleenníí  nnaabbíízzíí  pprroossttřřeeddíí  jjeeddiinnéé  ssvvééhhoo
ddrruuhhuu  nnaa  ssvvěěttěě..  SSoouuččáássttíí  ggaalleerriiee  jjee  ttaakkéé
eexxppoozziiccee  vvýýttvvaarrnnýýcchh  dděěll  ppřřeeddnníícchh  ččeesskkýýcchh
vvýýttvvaarrnnííkkůů: ZZ..  ČČeecchhoovvéé,,  MM..  EErreemmiiááššoovvéé,,  
JJ..  ŠŠ..  FFiiaallyy,,  OO..  aa MM..  HHuuddeeččkkoovvýýcchh,,  
JJ..  KKrriissttooffoorriihhoo,,  JJ..  NNáálleeppyy,,  JJ..  SSkkřřiivváánnkkaa,,  
JJ..  ŠŠeerrýýcchh,,  OO..  ZZoouubbkkaa  aa ddaallššíícchh..

PPrrooddeejjnníí  vvýýssttaavvaa  dděěll  vvýýššee  jjmmeennoovvaannýýcchh  
aa hhoossttuujjííccíícchh  uumměěllccůů  

KULTURNÍ POŘADY GALERIE
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ 
V PROSINCI  2005

ččttvvrrtteekk ❑❑ 11.. ❑❑ 1199..0000
DDuucchhoovvnníí  rreefflleexxee  oo ppoouuttii  ppoo  SSvvaattéé  zzeemmii  IIIIII..
Cesta do Izraele nebyla jen příležitostí poro-
zumět současným poměrům této neklidné
země. Spojená s poutí Svatou zemí stala se
výzvou k hlubšímu přemýšlení o významu
Kristova impulsu pro dnešní svět, který pro-
padá materialistickému konzumu. Přednáší
ddoocc.. PPhhDDrr.. MMiilluuššee  KKuubbííččkkoovváá,,  CCSScc..

ppáátteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 1199..0000
VVýývvoojj  kkoossmmiicckkéé  bbyyttoossttii  ččlloovvěěkkaa..  Na tuto
přednášku navazuje dvoudenní semináře
Vědomý vývoj člověka. Přednáší TTeerreezzaa
SSkkoouummaalloovváá..

ssttřřeeddaa ❑❑ 77.. ❑❑ 1199..0000
BBrreevviiáářř  vvooddnnáářřsskkééhhoo  vvěěkkuu  ––  HHvvěězzddaa  BBeett--
lléémmsskkáá  ––  vvýýzznnaamm  JJaannůů  vv hhiissttoorriiii..  Křesťan-
ská mystika významu Vánoc. Dvanáct
apoštolů v analogii zodiaku a Janové zvě-
stovatelé světla v temnotách. Věk vodnáře
a cesta znovuzrození. Přednáší IInngg.. AAddoollff
IInnnneemmaann  PPhhDD..,,  autor stejnojmenného seri-
álu v časopise Dotek.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 1199..0000
PPrreezzeennttaaccee  kknniihhyy  DDiiaalloogg  nnaa  cceessttěě..    Knihu
představí významné umělecké osobnosti
NNiinnaa  DDiivvííšškkoovváá,,  TTááňňaa  FFiisscchheerroovváá  aa JJaann
KKaaččeerr..  Ve sborníku Dialog na cestě se
potkávají jak věřící různých církví, tak zná-
mí umělci, vědci, teologové, kteří si podá-
vají ruku během zamyšlení nad naší lid-
skou cestou plnou hledání, rozpornosti,
úzkosti, ale především objevování vzájem-
nosti, nezaměnitelného sdílení, naslou-
chání a směřování k naději prostřednic-
tvím smysluplného dialogu.

Po prodeji sborových budov v Žilinské ulici na
Spořilově se scházíme v prostorách oobbččaannsskkéé
ppoorraaddnnyy  SSppoolleeččnnoouu  cceessttoouu,,  DDoonnoovvaallsskkáá  11886622

PROGRAM V PROSINCI:

nneedděěllee    ❑❑ 99..3300
BBoohhoosslluužžbbyy  – děti mají vlastní program (v
Občanské poradně)

úútteerrýý    ❑❑ 1199..0000
BBiibblliicckkáá  hhooddiinnaa  vv bbyytteecchh  úúččaassttnnííkkůů  ––  mmííssttoo
ppoo  ddoommlluuvvěě

ssttřřeeddaa    ❑❑ 1177..3300
BBiibblliicckkáá  hhooddiinnaa  šškkoollnníícchh    ii  ppřřeeddšškkoollnníícchh
dděěttíí  (v Občanské poradně)

PROGRAM VÁNOČNÍCH 
A NOVOROČNÍCH BOHOSLUŽEB:

nneedděěllee    ❑❑ 1188..    ❑❑ 99..3300
DDěěttsskkáá  vváánnooččnníí  ssllaavvnnoosstt  ssppoolleeččnněě  ss dděěttmmii
zz aazzyylloovvééhhoo  uubbyyttoovváánníí  OObbččaannsskkééhhoo  ssddrruu--
žžeenníí  SSppoolleeččnnoouu  cceessttoouu

nneedděěllee    ❑❑ 2255..    ❑❑ 99..3300
SSvváátteeččnníí  bboohhoosslluužžbbyy  ss vvyysslluuhhoovváánníímm  VVee--
ččeeřřee  PPáánněě

ssoobboottaa    ❑❑ 3311..    ❑❑ 1177..0000
PPooddvveeččeerrnníí  zzttiiššeenníí  ss nnáásslleeddnnýýmm  ssppoolleečč--
nnýýmm  ppoosseezzeenníímm  ppřřii  zzáábbaavvěě  ss oobbččeerrssttvvee--
nníímm

nneedděěllee    ❑❑ 11..  11..  22000066    ❑❑ 99..3300
SSvváátteeččnníí  bboohhoosslluužžbbyy  ss vvyysslluuhhoovváánníímm  VVee--
ččeeřřee  PPáánněě

IInnffoorrmmaaccee  aa aaddrreessaa  pprroo  ppooššttuu::
TToommáášš  BBíísseekk,,  ffaarráářř

NNeecchhvvíílloovvaa  11882255//2244,,  114488  0000  PPrraahhaa  44
TTeell..  227711  991100  333399,,  

EE--mmaaiill::  ttoommaass..bbiisseekk@@eevvaannggnneett..cczz
AAkkttuuáállnníí  iinnffoorrmmaaccee  ttaakkéé  nnaa  iinntteerrnneettoovvéé  aadd--

rreessee::  hhttttpp::////ssppoorriilloovv..eevvaannggnneett..

Českobratrská
církev 

evangelická
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KKvvěěttnnoovvééhhoo  vvííttěězzssttvvíí  22112266,,  PPrraahhaa  1111,,
tteell..::  227722  993300  114499,,  tteell..//ffaaxx::  227722  993300  002233

ee––mmaaiill::kkddkklluubbkkaa@@vvoollnnyy..cczz
wwwwww..vvoollnnyy..cczz//kkddkklluubbkkaa

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V PROSINCI 2005:

ppáátteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 88..3300,,  99..4455  aa 1111..0000  

BBeettlléémm  ––  vváánnooččnníí  ppřřííbběěhh  zahraje divadlo
ŠÚS

ssoobboottaa ❑❑ 33.. ❑❑ 1166..0000

ČČeekkáámmee  nnaa  MMiikkuullááššee  … tradiční mikuláš-
ská zábava, děti čeká Čertovská pohádka,
soutěže, ale hlavně nadílka od čerta a Mi-
kuláše

ssoobboottaa ❑❑ 1100.. ❑❑ 1166..3300

AAnndděěllííččeekk  TToonnííččeekk  ––  vánoční  pohádku za-
hrají Buchty a loutky

ppáátteekk ❑❑ 1166.. ❑❑ 1177..0000

VVáánnooččnníí  vvýýssttaavvaa  dděěttsskkýýcchh  pprraaccíí  zz vvýýttvvaarr--
nnýýcchh  aa kkeerraammiicckkýýcchh  kkuurrzzůů..  Vernisáž výsta-
vy v 17.00 hod. Vystoupí děti z pohybově
estetických kurzů a z Klubíčka.

ssoobboottaa ❑❑ 1177.. ❑❑ 1166..3300

PPaann  MMyysslliivveeččeekk  ssee  vvššeemmii  lleessnníímmii  ppřřáátteellii
oossllaavvíí  ŠŠttěěddrrýý  ddeenn..  Zahrají herci divadélka
Romaneto.

ppoonndděěllíí ❑❑ 1199.. ❑❑ 1144..0000

TTřřii  ppoohhááddkkyy  nnaa  VVáánnooccee  ––  zahrají herci di-
vadla Pohádka.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2211.. ❑❑ 1188..0000

VVáánnooččnníí  kkoonncceerrtt  žžáákkůů  hhuuddeebbnníícchh  kkuurrzzůů
KKlluubbkkyy..

ppáátteekk ❑❑ 2233.. ❑❑ 88..3300––1133..0000

VVáánnooččnníí  kklluubbííččkkoo  – program pro předško-
láky i školáky. Ve 12.00 začne divadelní
představení SSllůůnněě,,  můžete přijít jen na di-
vadelní představení.

Pro ženy a dívky:
Aerobní cvičení - BBuuďďmmee  kkooččkkyy  – se v pro-
sinci nekoná.

Klubka nabízí několik volných míst:
■ v keramické a výtvarné dílně
■ v kurzech výuky hry na flétnu, klávesy
■ v kurzu sólového zpěvu

Hlídání dětí
PPoommoocc mmaammiinnkkáámm nnaabbíízzíí KKDD KKlluubbkkaa
ZZáájjmmoovváá ččiinnnnoosstt pprroo dděěttii,, kktteerréé nneecchhooddíí ddoo
mmaatteeřřsskkéé šškkoollyy
KD Klubka tradičně v průběhu školního ro-
ku připravuje program Klubíčko, který je
určen dětem od tří let. Po domluvě s lek-
torkou i pro děti mladší, které jsou však
dostatečně samostatné, aby tříhodinový
program byly schopné absolvovat.
Program probíhá v klubovně kulturního
domu. Není nutné dítě na jednotlivé dny
předem přihlašovat. Program je možné vy-
užívat dle vaší potřeby nárazově nebo pra-
videlně. Každý den má svou specializaci,
probíhá uceleně a je vhodné, aby dítě ab-
solvovalo celé dopoledne.

RRoozzvvrrhh::
VV ppoonndděěllíí je část dopoledne věnována
sportu, kolektivním hrám v sále, v případě
pěkného počasí chodí děti ven.
ÚÚtteerrýý jjee spojeno s dramatickou výchovou.
Děti se učí různá říkadla a básničky, po-
zornost je věnována správné výslovnosti.
VVee ssttřřeedduu se děti věnují hře na jednodu-
ché hudební nástroje a zpěvu písniček,
správné rytmizaci apod.
VVee ččttvvrrtteekk se v Klubíčku modeluje. Nejčas-
těji z keramické hlíny.
PPáátteekk je spojen s malováním a dalšími vý-
tvarnými technikami.

PPrrooggrraamm pprroobbííhháá kkaažžddýý ddeenn oodd 88..3300 hhoodd..
ddoo 1111..3300 hhoodd.. CCeennaa vvssttuuppeennkkyy jjee 8800 KKčč..  

VV úútteerrýý ddooppoolleeddnnee jjee mmoožžnnéé nnaavvššttěěvvoovvaatt
ssaammoossttaattnnýý pprrooggrraamm pprroo ppřřeeddšškkoolláákkyy..
Zde se děti připravují na svůj vstup do
školy. Procvičují si paměť, uvolňují ruku
pro správné psaní, zvládají základy mate-
matických představ. Dostávají své první
domácí úkoly.

