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Popáté připravila městská část Praha
11 na přelomu září a října  pestrou

přehlídku, kulturních, sportovních
i společenských akcí – dnes již tradiční
Dny Prahy 11. Zahájeny budou slav-
nostně na sv. Václava, 28. září 2005
v podvečer v Kulturním centru Zahra-
da, doplní je povídání zpěvačky Jitky
Molavcové plné hudby. I další den zů-
staneme v sále KC Zahrada na diva-
delním představení Ladislava Smoljaka
Fantom Realistického divadla, je vyni-
kající, nenechte si ho ujít. Sobota, 
1. října, připravila dopoledne pro děti
a pejsky, od 9. hodin bude probíhat
Dětský den na kynologickém cvičišti.
Odpoledne se bude konat v Centrál-
ním parku 5. ročník open air festivalu
Dobytí Jižního pólu, přehlídka hudeb-
ních a dramatických skupin. A pak už
zavoní koláče a perník z chodovské
návsi, Kulturní dům Chodovská tvrz
nabídne v neděli 2. října tradiční cho-
dovskou pouť se stánky, pouťovými
atrakcemi, ukázkou uměleckých řeme-
sel, historickým šermem, ale i zajíma-
vým povídáním o ptácích – dravcích,
každý včetně dětí si může najít to své.

V pondělí 3. října vás pozveme do
nízkoprahového klubu Ymkárium, kde
pro vás budou dveře odpoledne otevře-
ny dokořán. V úterý 4. října půjdeme

dopoledne na fotbal, základní škola
Květnového vítězství připravila velký
fotbalový turnaj, odpoledne můžete
přijít do tvůrčí dílny dětského oddělení
Opatovské knihovny a vyrobit si vlastní
klíč k naší městské části. Večer se koná
v KC Zahrada vernisáž výstavy Jany Jí-
šové – Klenba pro zahradu –utkána je
z paličkované krajky. Ve středu 5. října
ve dvě hodiny odpoledne vás pozveme
na vernisáž výstavy kreseb a fotografií
PhDr. Jiřího Bartoně, kronikáře měst-
ské části a spolupracovníka redakce,
náhlédneme s ním do Zákoutí duše Již-
ního Města. A večer si nenechte ujít
slavnostní koncert k 15. výročí základ-
ní umělecké školy v sále v Křtinské
ulici, účinkovat budou mistři hudeb-
ních nástrojů – pedagogové školy.

Cross–cup – přespolní běh pro žáky
základních a středních škol – se pobě-

ží letos 6. října v Centrálním parku již
pojedenácté, slavnostně bude odstarto-
ván v 9.00 hodin. Na páteční dopoled-
ne, 7. října od 9.00 hod., připravila zá-
kladní škola Mendelova „Mendelková-
ní“ – soutěžní pořad pro děti z mateř-
ských škol. Dětem je věnován i před-
poslední list v kalendáři akcí Dnů
Prahy 11 – Dětská pouť v KC Zahrada
v sobotu 8. října od 10 hod. Pracovníci
Zahrady připravili i letos plno soutěží,
her i překvapení pro malé i větší ná-
vštěvníky.

Poslední list v kalendáři Dnů Prahy
11 je věnován Národnímu archivu
a výstavě „Návrat ke kořenům – běh
v života v archivních dokumentech“.
V důstojném prostředí Národního ar-
chivu budou v neděli 9. října v 17.30 za
účasti představitelů městské části páté
Dny Prahy 11 slavnostně ukončeny.

Barevné listy v kalendáři letošní
podzimní přehlídky Dnů Prahy 11 jsou
jako listy stromů na podzim, každý je
zbarvený trochu jinak, má jinou barvu
a tvar, ale všechny zajímavě voní a při-
tahují vaši pozornost. Svázané v pest-
robarevnou kytici Dnů Prahy 11 jsou
neodolatelnou podzimní nabídkou
a začínají již 28. září 2005.

Daniela Jungmannová
Fota: Ronald Hilmar, Mgr. Tomáš Rulf

BAREVNÉ listy podzimu
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Rada MČ Praha 11 dne 21. 6. 2005 
na své 17. schůzi mj.: 

SCHVÁLILA: 
▼ záměr zástavby pozemků parcelní

číslo 2332/4, 2332/36 a 2332/37
v katastrálním území Chodov, vlast-
něných firmou Skanska CZ, dle ur-
banistické studie bytového a admi-
nistrativního areálu Chodovec 

▼ přesun finančních prostředků ve vý-
dajích rozpočtu MČ Praha 11 ve výši
592 000 Kč na přípravu k certifikaci
dle ČSN EN ISO 9001:2001

▼ přesun finančních prostředků ve vý-
dajích rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2005 ve výši 480 000 Kč do běžných
výdajů oddílu 35 – zdravotnictví
jako účelový příspěvek pro Sdružené
zdravotnické zařízení Jižní Město I.
na zajištění hlavní činnosti Sdruže-
ného zdravotnického zařízení Jižní
Město I.

▼ poskytnutí daru ve výši 25 000 Kč
Hasičské stanici č. 4 – Chodov na
nákup vybavení hasičské stanice 

▼ harmonogram prací na sestavě roz-
počtu MČ Praha 11 na rok 2006
a střednědobého rozpočtového vý-
hledu do roku 2011 

▼ zásady pro sestavení rozpočtu, fi-
nančního plánu hospodářské činnos-
ti MČ Praha 11 na rok 2006 a střed-
nědobého rozpočtového výhledu do
roku 2011

▼ podstatné náležitosti smlouvy
o umístění, instalaci, provozování
a údržbě technického zařízení měst-
ského kamerového systému na ob-
jektu Bajkonurská, čp. 736, Praha 4

▼ změnu textu odstavce 1.1. bodu II
usnesení č. 0401/15/R/2005 ze dne
7. 6. 2005 a nahrazuje jej textem: 1.
1. u nově uzavíraných smluv
o nájmu bytu s novými nájemci sta-
novit nájemné za užívání bytu 45
Kč/m2/měsíc, a to v objektech čp.
735, 736, 1355–1358, 1383–1385,
1388–1390, 1392, 1475–1478,
1504–1514, 1531, 1551, 1566–1568,
1571–1574, 1601, 1620–1621, 1641,
1744, 1810–1819, 1932–1941 

SOUHLASILA: 
▼ s využitím kapacit školních kuchyní

pro stravování cizích strávníků v ZŠ
Campanus, Donovalská, Květnového
vítězství 1554, Mendelova, Mikulo-
va, Pošepného nám