CCeennaa vvssttuuppeennkkyy jjee 8855 KKčč..

DDáállee  nnaabbíízzíímmee  pprroo  ppřřeeddšškkoollnníí  dděěttii (starší
čtyř let) v dopoledních hodinách možnost
výuky hry nnaa zzoobbccoovvoouu ffllééttnnuu..

KKlluubbkkaa  pprroo  nneejjmmeennššíí
Už v době mateřské dovolené mohou ma-
minky zapojit své děti do různých činností,
obohatit je o základy rozličných dovednos-
tí a rozvíjet jejich schopnosti před vstupem
do mateřské školy. Všestranné možnosti
nabízí dětem od dvou let v doprovodu ro-
diče KD Klubka.
Jde o hodiny ccvviiččeenníí, kde formou básniček,
rytmických popěvků a zábavných říkánek
postupně děti procvičují celé tělo, rozhýbá-
vají a rozcvičují problematické partie –
ochablé svaly zad, nožní klenbu, podkole-

KD KLUBKA 

NABÍZÍ PRONÁJEM 

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
IInnffoorrmmuujjttee  ssee  pprroossíímm  nnaa  tteell..::  

227722  993300  002233..

ní. Pozvolna si zvykají na motoricky nároč-
nější cviky jako poskoky, předklony, kotouly
s dopomocí a základní ovládání míče. Není
zanedbatelné, že poznávají i kontakt s jiný-
mi dětmi, nutnost se rozdělit, ale i poslech-
nout jednoduchý pokyn.
VV ppoohhyybboovvěě eesstteettiicckkýýcchh kkuurrzzeecchh mají děti
s rodiči možnost vyzkoušet základní vý-
tvarné techniky, procvičit si první dětské
písničky s vlastním doprovodem hudeb-
ních nástrojů a osvojit si počáteční jedno-
duché vědomosti – o zvířátkách, ročních
obdobích, názvech prstů, číslech.

CCvviiččeenníí  TTAAIIČČII
Zahájili jsme v KD Klubka cvičení taiči pro
začátečníky. Letos bude probíhat každé
úterý od 19.30 do 20.30 hod.. Jedná se
o relaxační cvičení, jehož plynulé pomalé
pohyby, jakoby připomínající tanec, vedou
k uvolnění a odstarnění stresu a navozují
tak stav harmonie těla i ducha. Cvičení je
určeno pro všechny věkové kategorie od
15 let. Informace na tel. 731 411 313.

KD Klubka si vás dovoluje pozvat 
na některé vybrané pořady, které 
jsme připravili pro předvánoční čas.

❑❑ 1166..  pprroossiinnccee v 17.00 hod. si můžete při-
jít prohlédnout dílka dětí z výtvarných
a keramických kurzů na Vánoční výstavu.
Můžete si zde nakoupit i drobné vánoční
dárky pro své blízké.

❑❑ 2211..  pprroossiinnccee od 18.00 hod. se pak mů-
žete na Vánočním koncertě žáků z hudeb-
ních kurzů zaposlouchat do vánočních ko-
led a písní.

❑❑ 2233..  pprroossiinnccee je od 8.30 do 13.00 hod.
pro děti již tradičně připraveno Vánoční
klubíčko, kam tentokrát zveme nejen před-
školáky, ale protože jsou už prázdniny,
i školáky. Děti si vyrobí drobné vánoční
dárky a přáníčka, nakonec na ně čeká
překvapení – divadelní pohádka.

ZAMĚSTNANCI KLUBKY 
PŘEJÍ VŠEM 

SVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM 
PĚKNÉ VÁNOCE 

A ÚSPĚŠNÝ ROK 2006.
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JJaannoouucchhoovvaa  667711
PPrraahhaa  1111

tteell..::  227722  991122  112244
660033  446688  115511

bbeennjjaammiinn..wweebbppaarrkk..cczz

PROGRAM:

❑❑ ČČAASS  BBÝÝTT  SSPPOOLLUU – pro rodiče s dětmi
od 9 měsíců – nabízíme možnost setkávat
se, vyměňovat si zkušenosti, děti mají mož-
nost využít pro svoji hru a pohyb netradiční
pomůcky pro rozvoj jemné i hrubé motoriky,
odborné rady jim poskytne zkušená  pohy-
bová  instruktorka. Program probíhá v do-
poledních i odpoledních hodinách, skupinky
jsou rozdělené podle věku dítěte.

❑❑ CCVVIIČČEENNÍÍ  RROODDIIČČŮŮ  SS DDĚĚTTMMII  OODD  22  LLEETT
– program je určen pro rodiče s dětmi od 2
do 3 let. Jedná se o pohybově–edukační
program s důrazem na hravou formu s ří-
kadly a písničkami. Důraz se klade na kon-
takt  mezi dětmi a rodiči. Do lekcí je zařa-
zováno cvičení na míčích, důležité  pro
osvojení si správného držení těla. Cvičení
probíhá každý den, děti jsou do skupinek
rozděleny podle věku.

❑❑ PPOOHHYYBBOOVVÁÁ  PPRRŮŮPPRRAAVVAA  PPRROO  KKLLUUKKYY
AA HHOOLLČČIIČČKKYY  OODD  33  LLEETT – program pro
děti od 3 do 4, popř. 5 let. Děti cvičí bez ro-
dičů. Hravou formou se naučí správným
pohybovým návykům, ovládání svého  těla
a při cvičení na míčích si narovnají zádíč-
ka. Program probíhá především v odpoled-
ních hodinách.

❑❑ TTVVOOŘŘIIVVÉÉ  DDOOPPOOLLEEDDNNEE  PPRROO
ŠŠIIKKUULLKKYY – pro děti s rodiči od 2 let. Pro-
gram se skládá z hodiny výtvarných prací

INFORMAČNÍ HODINY: 

úútteerrýý  aa  ččttvvrrtteekk  1111..0000––1122..3300  hhoodd..

ppáátteekk 99..0000––1100..3300  hhoodd..

(kombinace výtvarných technik s netradič-
ními materiály) a z hodiny pohybové prů-
pravy zahrnující i cvičení na míčích. Pro-
gram probíhá ve čtvrtek dopoledne.

❑❑ KKOONNDDIIČČNNÍÍ  CCVVIIČČEENNÍÍ  MMAAMMIINNEEKK
SS HHLLÍÍDDÁÁNNÍÍMM  DDĚĚTTÍÍ –  je určené pro ma-
minky, zahrnuje cvičení  na míčích,
s overbally, body building, step aerobik,
power yogu a strečink  Probíhá denně do-
poledne  od 10. 15 hod. V době cvičení je
zajištěno hlídání dětí jakéhokoliv věku. Od-
polední hodiny kondičního cvičení  jsou
otevírány až podle zájmu a většinou není
zajištěno hlídání .

❑❑ CCVVIIČČEENNÍÍ  PPRROO  TTĚĚHHOOTTNNÉÉ – cvičení se
zkušenou porodní asistentkou. Zahrnuje
cvičení na míčích a s overbally zaměřené
na problematické svalové skupiny a na
odstranění bolestí zad. Naučí vás relaxo-
vat a správně dýchat. Cvičení probíhá
v pondělí v 16.00 hod. a ve  středu
v 11.00 hod.s možností hlídání dětí.

❑❑ TTAANNEEČČNNĚĚ  PPOOHHYYBBOOVVÁÁ  PPRRŮŮPPRRAAVVAA
PPRROO    HHOOLLČČIIČČKKYY  OODD  33  LLEETT – pro děvčata
od 3 do 5 let. Naučí se základy práce s tě-
lem, seznámí se s lidovým  a výrazovým
tancem. Cvičení probíhá v úterý odpoled-
ne, děvčátka jsou rozdělena do dvou sku-
pin podle věku.

❑❑ DDĚĚTTSSKKÝÝ  AAEERROOBBIICC  PPRROO  DDĚĚTTII  55––77
LLEETT,,  88––1111  LLEETT – cvičení pro začátečníky
a mírně pokročilé využívá rytmu k tvorbě
správného držení těla a získání správných
pohybových návyků. Zařazeno je i posilo-
vání oslabených svalových skupin.

❑❑ BBEENNJJAAMMÍÍNNEEKK – cvičení v tělocvičně –
hravý program pro neposedné předškolá-
ky od 4 do 6 let. Zahrnuje nácvik pohybo-
vých dovedností, míčové hry, průpravné
cvičení  pro všechny sporty. Cvičí se jed-
nou týdně ve čtvrtek v 16.00 hod. v těloc-
vičně ZŠ Ke Kateřinkám.

❑❑ ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍ  CCVVIIČČEENNÍÍ  DDOOSSPPĚĚLLÝÝCCHH
NNAA  MMÍÍČČÍÍCCHH – Cvičení určené pro ženy
s problémy se zády a klouby. Uvolňuje
svalové napětí, posiluje  oslabené svaly.
Ke cvičení se využívá  rehabilitačních mí-
čů  a overballů. Cvičení probíhá v pondělí
v 18. 30 hod.

NOVINKY:

❑❑ ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍ  CCVVIIČČEENNÍÍ  SS PPRRVVKKYY
PPOOWWEERR  YYOOGGYY –  ve čtvrtek v 19.00 hod.

❑❑ PPOOWWEERR  YYOOGGAA – nově i v pátek v 9.30
s hlídáním dětí

NNáášš  rroozzvvrrhh  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  hhooddiinn  ppookkrrýývváá
pprraakkttiicckkyy  cceellýý  pprraaccoovvnníí  ttýýddeenn  oodd  rráánnaa  aažž
ddoo  vveeččeerraa..  PPřřeessnnýý  rroozzppiiss  hhooddiinn  ssee  ddoozzvvíí--
ttee,,  kkddyyžž  nnááss  nnaavvššttíívvííttee  nneebboo  zzaatteelleeffoonnuujjee--
ttee..  MMyy    vváámm  ppoommůůžžeemmee  vvyybbrraatt  nneejjvvhhoodd--
nněějjššíí  hhooddiinnyy  pprroo  vváášš  vvoollnnýý  ččaass..  PPrrooggrraammyy
jjssoouu  zzaamměěřřeennyy  nnaa  pprreevveennccii  vvaaddnnééhhoo  ddrr--
žžeenníí  ttěěllaa,,  zzaahhrrnnuujjíí  ii ccvviiččeenníí  nnaa  mmííččíícchh..

PODZIMNÍ KURZY PROBÍHAJÍ 
OD 12.  9.  DO 16. 12. 2005

DALŠÍ PROGRAM:

❑❑ HHEERRNNAA  PPOODD  SSTTŘŘEECCHHOOUU::
OOtteevvřřeennoo::  ppoo––ppáá  99..0000  ––  1122..0000  

ppoo––ččtt    1166..0000  ––  1188..0000

OObbjjeeddnnáávvkkyy::  ppooččeett  oossoobb  vv kkuurrzzeecchh  
jjee  oommeezzeenn  kkaappaacciittoouu,,  pprroottoo  jjee  nnuuttnnéé  
ssee  ppřřeeddeemm  oobbjjeeddnnaatt..

KKoonnttaakktt::  tteell..  227722  991122  112244,,  660033  446688  115511

AAddrreessaa::  MMŠŠ  JJaannoouucchhoovvaa  667711,,  PPrraahhaa  44

EE––mmaaiill::  bbeejjmmaanniinn@@ccmmaaiill..cczz

SSppoojjeenníí::  mmeettrroo  HHáájjee,,  aauuttoobbuussyy  čč..  115544,,  221133,,
227711,,  117700,,  zzaassttáávvkkaa  HHoorrččiiččkkoovvaa

»Místo, kde každý může 
najít nový začátek.«

Vztahy jsou dobrodružství
Jsou tou nejdůležitější stránkou našich

životů - vztahy s našimi přáteli, rodiči,
manželem/manželkou, dětmi, atd. Křesťan-
ství je spíš o vztazích, než o pravidlech.
Jde spíš o člověka, než o filozofii. A tak
v Nových začátcích jde o vztahy.

Počínaje tím nejdůležitějším vztahem ze
všech – vztahem s Bohem, který vás miluje.

Bůh chce, abyste ve svém životě začali
nový začátek. Křesťanské centrum Nové
začátky je místem, kde se budete učit pro-
žívat a žít tyto vztahy.

Jste připraveni začít?
Růst jako rodina

Pomáhat lliiddeemm
Poznávat JJeežžííššee

Milovat ddrruuhhéé
Objevovat sseebbee

Soudobá hhuuddbbaa
Důležitá ppoosseellssttvvíí

Přátelská aattmmoossfféérraa
Aktivity pprroo  dděěttii  aa mmllááddeežž

Setkáváme se každou nneedděěllii  vv 1166..0000  hhoodd..
vv KKuullttuurrnníímm  cceennttrruu  ZZaahhrraaddaa,,
MMaalleenniicckkáá  11778844,,  PPrraahhaa  44  --  JJiižžnníí  MMěěssttoo

PPrroo  vvííccee  iinnffoorrmmaaccíí,,  pprroossíímm,,  
vvoolleejjttee  nnaaššii  kkaanncceelláářř::  

226611  771111  442266
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BBuuddoovvaa  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa  JJMM,,  
MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  vvcchhoodd  EE

tteell..  226677  991155  111155
wwwwww..rrooddiinnaa..cczz//mmcc//ddoommeecceekk

ee--mmaaiill::  mmccddoommeecceekk@@vvoollnnyy..cczz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
VSTUPNÉ 30 KČ PRO DOSPĚLÉHO, 
DĚTI ZDARMA, 
NENÍ TŘEBA SE DOPŘEDU OBJEDNÁVAT!!!

VVee  ččttvvrrtteekk    1177..  1111..  22000055    
jjee  DDoommeeččeekk  uuzzaavvřřeenn  ––  ssttááttnníí  ssvváátteekk!!

ppoonndděěllíí ❑❑ 99..3300––1122..3300
JJaakk  nnaa  ttoo::  přednášky a diskuze nad zají-
mavými tématy (rodina, výchova, vztahy)

úútteerrýý ❑❑ 99..3300––1122..0000
DDooppoolleeddnnee  pprroo  vvššeecchhnnyy..
10.30 Kreslení i pro nejmenší děti

ssttřřeeddaa ❑❑ 99..3300––1122..3300
DDooppoolleeddnnee  pprroo  vvššeecchhnnyy
Zpívání, říkanky a cvičení 

ssttřřeeddaa ❑❑ 1177..0000  ––  1199..0000
PPoorraaddnnaa  ppřřiirroozzeennééhhoo  pplláánnoovváánníí  rrooddiiččoovv--
ssttvvíí,,  nutno objednat na tel. 777 200 431

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1100..0000––1122..3300
DDooppoolleeddnnee  pprroo  nneejjmmeennššíí (0–2 roky) a je-
jich doprovod + ccvviiččeennííččkkoo  aa uuččíímmee  ssee  řříí--
kkaannkkyy

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1155..0000––1177..3300
OOddppoolleeddnnee  pprroo  dděěttii  ddoo  22  lleett + jejich dopro-
vod

ppáátteekk    ❑❑ 1100..0000––1133..0000
DDooppoolleeddnnee  pprroo  vvššeecchhnnyy
10.30 cvičení pro rodiče i děti
10.00–12.00 PPoorraaddnnaa  ppřřiirroozzeennééhhoo  pplláánnoo--

vváánníí  rrooddiiččoovvssttvvíí..  
NNuuttnnoo  oobbjj..  nnaa  tteell..  777777 220000 443311..

PORADNA PŘIROZENÉHO 
PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
PPoozzoorr  zzmměěnnaa  oottvvíírraaccíí  ddoobbyy  vv ppáátteekk::
1100..0000––1122..0000  hhoodd
Nabízí pomoc při orientaci v různých formách
antikoncepce, nabízí přirozenou a bezpeč-
nou metodu vyhnutí se těhotenství, hledání
příčin neplodnosti apod. Poradnu mohou
navštívit ženy, dívky, manželské či snoubene-
cké páry, přijít můžete i s dětmi, které si mo-

hou pohrát v herně. Poradenství je zdarma.
Za profesní kvalitu poradců ručí CENAP, Trni-
tá 8, Brno (cenap@volny.cz). Webové stránky
pražské poradny jsou na adrese: sweb.cz/Po-
radnaPPR.Praha, mailové dotazy můžete po-
sílat na adresu Domečku.

„JAK NA TO“ – NOVINKA!!!
Od 19. září se setkáváme každé pondělí
od 10. hod. v Domečku nad zajímavými té-
maty z oblasti rodiny, výchovy dětí, mezilid-
ských vztahů apod. Oslovili jsme odborníky
(psychology, lékaře, instituce zabývající se
vzděláváním veřejnosti v oblasti výchovy
dětí), ale i „obyčejné“ maminky s bohatými
zkušenostmi a tito lidé jsou ochotni se
s námi podělit o své názory a rady v urči-
tých oblastech (např. problematika vztahů
v rodině, zdravý vývoj dítěte apod.).
Při každém setkání bude během cca 20 mi-
nut čas na přednášku na  dané téma a pak
budeme mít možnost si u kafíčka všichni
spolu o tom, co jsme slyšeli, povídat, bude
čas na dotazy k přednášejícím i možnost
téma doplnit z vlastních zkušeností.

TÉMATA NA PROSINEC 2005:

ppoonndděěllíí ❑❑ 55.. ❑❑ 1100..0000
TTéémmaa  nneenníí  ––  ddeenn  jjee  vvyyhhrraažžeenn  pprroo  MMiikkuulláášš--
sskkoouu  bbeessííddkkuu  ––  ppoouuzzee  ssee  vvssttuuppeennkkoouu

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1100..0000
VVáánnooccee  aa  zzddrraavvéé  vvaařřeenníí  ––  jjddee  ttoo  ddoohhrroommaa--
ddyy??

DDaallššíí  ttéémmaattaa  mmůůžžeettee  nnaavvrrhhnnoouutt  ii vvyy  ssaammii,,
bbuuddeemmee  ssee  řřííddiitt  ttíímm,,  ccoo  vvááss  zzaajjíímmáá..  

Divadelní představení:
Divadelní představení pro malé děti, přije-
dou k nám:

úútteerrýý ❑❑ 1133.. ❑❑ 99..3300
PPoohhááddkkaa  oo  kkaammnneecchh

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
BBeessííddkkaa  ssee  kkoonnáá  vv ppoonndděěllíí  55..  1122..  aa  vv úútteerrýý
66..  1122..  oodd  1100  hhoodd..  aa  oodd  1155  hhoodd..  JJee  ttřřeebbaa  ssii
ddooppřřeedduu  kkoouuppiitt  vvssttuuppeennkkyy..  MMiikkuulláášš  ppřřiijjddee
bbeezz  ččeerrttaa!!!!!!  CCeennaa  vvssttuuppeennkkyy::  ddoossppěěllíí  3300
KKčč,,  dděěttii  5500  KKčč  ((vv  cceenněě  jjee  ddáárrkkoovvýý  bbaallííččeekk))..

FOCENÍ
PPoo  MMiikkuullááššsskkéé  bbeessííddccee  ddnnee  55..  1122..  bbuuddee
mmoožžnnéé  oodd  1122  hhooddiinn  nneecchhaatt  dděěttii  vvyyffoottiitt  pprroo--
ffeessiioonnáállnníímm  ffoottooggrraaffeemm  ((jjeezzddíí  ddoo  šškkoolleekk))  ––
vváánnooččnníí  ffoottkkyy  ssee  ssttrroommeeččkkeemm..  Na focení
můžete přijít, i když nebudete na besídce.
Je lepší se předem přihlásit, abychom pa-
nu fotografovi potvrdili aspoň přibližně po-
čet dětí, které bude fotit. Cena soupravy

fotek je 250 Kč + možnost dokoupení ba-
líčků kalendářů s fotkami dítěte za 95 Kč
(není podmínkou).

VÁNOČNÍ BESÍDKA
VV ppáátteekk  1166..  pprroossiinnccee  22000055  oodd  1100  hhooddiinn  ssee
kkoonnáá  VVáánnooččnníí  bbeessííddkkaa  ss vváánnooččnníímm  ppřřííbběě--
hheemm  oo  nnaarroozzeenníí  JJeežžííšškkaa..

MMááttee  ddoommaa  zzaacchhoovvaannéé  dděěttsskkéé  hhrraaččkkyy  
((nnee  ppllyyššoovvéé))  aa jjee  vváámm  llííttoo  jjee  vvyyhhooddiitt??  
Pokud si myslíte, že by mohly udělat ra-
dost dětem v Mateřském centru Domeček,
přineste je prosím, rádi je dáme dětem na
hraní v naší herně.
PPookkuudd  bbuuddeettee  mmíítt  cchhuuťť  ssee  aakkttiivvnněě  ppooddíílleett
nnaa  cchhoodduu  DDoommeeččkkuu  nneebboo  mmááttee  nnááppaadd,,  ccoo
mmůůžžeemmee  zzlleeppššiitt  ččii  ppřřiiddaatt  ddoo  nnaaššeehhoo  pprroo--
ggrraammuu,,  bbuuddeemmee  mmoocc  rrááddii,,  kkddyyžž  ssee  ss nnáámmii
oo ssvvéé  nnááppaaddyy  ppoodděěllííttee  nnaa  tteell..
777777  220000  443311  ––  EErriikkaa  OObbeerrffaallcceerroovváá

SScchháázzíímmee  ssee    vv kklluubbuu  NNaa  DDnněě  
vv KKřřeessťťaannsskkéémm  cceennttrruu  ((vvcchhoodd  EE))

SSrrddeeččnněě  vvááss  zzvveemmee  nnaa  nneedděěllnníí  
bboohhoosslluužžbbyy  ppřřííssttuuppnnéé  vveeřřeejjnnoossttii

nneedděěllee  1111..  aa  1188..  pprroossiinnccee  22000055
oodd  99..3300  ddoo  1111..3300  hhoodd..

Písně s kytarou, zamyšlení na Biblí, pro-
gram pro děti, modlitby
V týdnu pořádáme setkání v rodinném
prostředí, kam jste rovněž srdečně zváni.

IInnffoorrmmaaccee::  ZZddeenněěkk  RRaaššoovvsskkýý,,  zzddeebbaa@@vvoollnnyy..cczz,,
tteell..  660066  222200  229977  aa JJaann  LLiieebbiigg,,  jjaann..lliieebbiigg@@ttiissccaallii..cczz

Křesťanské
společenství

MMooddlleettiicckkáá  uulliiccee  11440011
PPrraahhaa  44

ŠACHY MLÁDEŽI
Jižního Města
Příjímáme skupiny do 10 hráčů na se-
zónu 2005/2006. Hrajeme 1x měsíčně
ve středu od 14.00 do 15.30 hodin
v klubu Ulita, Mikulova 1573. Příspěvek
na šachový svaz a organizační výdaje
činí na školní rok 2005/2006 150 Kč.

TTeerrmmíínn  vv rrooccee  22000055::  1144..  1122..
TTeerrmmíínnyy  vv rrooccee  22000066::  1188..  11..,,  1155..  22..,,
1155..  33..,,  1199..  44..,,  1177..  55..,,  1144..  66..
KKoonnttaakktt::  
DDrr..  IInngg..  JJaarroossllaavv  ZZvvoolláánneekk,,  CCSScc..,,  
NNeezzvvaalloovvaa  883311,,  115566  0000  ZZbbrraassllaavv,,  
tteell..  225577  992211  119977
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MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  PPrraahhaa  1111
tteell..::  226677  991100  000088,,  mmoobbiill::  773366  446699  228844

ee--mmaaiill::  kkrreessttaannsskkee@@cceennttrruumm..cczz
wwwwww..KKCCJJMM..dduucchh..cczz

Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

NNaa  SSááddccee  1188,,  PPrraahhaa  1111--CChhooddoovv
tteell..//ffaaxx::  227722  993344  226611

ee--mmaaiill::  ffaarraa..cchhooddoovv@@vvoollnnyy..cczz
wwwwww..kkccmmtt..cczz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KKOOSSTTEELL SSVV..  FFRRAANNTTIIŠŠKKAA ZZ AASSSSIISSII

PPoonndděěllíí 66..3300
ÚÚtteerrýý 1188..0000  + výstav 

Nejsvět. Svátosti
SSttřřeeddaa 1188..0000
PPáátteekk 1188..0000
SSoobboottaa 77..3300
NNeedděěllee 88..3300,,  1100..3300,,  2200..0000

KKAAPPLLEE SSVV..  LLUUDDMMIILLYY VV KKCC  MMOODDLLEETTIICCKKÁÁ

Křesťanské centrum - Jižní Město,
Modletická 1401, tel. č. 267 910 008

ČČttvvrrtteekk 1188..0000
NNeedděěllee 1100..0000

FFaarrnníí  kknniihhoovvnnaa  
ssvv..  FFrraannttiišškkaa  zz AAssssiissii
je umístěna v suterénu
farní budovy. Je po-
měrně velmi dobře vy-
bavená nejen literatu-
rou duchovně zaměře-
nou (bible, její výklady
a úvody, církevní ději-

ny, duchovní osobnosti a svatí, církevní
dokumenty aj.), ale i literaturou zabývající
se dějinami všeobecně, uměním, cestopi-
sy, beletrií, mapami a řadou dalších oborů
včetně dětskou literaturou – celkem přes 
4 000 svazků. Kromě toho je možné si vy-
půjčit i řadu časopisů různého zaměření
a v poslední době jsme získali i menší
množství nahrávek na kazetách a CD.

Knihovna, v níž je možno si knihy půj-
čovat, je zatím otevřena kkaažžddoouu  nneedděěllii  oodd
99..3300  ddoo  1122..0000  hhoodd..,,  v případě většího zá-
jmu bude možné ji zpřístupnit i v některý
všední den.

Farní společenství „Život z víry“
Zveme všechny, kteří mají zájem rozvíjet
svůj život z víry, poznávat základy křesťan-
ství, diskutovat o filozofických a nábožen-
ských pohledech na život, prohlubovat
svoji modlitbu, meditovat o žalmech a ho-
vořit o dalších zajímavých otázkách, na
pprraavviiddeellnnéé  ssttřřeeddeeččnníí  sseettkkáávváánníí  ddoo  ffaarrnnííhhoo
ssáálluu  vv 1199..0000  hhooddiinn..

PROGRAM V PROSINCI 2005

ččttvvrrtteekk ❑❑ 11.. ❑❑ 1177..0000––1199..0000
BBeezzppllaattnnéé  tteerraappeeuuttiicckkéé  kkoonnzzuullttaaccee
MMggrr.. PPaavvllaa  HHyynnkkaa,,  nutno objednat na tel.
736 469 284 (RADA A POMOC, vchod D)

ččttvvrrtteekk ❑❑ 11.. ❑❑ 1199..0000
DDeepprreessee  ––  ccoo  ttoo  jjee,,  jjaakk  ssee  llééččíí,,  pprreevveennccee,,
přednáška (RADA A POMOC, vchod D)

ppáátteekk ❑❑ 22.. ❑❑ 2200..3300
EEsskkyymmáácckkéé  oobbrraattyy,,  nutno přihlásit se na
tel. 603 256 411 (Křesťanský sportovní
klub, plavecký bazén Slavia)

ppáátteekk  ––  nneedděěllee ❑❑ 22..––44..
ŠŠkkoolleenníí  iinnssttrruukkttoorrůů  llyyžžoovváánníí  11,,  nutno se
přihlásit na tel. 603 256 411 (Křesťanský
sportovní klub, Abertamy)

ppoonndděěllíí ❑❑ 55.. ❑❑ 1177..0000
MMiikkuullááššsskkáá  vv KKřřeessťťaannsskkéémm  cceennttrruu  (kaple,
vchod A)

ssttřřeeddaa ❑❑ 77.. ❑❑ 1166..0000––1188..0000
BBeezzppllaattnnáá  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  JJUUDDrr.. JJuulliiee  JJaa--
nnaattoovvéé,,  nutno objednat se na tel.
736 469 284 (RADA A POMOC, vchod D)

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 1177..0000––1199..0000
BBeezzppllaattnnéé  tteerraappeeuuttiicckkéé  kkoonnzzuullttaaccee
MMggrr.. PPaavvllaa  HHyynnkkaa,,  nutno objednat na tel.
736 469 284 (RADA A POMOC, vchod D)

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 1199..0000
ČČlleenn  rrooddiinnyy  ppiijjee  nneebboo  bbeerree  ddrrooggyy  ––  rreeáállnnáá
rriizziikkaa,,  ccoo  llzzee  ppooddnniikknnoouutt,,  ccoo  hhrroozzíí  rrooddiinněě,,
přednáška (RADA A POMOC, vchod D)

Jedná se o živá a názorově otevřená set-
kání, na něž zveme všechny, kdo se
chtějí nejen více dovědět o těchto otáz-
kách, ale též navzájem obohacovat sebe
i druhé a podělit se o své zkušenosti
z hledání hodnot trvalých a každému pro-
spěšných. Vítáni jsou všichni, nebojte se
přijít a zapojit se. Setkání vede náš jáhen
Pavel Urban.
KKoonnaajjíí  ssee    ssppoolleeččnnéé  ppřříípprraavvyy  nnaa  mmaannžžeell--
ssttvvíí..  Pokud uvažujete o uzavření církevní-
ho sňatku, můžete se na nás také obrátit.
Bližší informace poskytne P. Karel Kočí na
telefonním čísle 777 101 941.

ZZaaččíínnáá  ppřříípprraavvaa  nnaa  ppřřiijjeettíí  ssvvááttoossttii  bbiiřřmmoo--
vváánníí,, která spočívá v prohloubení znalostí
i praktického života z víry. Přichází v úva-
hu pro zájemce od 15 let a je možno při-
hlásit se na faře na výše uvedeném tele-
fonním čísle.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2005

ssoobboottaa ❑❑ 2244.. ❑❑ VViiggiilliiee  NNaarroozzeenníí  PPáánněě
16.00 – Kaple sv. Ludmily, Křesťanské

centrum
16.00 – Kostel sv. Františka z Assisi
24.00 – Kostel sv. Františka z Assisi

nneedděěllee ❑❑ 2255.. ❑❑ SSllaavvnnoosstt  NNaarroozzeenníí  PPáánněě
8.30 – Kostel sv. Františka z Assisi

10.00 – Kaple sv. Ludmily
10.30 – Kostel sv. Františka Z Assisi

ppoonndděěllíí ❑❑ 2266.. ❑❑ SSvváátteekk  ssvv..  ŠŠttěěppáánnaa
8.30 – Kostel sv. Františka z Assisi

10.00 – Kaple sv. Ludmily, Křesťanské
centrum

10.30 – Kostel sv. Františka z Assisi

úútteerrýý ❑❑ 2277.. ❑❑ SSvváátteekk  ssvv..  JJaannaa  EEvvaannggeelliissttyy
18.00 – Kostel sv. Františka z Assisi

ssttřřeeddaa ❑❑ 2288.. ❑❑ SSvváátteekk  ssvv..  MMllááďďáátteekk  
BBeettlléémmsskkýýcchh

18.00 – Kostel sv. Františka z Assisi

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2299..
18.00 – Kaple sv. Ludmily, Křesťanské

centrum

ppáátteekk ❑❑ 3300.. ❑❑ SSvváátteekk  ssvv..  RRooddiinnyy
18.00 – Kostel sv. Františka z Assisi

ssoobboottaa ❑❑ 3311.. ❑❑ SSvv..  SSiillvveessttrraa  II..
17.00 – Kostel sv. Františka z Assisi

nneedděěllee ❑❑ 11.. ❑❑ SSllaavvnnoosstt  MMaattkkyy  BBoožžíí  
PPaannnnyy  MMaarriiee,,  NNoovvýý  rrookk

8.30 – Kostel sv. Františka z Assisi
10.00 – Kaple sv. Ludmily, Křesťanské

centrum

10.30 – Kostel sv. Františka z Assisi
20.00 – Kostel sv. Františka z Assisi

Česká mše vánoční J. J. Ryby

O letošních Vánocích od 2244..  1122..  22000055  ddoo
88..  11..  22000066  bbuuddee  vv kkoosstteellee  ssvv..  FFrraannttiišškkaa
zz AAssssiissii  vvůůbbeecc  ppoopprrvvéé  vvyyssttaavveenn  nnoovvýý  bbeett--
lléémm  oodd  ččeesskkééhhoo  ssoocchhaařřee  JJoosseeffaa  BBllááhhyy..
KKoosstteell  bbuuddee  ootteevvřřeenn  ppoouuzzee  vv pprrůůbběěhhuu  bboo--
hhoosslluužžeebb,,  jjeesslliiččkkyy  jjee  mmoožžnnéé  ssii  pprroohhllééddnnoouutt
ttěěssnněě  ppřřeedd  aa ttěěssnněě  ppoo  mmššii  ssvvaattéé..



PPRROOSSIINNEECC 22000055 KKUULLTTUURRNNÍÍ PPŘŘEEHHLLEEDD 1111

wwwwww..kkaammíínneekk..oorrgg//nnaaddnnee

OOtteevvřřeennýý  kklluubb  vvee  ssttyylluu  ččaajjoovvnnyy  
ss ddoopprroovvooddnnýýmm  pprrooggrraammeemm..

VVssttuupp  vvoollnnýý  ((nneenníí––llii  uuvveeddeennoo  jjiinnaakk))
VVcchhoodd  EE,,  ppřříízzeemmíí

PRAVIDELNĚ OTEVŘENO:
ssttřřeeddaa,,  ččttvvrrtteekk,,  ppáátteekk  1144..0000  ––  1199..0000
Dále otevřeno v době konání koncertů
a dalších akcí podle aktuálního programu

ppáátteekk ❑❑ 99.. ❑❑ 1199..3300
KKoonncceerrtt  sskkuuppiinnyy  BBeezzŘŘeeččíí,,  melodický rock

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1155.. ❑❑ 1199..0000
LLYYRRAA  VVIIVVAA  ––  nnáássttrroojj  DDaavviiddůůvv,,  koncert
skupiny pěti „lyristů“

ppáátteekk ❑❑ 1166.. ❑❑ 1188..0000
AAuuttoorrsskkéé  ččtteenníí  ssttuuddeennttůů  GGyymmnnaassiiaa  JJiižžnníí
MMěěssttoo

ssttřřeeddaa ❑❑ 2211.. ❑❑ 1199..3300
NNeezzeebbeenndd  aa FFiiaannnnaann  – koncert session,
nástroje s sebou

KLUB 
SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÝCH 
SENIORŮ V PRAZE 11
ssee  sscchháázzíí  vv kklluubbuu  NNaa  ddnněě  
––  KKřřeessťťaannsskkéé  cceennttrruumm,,  MMooddlleettiicckkáá  11440011,,
PPrraahhaa  1111  ––  vvcchhoodd  EE

PROGRAM V PROSINCI:

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1166..0000
PP.. IInngg.. MMiilloossllaavv  FFiiaallaa  ––  AAddvveenntt,,  ddoobbaa  ooččee--
kkáávváánníí  aa nnaadděějjee

VVššiicchhnnii  sseenniioořřii  jjssoouu  vvííttáánnii  aa ttěěššíímmee  ssee  
nnaa  vvaaššee  nnáámměěttyy  kk oobbssaahhuu  nnaaššiicchh  sseettkkáánníí..

KKlluubb  
SSddrruužžeenníí  kkřřeessťťaannsskkýýcchh  sseenniioorrůů  vv PPrraazzee  1111
Dr. Jan Decker, Eva Schmidtová, Ing. Sta-
nislav David

Akce jsou pořádány ve spolupráci 
s městskou částí Praha 11

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

•  Vytváříte alternativní divadlo?
•  Chystáte zajímavou akci pro veřejnost?
NNaabbíízzíímmee  vváámm  pprroossttoorryy  vv kklluubbuu  NNaa  ddnněě!!  
VVoolleejjttee,,  mmaaiilluujjttee  nnaa  ččíísslloo  aa aaddrreessuu  oo..  ss..  KKaammíínneekk..  
IInnffoorrmmaaccee::  wwwwww..kkaammiinneekk..oorrgg

bbuuddoovvaa  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa  JJMM
MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  tteell..//ffaaxx::  227722  991199  880033

ee--mmaaiill::  kkaammiinneekk@@kkaammiinneekk..oorrgg
wwwwww..kkaammiinneekk..oorrgg

DDIIXXIIEE  kklluubb
vv ttěěllooccvviiččnněě,,  vvcchhoodd  AA,,  11..  ppaattrroo
❑ nízkoprahový klub pro děti školního věku
❑ volnočasové aktivity a zážitková peda-
gogika; činnosti uplatňující a podporující
různé druhy tvořivosti, zábavné učení
hrou, odreagování a relaxace formou
spontánních, radostných činností (hry,
soutěže, práce s hlínou a keramickými
dlaždicemi, malování, batikování,
ping–pong, modelaření, elektronika, pro-
gramování a další)
❑ vstup zdarma

Pravidelný provoz 
ve školním roce 2005/2006
pondělí– středa 15.00–19.00
čtvrtek a pátek 14.00–17.00 

ppáátteekk  ––  nneedděěllee ❑❑ 99..––1111..
NNááhhrraaddnníí  tteerrmmíínn  šškkoolleenníí  iinnssttrruukkttoorrůů  llyyžžoo--
vváánníí  11,,  nutno přihlásit se na tel.
603 256 411 (Křesťanský sportovní klub,
Abertamy)

nneedděěllee ❑❑ 1111..
OOssllaavvaa  77  lleett  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa
❑❑ 1100..0000  ––  SSllaavvnnoossttnníí  bboohhoosslluužžbbaa (kaple,

vchod A)
❑❑ 1155..0000  ––  DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí
– prezentace projektů
– výtvarné dílny
– výstava o historii
– soutěže pro děti a dospělé
❑❑ 1188..0000  ––  PPáárrttyy  ss ppřřeekkvvaappeenníímm
– zahájení
– slavnostní zahájení projektu RADA

a POMOC
– pohoštění
– hudba

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1155..3300
MMiinniišškkoollaa  ssppoorrttuu  ––  ppllaavváánníí,,
pořádá Křesťanský sportovní klub (sraz na
Opatově u východu z metra)

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1166..0000
PP.. IInngg.. MMiilloossllaavv  FFiiaallaa  ––  AAddvveenntt,,  ddoobbaa  ooččee--
kkáávváánníí  aa nnaadděějjee,,  Sdružení křesťanských
seniorů klub Na Dně, vchod E)

ssttřřeeddaa ❑❑ 1144.. ❑❑ 1166..0000––1188..0000
BBeezzppllaattnnáá  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  JJUUDDrr.. JJuulliiee  JJaa--
nnaattoovvéé,,  nutno se objednat na tel.
736 469 284 (RADA A POMOC, vchod D)

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1155.. ❑❑ 1177..0000––1199..0000
BBeezzppllaattnnéé  tteerraappeeuuttiicckkéé  kkoonnzzuullttaaccee
MMggrr.. PPaavvllaa  HHyynnkkaa,,  nutno se objednat na tel.
736 469 284 (RADA A POMOC, vchod D)

ppáátteekk ❑❑ 1166.. ❑❑ 2200..3300
EEsskkyymmáácckkéé  oobbrraattyy,,  nutno přihlásit se na
tel. 603 256 411 (Křesťanský sportovní
klub, plavecký bazén Slavia)

ppáátteekk  ––  nneedděěllee ❑❑ 1166..––1188..
ŠŠkkoolleenníí  iinnssttrruukkttoorrůů  llyyžžoovváánníí  22,,  nutno při-
hlásit se na tel. 603 256 411 (Křesťanský
sportovní klub, Abertamy)

ssoobboottaa ❑❑ 1177.. ❑❑ 1144..0000––1188..0000
PPlleetteenníí  vváánnooččnníícchh  oozzddoobb  zz ppeeddiigguu::  Přijďte
si vlastnoručně vyrobit vánoční ozdoby na
váš letošní vánoční stromeček, účastnický
poplatek 250 Kč, přihlášky na tel.
736 469 284 (RADA A POMOC v učeb-
nách Altera Pars, vchod E)

ppoonndděěllíí ❑❑ 1199.. ❑❑ 1155..3300
MMiinniišškkoollaa  ssppoorrttuu  ––  ppllaavváánníí
pořádá Křesťanský sportovní klub (sraz na
Opatově u východu z metra)

ssttřřeeddaa ❑❑ 2211.. ❑❑ 1166..0000––1188..0000
BBeezzppllaattnnáá  pprráávvnníí  ppoorraaddnnaa  JJUUDDrr.. JJuulliiee  JJaa--
nnaattoovvéé,,  nutno objednat se na tel.
736 469 284 (RADA A POMOC, vchod D)

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2222.. ❑❑ 1177..0000––1199..0000
BBeezzppllaattnnéé  tteerraappeeuuttiicckkéé  kkoonnzzuullttaaccee
MMggrr.. PPaavvllaa  HHyynnkkaa,,  nutno objednat se na tel.
736 469  284 (RADA A POMOC, vchod D)

ppoonndděěllíí ❑❑ 2266..
JJeeddnnooddeennnníí  llyyžžoovváánníí  ss mmoožžnnoossttíí  vvýýuukkyy,,
nutno přihlásit se na tel. 603 256 411
(Křesťanský sportovní klub)

ssoobboottaa ❑❑ 3311.. ❑❑ 1177..0000
SSiillvveessttrroovvsskkýý  hhaappppeenniinngg  pprroo  mmllááddeežž
(Křesťanský sportovní klub)
Během prosince je třeba podat přihlášky
na lyžařský výcvik, který se bude konat
o jarních prázdninách od 5. do 11. 2. 2006
ve Velké Úpě v penzionu Mileta.



KKUULLTTUURRNNÍÍ PPŘŘEEHHLLEEDD PPRROOSSIINNEECC 220000551122

bbuuddoovvaa  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa  JJMM
MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  vvcchhoodd  EE,,  11..  ppaattrroo

tteell..::  227722  992277  223399,,  660033  118800  118800  
hhttttpp::////aalltteerraappaarrss..hhooppttoo..oorrgg

ee--mmaaiill::  aalltteerraappaarrss@@sseezznnaamm..cczz

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1188..3300
MMaallýý  vváánnooččnníí  kkoonncceerrtt  žžáákkůů  SSUUŠŠ,,  (klub Na
Dně, vchod E)

ssttřřeeddaa ❑❑ 1144.. ❑❑ 1166..0000––1199..0000
PPaassttýýřřoovvéé  vvssttáávveejjttee  ––  tradiční předvánoční
akce: dílny lidových řemesel, tvorba vá-
nočních dekorací. (klub Na Dně, vchod E)

ppoonndděěllíí ❑❑ 1199.. ❑❑ 1188..3300
VVeellkkýý  vváánnooččnníí  kkoonncceerrtt  žžáákkůů  SSUUŠŠ  AAlltteerraa
PPaarrss  (kostel sv. Františka, Chodov)

Informace a přihlášky:
KKaarroollíínnaa SSeehhnnoouuttkkoovváá,, tteell.. 660033 118800 118800
LLuucciiee  JJuurryyssttoovváá,,  660044  774466  556633,,  
aalltteerraappaarrss@@sseezznnaamm..cczz
PPeettrr  MMaacchh,,  660033  116633  662233,,  
mmaacchh@@bbrraaiillllnneett..cczz

MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  PPrraahhaa  1111  --  OOppaattoovv,,  
tteell..  226677  991133  333388,,  

ee--mmaaiill::  pprraahhaa@@yymmccaa..cczz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

VVoollnnýý  pprroossttoorr  – prostor pro hry, fotbálek,
šipky, posezení při čaji nebo kávě, popoví-
dání, čtení, výtvarnou tvorbu...

TTeennSSiinngg  – skupina pro náctileté s hudeb-
ně kreativním programem, zahrnující ama-
térský sborový zpěv s kapelou, divadlo, ta-
nec, zamyšlení a hry pro všechny bez
ohledu na hudební nadání.

ČČaajjoovvnnaa  – posezení u dobrého čaje s po-
vídáním a vyprávěním příběhů.

AKCE V PROSINCI:

ssoobboottaa ❑❑ 1100.. ❑❑ 1166..0000
ČČeerrssttvvěě  nnaattřřeennoo..  FFeessttiivvaall  kkaappeell  zz YYmmkkáárriiaa
vv SSaallmmoovvsskkéé  88,,  PPrraahhaa  22..

ssttřřeeddaa ❑❑ 2211.. ❑❑ 1155..0000
VVáánnooccee  vv YYmmkkáárriiuu..

AAddrreessaa:: MMooddlleettiicckkáá 11440011,,
PPrraahhaa 44 -- OOppaattoovv,, tteell.. 226677 991133 333388
((jjeenn vv ddoobběě ootteevvřřeenníí YYmmkkáárriiaa)),,
ddaallššíí iinnffoorrmmaaccee YYMMCCAA PPrraahhaa,,
tteell.. 222244 887722 112288,,
ee--mmaaiill:: pprraahhaa@@yymmccaa..cczz

OTEVŘENO
PPoonndděěllíí  aažž  ssttřřeeddaa 1155..0000––2200..0000
ČČttvvrrtteekk 1177..0000––1199..0000

Občanské sdružení Společnou cestou na-
bízí veřejnosti služby OObbččaannsskkéé  ppoorraaddnnyy
JJiižžnníí  MMěěssttoo,,  která bezplatně, anonymně,
diskrétně a nezávisle poradí každému, kdo
se na ni obrátí. Poradci podávají informace
z oblasti sociální, rodiněprávních vztahů,
bydlení, pracovní, spotřebitelské, majetko-
vé apod. Můžete se na nás obrátit telefo-
nicky, osobně i písemně.

DDoonnoovvaallsskkáá  11886622,,  PPrraahhaa  1111--CChhooddoovv
tteell..//ffaaxx::  227722  995500  998844

ee--mmaaiill::  ppoorraaddnnaajjmm@@ssppoollcceesstt..cczz

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

HHooddiinnyy  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt::
úútteerrýý––ččttvvrrtteekk 10–18 hod.
TTeelleeffoonniicckkyy::
úútteerrýý––ččttvvrrtteekk 9–18 hod.
ppáátteekk 9–15 hod.

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvaaššii  nnáávvššttěěvvuu
KKaatteeřřiinnaa  MMááššoovváá

TEREZA TERČOVÁ –
„nepatřičná hvězda

ze Superstar“
v Ozvěnách Zahrady

Při přípravě nového cyklu kon-
certů „Ozvěny Zahrady“, spo-

jilo svoje síly Kulturní centrum
Zahrada a časopis Folk&Country.
Folkový měsíčník v čele s Micha-
lem Juppem Konečným je mj.
hlavním organizátorem našeho
největšího folkového festivalu Za-
hrada, který se každý rok koná
v Náměšti na Hané u Olomouce.
Celoroční cyklus „Ozvěny Zahra-
dy“ postupně představí všechny
vítěze letošního ročníku. O přízeň
publika se budou rovněž ucházet
kandidáti o vystoupení na Hané
v roce 2006. Ve čtvrtek 3. 11. pro-
běhl první hudební podvečer, ve
kterém Michal Konečný uvedl tři
soutěžící a jako hvězdu večera pak
pardubickou skupinu Marien. Pub-
likum si na vynikající Marien
s hlavním protagonistou Vítkem
Troníčkem vynucovalo potleskem
další a další přídavky do pozdních
nočních hodin.

Ve čtvrtek 8. prosince od 19.00
hodin se v rámci Ozvěn Zahrady
představí: Dotyky, MY3.AVI, pís-
ničkář Michal Knébl a jako třeš-
nička na dortu – zpěvačka Tereza
Terčová. Z Tachova pocházející
kytaristka a autorka na sebe výraz-
ně mediálně upozornila poněkud
„nefolkově“ – svojí účastí v soutě-
ži Česko hledá superstar 2005. Pro
řadu diváků i porotců byla (bez
ohledu na konečné pořadí) největší
hvězdou právě ona. Nyní studuje
v Praze na Konzervatoři Jaroslava
ježka obor muzikál. A samozřejmě
koncertuje po celé České republice
– buď sama s kytarou, v duu nebo
s jednou ze svých folkových sku-
pin. Od února se s Ozvěnami …
můžete setkávat pravidelně každý
druhý čtvrtek v měsíci – ozdobami
večerů budou: Strašlivá podívaná
(9. 2.), Bezefšeho (9. 3.)  a Šantré
(13. 4.). Tomáš Rulf

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

•  nedělní shromáždění: 10.00 hod. (písně,
kázání Božího slova, modlitby za osobní
potřeby přítomných)

•  vždy v ZŠ Campanus, Jírovcovo nám.
1782 (vchod v levé části budovy, zvonek
s nápisem Křesťanský sbor)

kkoonnttaakktt::  ppaassttoorr  ZZddeenněěkk  MMaarrvváánn,,  
tteell..  227722  993322  111199,,  660033  117744  226688



PPRROOSSIINNEECC 22000055 KKUULLTTUURRNNÍÍ PPŘŘEEHHLLEEDD 1133

KDE NÁS NAJDETE? 
PPoo  ––  PPáá  oodd  1100  ddoo  2200  hhoodd..
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 vozíčkáře č. 1
bus č.122 a 177 
z metra C Chodov i Opatov

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

faxování, vypalování CD
•  prodej a renovace inkoustových náplní

do tiskáren  
•  PPCC  kkuurrzzyy
•  pravidelné pořádání výtvarných výstav 

v prostorách našeho klubu
•  kurz angličtiny pro začátečníky a mírně

pokročilé 
•  poradenskou činnost pro hendikepované

a seniory 
•  rezervaci a prodej vstupenek 

– Ticketportál.cz 
•  organizování kulturních akcí nejen pro

zdravotně postižené a seniory

IInntteerrnneett  aa ppooddssttaattnnoouu  ččáásstt  nnaaššiicchh  sslluužžeebb
ppoosskkyyttuujjeemmee  pprroo  ddrržžiitteellee    ZZTTPP//PP zzcceellaa
zzddaarrmmaa,,  vveellkkéé  cceennoovvéé  sslleevvyy  mmáámmee  ttaakkéé
pprroo  ddrržžiitteellee  ZZTTPP,,  ssttuuddeennttyy,,  dděěttii    aa sseenniioorryy..      

CENÍK:
IInntteerrnneett
1 hodina ZTP/P zdarma
1 hodina studenti, děti, senioři 20 Kč
1 hodina ostatní 40 Kč

FFaaxx dle tarifu a pásma

SSkkeennoovváánníí pro všechny 10 Kč

VVyyppaalloovváánníí  ddaatt  CCDD  (vypalování a CD)
ZTP/P 10 Kč
ostatní 30 Kč

TTiisskk,,  kkooppíírroovváánníí
barevný tisk od 5 do 15 Kč
A4  jednostranně 2 Kč
A4  oboustranně 3 Kč

KURZY:
PPCC  kkuurrzzyy  iinnddiivviidduuáállnníí::  na termín září–pro-
sinec 2005 již obsazeny
Přijímáme přihlášky pro náhradníky 
a na termín leden – březen 2006
KKuurrzzyy  aanngglliicckkééhhoo  jjaazzyykkaa  oodd  řřííjjnnaa  22000055
vždy v úterý:
16:00 hod. – začátečníci kurz obsazen
17:00 hod. – mírně pokročilí
– možnost se ještě přihlásit

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

■■ VVee  ssttřřeedduu  77..  pprroossiinnccee  22000055  od 17 hodin
vernisáž již 2.výstavy keramiky, tapiserií
a výrobků ze dřeva  umělců s kombinova-
nými vadami Domova Sv. Rodiny v Praze-
Liboci a Veleslavíně.

VVýýssttaavvaa  ppoottrrvváá  ddoo  kkoonnccee  lleeddnnaa  22000066

PROVOZ KLUBU

Po 15-21 klub Petr
Út 15-21 klub Michal
St 15-21 klub Michal a Ilona

14–15 kontaktní hodiny Michal
Čt zavřeno
Pá 15-21 klub Michal

jjee  ootteevvřřeennýý  pprroossttoorr  pprroo  sseettkkáávváánníí
kam si můžete přijít popovídat a posedět,
vypít šálek lahodného čaje v Amundseno-
vě čajovně, zahrát si fotbálek  (5 Kč), stol-
ní tenis a kulečník (2 Kč). Můžete se též
občas výtvarně vyřádit, vyvolat fotky
v místní fotokomoře, zajamovat si a zatan-
čit při hudební sešlosti nebo se mrknout
na výstavu. K dispozici je i Antiakvariát
s literaturou pro dlouhé polární podvečery,
zkušebna pro začínající kapelky, prostor
pro výstavy…

UUvvííttáámmee  vvaaššee  nnááppaaddyy  aa pprroojjeekkttyy,,  jjaakkéé  nnaa--
ppřř..  pprroommííttáánníí  zz cceesstt,,  kkoonncceerrttyy,,  ppaarrttyy,,  
ddííllnnyy,,  ppřřeeddnnáášškkyy,,  ddiivvaaddlloo,,  ččtteenníí……

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

oobbččaannsskkéé  ssddrruužžeenníí,,  PPrrooxxiimmaa  SSoocciiaallee
MMiicchhnnoovvaa  11662222,,  PPrraahhaa  1111,,  tteell..::  227722  991166  448822

ee--mmaaiill::  jjiizznniippooll@@pprrooxxiimmaassoocciiaallee..cczz

PROGRAM V PROSINCI 2005

úútteerrýý ❑❑ 1166..
VVýýttvvaarrnnáá  ddííllnnaa  ––  MMaasskkyy

ppáátteekk ❑❑ 1199..
JJiihhooppoollnníí  ppoouuddáánníí    ……    oo  kkoouuřřeenníí

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122..
FFiillmmkklluubb  pprroo  ttyy  ssttaarrššíí

ssttřřeeddaa ❑❑ 1144..
KKoouuzzeellnnáá  vváánnooččnníí  kkuucchhyynněě

ppáátteekk ❑❑ 1166..
TTuurrnnaajj  oo  vváánnooččnnííhhoo  mmiissttrraa  ffoottbbáállkkoovvééhhoo

úútteerrýý ❑❑ 2200..
VVýýttvvaarrnnáá  ttvvůůrrččíí  zzddoobbnnáá  ddííllnnaa

ssttřřeeddaa ❑❑ 1166..
PPoosslleeddnníí  DDIIKKTTÁÁTT  vv PPóólluu

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2222..
VVáánnooččnníí  bbeessííddkkaa

DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  nnaa  wwwwww..pprrooxxiimmaassoocciiaallee..cczz

BONSAI SERVIS Praha
si vás dovoluje pozvat na
26. vánoční výstavu Vá-
noce v lese, která se bude
konat v podzemních pro-
storách paláce pánů Hrzá-
nů z Harrasova, Hrzánská pasáž, Celetná 12, Praha 1 
ve dnech 26. 11. 2005 do 2. 1. 2006
Otevřeno denně od 9.00 do 18.00 hod.
24. 12. a 31. 12. otevřeno od 9.00 do 14.00 hod.
25. 12. 2005 a 1. 1. 2006 od 13.00 do 18.00 hod.

Dne 19. 12. 2005 od 18.00 hod.  
na výstavě tradičně vystoupí akapelová skupina Pětník

www.vanocnivystava.cz
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......  ssttaavvttee  ssee  uu nnááss  !!
SSppoojjeenníí::  metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V PROSINCI 2005

nneedděěllee ❑❑ 1177..0000--1188..1155
(kavárna je otevřena od 16.30 a po 18.30)

Nedělní shromáždění
Zveme vás na křesťanské setkání sboru
Církve bratrské – Jižní Město.
Začínáme písněmi s kapelou, potom usly-
šíme aktuální zamyšlení z Bible – něco
pro každého.
Po skončení setkání se scházíme k přátel-
ským rozhovorům s občerstvením.

nneedděěllee ❑❑ 44.. ❑❑ 1177..0000
PPeettrr  KKooťťááttkkoo

nneedděěllee ❑❑ 1111.. ❑❑ 1177..0000
KKaazz..  RRoobbeerrtt  FFiilliipp

nneedděěllee ❑❑ 1188.. ❑❑ 1177..0000
TToommáášš  LLuuččaann,,  dděěttsskkáá  vváánnooččnníí  ssllaavvnnoosstt

nneedděěllee ❑❑ 2255.. ❑❑ 1177..0000
KKaazz..  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  VVeeččeeřřee  PPáánněě

ssoobboottaa ❑❑ 3311.. ❑❑ 1177..0000
SSppoolleeččnnýý  pprrooggrraamm

IInnffoo::  kkaazzaatteell  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  660055 880099 995500,,  
rroobbeerrttffiilliipp@@qquuiicckk..cczz

BESÍDKA PRO DĚTI

kkaažžddoouu  nneedděěllii ❑❑ 1177..0000
(po úvodních písničkách)
Chcete si užít nedělní bohoslužbu?
Nabízíme program pro vaše děti do 10 let.
Nejenom soutěžíme, hrajeme si a maluje-
me, ale také si přibližujeme biblické příbě-
hy a jejich vliv na současný život.

IInnffoo::  TToommáášš  LLuuččaann,,  660044 557700 772288,,  
ttoommaasslluuccaann@@sseezznnaamm..cczz

ppoonndděěllíí ❑❑ 1177..0000––1199..0000
KKuurrzz  rruuččnníícchh  pprraaccíí
■■ nnoovviinnkkaa  vv nnaaššiicchh  aakkttiivviittáácchh,,  ppřřiijjďďttee  ssii  vvyy--
zzkkoouuššeett  ssvvoojjii  zzrruuččnnoosstt
■■ základy, práce pro pokročilé dle rozpisu
■■ kurz zdarma, veškeré materiály k zakou-
pení na místě

DDuubbnnoovvaa  880066,,  HHáájjee
kkaazzaatteell::  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  rroobbeerrtt..ffiilliipp@@ccbb..cczz

ee--mmaaiill::  jjiizznnii..mmeessttoo@@ccbb..cczz
wwwwww..ccbb..cczz//jjiizznnii..mmeessttoo

tteell..::  660055  880099  995500

OOppaattoovvsskkáá––MMooddlleettiicckkáá  11775544
tteell..::  227722  991188  775599

ee--mmaaiill::  ooppaattoovv@@mmllpp..cczz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

Alena Sukupová
Posměšky a jízlivosti
(kresby a drobné plastiky)

od 29. 11. do 30. 12. 2005

Podoba výtvarné tvorby architektky a so-
chařky Aleny Sukupové ( narozena

1939, studia 1960-64 ČVUT – architektura
a pozemní stavitelství, 1969 – 75 Filozofic-
ká fakulta UK – dějiny umění) je pozoru-
hodná a ojedinělá. Se svým manželem Ot-
tou Sukupem spolupracovala na monumen-
tálních  sochařských dílech pro architektu-
ru, od poloviny 80. let se věnuje samostat-
né práci  a vytváří intimně laděné, jemně
groteskní komorní plastiky. Svým humorně
ironickým a zároveň alegorickým myšlenko-
vým obsahem se vloudí vnímateli do duše
i srdce. Materiálem jejích prací, které jsou
zastoupeny v mnoha veřejných a soukro-
mých sbírkách u nás i v cizině, je kov.

Ve vstupní hale opatovské knihovny uvi-
díte nejen groteskně humorné plastiky, ale
i přípravné kresby, fantastické kreace ve-
dené jistou rukou a svěží inteligencí, které
vás nejen upoutají, ale i pobaví.
TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvááss OOllggaa  KKuuččeerroovváá

Pobočka Opatov

VÝPŮJČNÍ DOBA:
PPoonndděěllíí  jjeenn  ssttuuddoovvnnaa 9.00–19.00 hod.
ÚÚtteerrýý 9.00–19.00 hod.
SSttřřeeddaa 9.00–19.00 hod.
ČČttvvrrtteekk 9.00–19.00 hod.
PPáátteekk 9.00–19.00 hod.
SSoobboottaa 9.00–15.00 hod.

VÝPŮJČNÍ DOBA:
PPoonndděěllíí zavřeno
ÚÚtteerrýý 9–19 hod.
SSttřřeeddaa 12–19 hod.
ČČttvvrrtteekk 9–19 hod.
PPáátteekk 9–15 hod.

SSííddlloo  vv  bbuuddoovvěě  ZZŠŠ  CCaammppaannuuss..
tteell..::  227711  991133  559933,,  

ee--mmaaiill::  jjiirroovvccoovv@@mmllpp..cczz

Pobočka jírovcovo nám.

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 
V KNIHOVNĚ OPATOV

úútteerrýý––ppáátteekk ❑❑ 66..  ––  99..  
VVáánnooccee  ss kkeerraammiinnkkaammii  mmaannžžeellůů  HHeeddrrllíínnoo--
vvýýcchh..  Přijďte si zkrátit čekání na Štědrý den
tvorbou originálních vánočních ozdob. Kera-
minky jsou malé keramické věcičky, na které
se speciálním způsobem (tzv. ťupáním) na-
náší barva.Tentokrát si doma nezapomeňte
peníze, keraminka stojí 15 až 30 korun.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 88.. ❑❑ 1100..0000––1111..0000
ČČeerrttoovvsskkéé  ppoohhááddkkyy..  Hlasité pohádkové
předčítání babiček z centra sociálních slu-
žeb Jižního Města. Tentokrát se pohádkově
vrátíme k mikulášskému tématu. Srdečně
jsou zvány mateřské školy (prosíme, pokud
se s dětmi rozhodnete přijít, dejte nám do
dětského oddělení vědět předem telefo-
nem nebo e-mailem) a maminky s dětmi.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2222.. ❑❑ 1155..0000––1177..0000
OOzzddoobbttee  nnáámm  ssttrroommeeččeekk!!  V knihovně bude
stát vánoční stromeček už 22. prosince,
ale neozdobený. Cílem prosincového tvoři-
vého odpoledne bude stromeček ozdobit
vytvořenými ozdobičkami.

LLeennkkaa  HHaannzzllííkkoovváá,,  mmeettooddiiččkkaa

KNIHOVNA OPATOV PŘEJE VŠEM
OBČANŮM PRAHY 11 A BLÍZKÉHO

OKOLÍ KLIDNÝ VÁNOČNÍ ČAS
A MNOHO ŠTĚSTÍ V ROCE 2006

ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ
VVáánnooččnníí  vvýýssttaavvaa    dděěttíí  MMŠŠ  KKřřeejjppsskkééhhoo

66..  1122..    ––  3300..  1122..  22000055
Budova radnice ÚMČ Praha 11, 

Ocelíkova 672, Praha 4
OOtteevvřřeennoo:: po a st: 8.00-17.30 hod., 

út, čt: 8.00-15.30,  pátek: 8.00-14.00
TTeell..::  226677 990022 332233  ––  OOŠŠKK

VÁNOČNÍ KONCERT
nnaa  sscchhooddeecchh  NNáárrooddnnííhhoo  mmuuzzeeaa

ssee  kkoonnáá  vv úútteerrýý  1133..  1122..  22000055  
oodd  1188..0000  hhoodd..

Účinkují pěvecké sbory Srdíčko, Koťata,
Kantiléna, Pražská kantiléna, Hájíček.

Pořádá MČ Praha 11 
ve spolupráci se ZUŠ Jižní Město
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■■ cena dle náročnosti od 50 Kč
Zplsťování, háčkování, vyšívání, pletení,
ubrousková technika, artyčok, patchwork,
postavy z květináčů, vánoční ozdoby
a dárky, veselé knoflíčky

ppoonndděěllíí ❑❑ 55.. ❑❑ 1177..0000
VVáánnooččnníí  oozzddoobbyy  aa ddáárrkkyy – květináčový an-
dílek (pro začátečníky i pokročilé) – mate-
riál od 150 Kč

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1177..0000
PPaattcchhwwoorrkk  – zzddoobbeenníí  mmaaššllíí  – technika pro
výrobu nejen vánočních ozdob (pro začí-
tečníky a děti od 10 let i pro mladší odváž-
livce) – od 50 Kč

ppoonndděěllíí ❑❑ 1199.. ❑❑ 1177..0000
VVáánnooččnníí  oozzddoobbyy  aa ddáárrkkyy  ––  zdobení vánoč-
ní svíčky ubrouskovou technikou (pro ce-
lou rodinu) – od 50 Kč
– mramorování ozdob (pro začátečníky
a děti od 5 let v doprovodu rodičů) – od
50 Kč
– ozdobné balení dárků – sami si zabalíte
dárky pro vaše blízké do papíru a stuh,
které jinde nekoupíte – od 50 Kč
– vánoční přáníčko (pro nejmenší v dopro-
vodu rodičů) – od 50 Kč

IInnffoo::  JJiittkkaa  aa MMaarreekk  SSzzeewwcczzyykkoovvii,,
777777 334477 667700,,  sszzeewwcczzyykk@@sseezznnaamm..cczz

ppoonndděěllíí ❑❑ 1188..3300––1199..3300
AAeerroobbiicc  pprroo  žžeennyy

IInnffoo::  JJaannaa  HHllaavvááččkkoovváá,,  772233 339933 335511,,  
jjhhllaavvaacckkoovvaa@@sseezznnaamm..cczz

KURZY ANGLIČTINY 
PRO ZAČÁTEČNÍKY i POKROČILÉ
DDooppoolleeddnníí  kkuurrzzyy::

ÚÚtteerrýý ❑❑ 99..3300
Angličtina pro mírně pokročilé (česká lekt.)
Angličtina pro pokročilé (amer. lekt.)

ČČttvvrrtteekk ❑❑ 99..3300
Angličtina pro začátečníky (česká lekt.)
Angličtina pro středně pokročilé (amer.
lekt.)

VVeeččeerrnníí  kkuurrzzyy::

ÚÚtteerrýý ❑❑ 1177..0000
Angličtina pro středně pokročilé

SSttřřeeddaa ❑❑ 1177..0000
Angličtina pro pokročilé (amer.lekt.)

SSttřřeeddaa ❑❑ 1199..0000
Angličtina pro středně pokročilé (amer.
lekt.)

ČČttvvrrtteekk ❑❑ 1177..0000
Angličtina pro začátečníky (česká lekt.)

ČČttvvrrtteekk ❑❑ 1199..0000
Angličtina pro mírně pokročilé (česká lekt.)
Po každé hodině angličtiny následuje pro
zájemce kurz seznámení s Biblí, zvláště
pro ty, kteří Bibli moc neznají.

Dále nabízíme (zdarma):

ÚÚtteerrýý ❑❑ 1199..0000
Studium a diskuse o Bibli v angličtině 

SSttřřeeddaa ❑❑ 99..3300
Studium a diskuse o Bibli v angličtině 

SSttřřeeddaa ❑❑ 1199..0000
Studium a diskuse o Bibli v češtině 

PPáátteekk ❑❑ 1188..3300
Teen Club: anglický večer pro teenagery
ve věku 14 – 19 let

IInnffoo::  JJooddii  OOppppeennhhuuiizzeenn,,  773377 338822 880033,,  
jjiizznnii..mmeessttoo@@ccbb..cczz

úútteerrýý ❑❑ 1199..0000
KKUURRZZ  AALLFFAA
KKuurrzz  ssee  uusskkuutteeččnníí  ppoouuzzee  vv ppřřííppaadděě  ppřřiihhlláá--
ššeenníí  mmiinniimmáállnněě  77  lliiddíí,,  iinnffoorrmmuujjttee  ssee  uu kkaa--
zzaatteellee  RRoobbeerrttaa  FFiilliippaa
Chcete prozkoumat současné moderní,
praktické křesťanství v prostředí přátelské
a vstřícné atmosféry?
Večer začíná občerstvením, pokračuje vi-
deopromítáním na dané téma a následnou
diskusí. Do 28 700 kurzů Alfa už chodilo
přes 6 00 000 lidí ve 152 zemích světa. Ve
Sboru CB Praha 4 – Jižní Město začíná
dne 4. října již dvanáctý běh kurz Alfa.

IInnffoo::  kkaazzaatteell  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  660055 880099 995500,,  
rroobbeerrttffiilliipp@@qquuiicckk..cczz

ssttřřeeddaa ❑❑ 99..3300––1111..3300
KKLLUUBB  MMAAMMIINNEEKK
Zveme všechny maminky s dětmi, ale i tě-
hotné, které se na mateřství teprve připra-
vují. Sdílíme radosti a starosti, které přiná-
ší výchova a péče o děti.

IInnffoo::  EEsstteerr  ŠŠrráámmkkoovváá,,  773366 770055 223344,,  
eessssrraamm@@sseezznnaamm..cczz

ssttřřeeddaa ❑❑ 1199..0000––2200..3300
BBIIBBLLIICCKKÁÁ  HHOODDIINNAA
Scházíme se každou středu večer ve sbo-
rové kavárně, abychom spolu sdíleli kaž-
dodenní starosti i radosti, abychom se za
druhé modlili, abychom si předávali po-
vzbuzení z Božího slova a z vlastních zku-
šeností a abychom si prakticky pomohli.
Stavte se u nás … jste srdečně zváni!

IInnffoo::  kkaazzaatteell  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  660055 880099 995500,,  
rroobbeerrttffiilliipp@@qquuiicckk..cczz

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1188..3300––2200..0000
MMLLÁÁDDEEŽŽ
Srdečně zveme na naši mládež, která pro-
bíhá každý čtvrtek od 18.30 do 20.00 ho-

din v prostorách křesťanského sboru CB
Jižní Město.
Jsme skupinou mladých lidí, kteří hledají
a objevují tajemství vztahu s Bohem, dis-
kutují nad aktuálními problémy a mají zá-
jem o ostatní. Rádi zpíváme, společně se
smějeme a když je s kým, rádi podnikáme
dobrodružné akce do přírody. Jsi zvědavý,
co jsme zač? Přijď se podívat, jsi vítán…

IInnffoo::  OOnnddřřeejj  ZZiikkáánn,,  660088 114433 112277,,  
oo..zziikkaann@@eemmaaiill..cczz

ppáátteekk ❑❑ 99..3300––1111..3300
KKLLUUBB  SSEENNIIOORRŮŮ
Pro každého, kdo se cítí seniorem. Čeká
vás dvouhodina popovídání při kávě se
zákuskem a duchovní zamyšlení pro kaž-
dodenní život. Součástí programu je pro-
mítání filmů o přírodě a cestování.

IInnffoo::  PPeettrr  KKooťťááttkkoo,,  660088 552266 115533,,  
kkoottaattkkoo@@vvoollnnyy..cczz

ppáátteekk ❑❑ 1177..0000––1188..3300
KKLLUUBB  VVEELLRRYYBBAA  ––  HHÁÁJJEE
Pro děti od 8 do 13 let
U nás tě čeká mnoho zábavných a neoby-
čejných her, poutavé přiblížení nejznáměj-
ších biblických příběhů, můžeš poznat no-
vé kamarády, zajet s námi na výlet či klu-
bový pobyt.

IInnffoo::  MMiirroossllaavv    aa HHaannaa  SSkkrrbbkkoovvii,,
660088 552299 440077,,  sskkrrbbkkoovvaa..hhaannaa@@vvoollnnyy..cczz

ppáátteekk ❑❑ 1188..3300,,  vvssttuupp  vvoollnnýý
TTeeeenn  CClluubb..  Pro teenagery 14 – 19 let
Stolní hry, ping pong, anglická hudba, té-
matické večery, promítání filmů, občerstve-
ní, skvělá parta.

IInnffoo::  JJooddii  OOppppeennhhuuiizzeenn,,  773377 338822 880033,,  
jjiizznnii..mmeessttoo@@ccbb..cczz

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ – Jižní Město
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz
adresa: Dubnova 806, Praha 4 – Háje
telefon: 605 809 950
e-mail:jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto

SSppoojjeenníí::  
metro C Háje – bus 154, 203, 170, zast.
Brechtova
metro A Skalka – bus 177, 154, zast. Do-
novalská
nachází se v areálu MŠ, hlavní vchod je
z Hekrovy ulice

CCíírrkkeevv  bbrraattrrsskkáá  ––  6611  ssbboorrůů,,  vvííccee  nneežž
110000  ssttaanniicc  ppoo  cceelléé  ČČRR

wwwwww..ccbb..cczz

Pokud chcete dostávat tento program
emailem, napište na adresu: 

jizni.mesto@cb.cz s předmětem zprávy
»zasílat program Sboru JM«.
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ssoobboottaa ❑❑ 33.. ❑❑ 1100..0000––1166..0000
SSttaarrooččeesskkýý  mmiikkuullááššsskkýý  jjaarrmmaarrkk..  Tradiční
předvánoční setkání, při kterém máte
možnost nakoupit si malé i větší dárky,
zpříjemnit si sváteční chvíle se staročes-
kými řemeslníky, v dílničkách si vyrobit
předměty vztahující se  k Mikuláši a před-
vánočnímu času, zazpívat si vánoční pís-
ně, zahřát se medovinou…V podvečer se
můžete potkat s postavami, které se na vsi
v adventu pohybovaly. Přijde i Mikuláš se
svou družinou. VVssttuuppnnéé: dospělí 60 Kč,
děti od 4 let, studenti a důchodci 30 Kč,
rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 100
Kč, dva dospělí a 2 děti 160 Kč

úútteerrýý ❑❑ 66.. ❑❑ 1100..0000––1122..0000
EEkkoollooggiicckkáá  ddoommááccnnoosstt??  PPrroočč  nnee??  Jak na
to, aby naše ekologická stopa byla co nej-
menší, a přitom byla naše domácnost
čistá a fungující? Tentokrát se zaměříme
na to, jak vybrat prací prášek, jak si ušetřit
– vodu, elektřinu, práci … při praní a žeh-

lení. Program proběhne v mateřském klu-
bu Mateřídouška, ale srdečně zveme i dal-
ší zájemce z řad veřejnosti. Účast je nutno
nahlásit nejpozději do předcházející středy
na tel. 271 750 548. VVssttuuppnnéé::  dospělý (+0-
1 dítě) 50 Kč, dospělý + 2 děti 70 Kč.

ssttřřeeddaa ❑❑ 77.. ❑❑ 1166..3300––1188..3300
OOzzddoobbyy  zz kkoorráállkkůů..  Ozdoby z korálků – vý-
roba tradičních ozdob. Nenáročná, příjem-
ná práce. Zvládnou začátečníci i starší dě-
ti. Uvidíte, že vás tento materiál zaujme
a oblíbíte si ho. Zájemci hlaste se na tel.
271 750 548. Přihlášky se přijímají do na-
plnění kapacity. ÚÚččaassttnniicckkýý  ppooppllaatteekk::
120 Kč (zahrnuje práci lektora i materiál)

ppoonndděěllíí ❑❑ 1122.. ❑❑ 1144..0000––1188..0000
VVáánnooccee  nnaa  ssttaattkkuu  ––  vvee  zznnaammeenníí  zzvvoonnůů,,
zzvvoonnkkůů,,  zzvvoonneeččkkůů..  Tradiční předvánoční
setkání při zdobení perníčků, výrobě přá-
níček, ozdobiček a zvonečků. Předvánoční
atmosféru dokreslí povídání o starých vá-
nočních zvycích a obyčejích, malá výstava
betlémů či návštěva živého betlému. Přijít
můžete nejpozději v 17.00 hod., abyste si
vše stihli vyrobit. VVssttuuppnnéé::  dospělí 50 Kč.,
děti od 4 let, studenti a důchodci 30 Kč,
rodinné vstupné: 1 dospělý a 2 děti 90 Kč,
2 dospělí a 2 děti 130 Kč

ssttřřeeddaa ❑❑ 1144.. ❑❑ 99..3300––1122..3300
VVíímmee,,  ccoo  jjíímmee??  Přijďte si vyzkoušet, jak
zdravě, chutně a levně zařadit do našeho
jídelníčku produkty biologického zeměděl-

ství. Tentokrát dostanete návody, tipy a re-
cepty na vánoční cukroví, budeme si poví-
dat o ječmenu. Program proběhne v ma-
teřském klubu Mateřídouška, srdečně zve-
me i zájemce o zdravou výživu z řad širší
veřejnosti. Součástí je i procházka bioza-
hrádkou, ochutnávka společně uvařeného
jídla, bylinkový čaj, vytištěný recept a další
informace. K dispozici herna a zahrádka
pro děti. Svou účast je nutno vždy nahlásit
nejpozději do předcházejí středy na tel.
271 750 548. VVssttuuppnnéé::  dospělý (+0 -1 dí-
tě) 120 Kč, dospělý + 2 děti 160 Kč.

❑❑ 2233..  1122..  22000055  ––  11..  11..  22000066
PPeerrnnííkkoovvýý  bbeettlléémm..  Po loňských příznivých
ohlasech bude i letos o vánočních svát-
cích přístupný krásný perníkový betlém
Evy Kopecké od 23. prosince 2005 do 1.
ledna 2005 vždy od 14.00 do 15.00 hod.
VVssttuuppnnéé::  dobrovolné

Místo konání akcí 
a bližší informace o programech:
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy
Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, 
102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel. 271 750 548, 
E-mail: info@toulcuvdvur, 
www.toulcuvdvur.cz
SSppoojjeenníí::  ze stanic metra Skalka a Opatov
autobusem č. 177 do zastávky Chudenická

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

KKuubbááttoovvaa  11//3322,,  PPrraahhaa  1155  --  HHoossttiivvaařř  
TTeell..::  227711  775500  554488

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@ttoouullccuuvvddvvuurr..cczz
wwwwww..ttoouullccuuvvddvvuurr..cczz

Kulturní přehled připravila 
Daniela Jungmannová

Církev bratrská
Šeberov

VV LLaaddeecchh  1100,,  ŠŠeebbeerroovv  
KKaazzaatteell::  DDrr..  DDaavviidd  JJaavvoorrnniicckkýý

wwwwww..ccbb..cczz//pprraahhaa44

CCíírrkkeevv  bbrraattrrsskkáá – evangelikální církev
navazující na duchovní dědictví osob-
ností našich dějin, jakými byli Jan Hus
a Jan Amos Komenský – vás srdečně
zve na jednotlivá setkání pro všechny
věkové kategorie.

ssppoojjeenníí::  metro C Opatov – 
bus 165, 226, 325, 326, 327, 
dvě zastávky směrem na jih –
zastávka V Ladech

nneedděěllee    ❑❑ 1100..0000  
DDooppoolleeddnníí  sshhrroommáážždděěnníí  pprroo  vveeřřeejjnnoosstt..  
Program: písně, slovo na aktuální téma
z Bible. Vlastní program pro děti od 2 do 5

let a pro školní děti. Vyprávění, hry, soutěže.
Mimo pravidelnou nedělní bohoslužbu probí-
há od 10.00 do 11.30 hod. i klub pro dorost.

úútteerrýý    ❑❑ 99..3300––1122..0000
MMoottýýlleekk –– dděěttsskkýý kklluubb pprroo ppřřeeddšškkoollnníí dděěttii..
Klub nabízí místo pro setkávání dětí a ro-
dičů a pro společné podnikání.

ssttřřeeddaa    ❑❑ 1177..3300––1188..3300
CCvviiččeenníí žžeenn bbeezz rroozzddíílluu vvěěkkuu

ččttvvrrtteekk    ❑❑ 1188..0000––2211..0000
MMllááddeežž ++ KKlluubb EEssccaappee..  Hledáme smysl ži-
vota a odpovědi na problémy každodenní-
ho života. EESSCCAAPPEE –– kklluubb pprroo mmllááddeežž..
PPooddnniikkáámmee ffaakktt ddoobbrrýý aakkccee..

ppáátteekk    ❑❑ 1155..0000––1177..0000
KKlluubb VVeellrryybbaa –– OOppaattoovv..  Pro děti od 9 do
14 let. Kde: klubovna v základní škole Ke
Kateřinkám

FLORBALOVÝ KLUB VELRYBA
Klub pro kluky a holky ve věku 10-14 let,
kteří mají chuť si každý týden zatrénovat,

zahrát fotbal, pobavit se a popřípadě se
zúčastnit nějaké akce (soustředění, pře-
spávačky, bowling, hry po Praze, letní tá-
bor atd.). čas od času si zahrajeme zápas
s jiným klubem!
TTrréénniinnkkyy  mmáámmee  kkaažžddýý  ppáátteekk  
oodd  1166  ddoo  1188  hhoodd..  vv MMooddrréé  šškkoollee  nnaa  HHáájjíícchh..
Cena za pololetí je 900 Kč, částka slouží
na pokrytí provozních nákladů.

KKoonnttaakktt  aa  ddaallššíí  iinnffoorrmmaaccee::  
ZZddeenněěkk  ZZiimmmmeerrmmaannnn,,  773322 551155 994433,,

wwwwww..ccbb..cczz//pprraahhaa44//fflloorrbbaall

ČAS RADOSTI NASTAL 
LINHA SINGERS
1111..  pprroossiinnccee  22000055  vv 1188..0000  hhooddiinn
VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT  
se koná ve sboru Církve bratrské v Šebe-
rově V Ladech 10, Praha 4
Zazní skladby českých i světových autorů
(Rejcha, Jírovec, Haydn, Mozart, J. J. Ry-
ba, Kolovrat a další

VVssttuuppnnéé  ddoobbrroovvoollnnéé
lliinnhhaassiinnggeerrss..ccoomm


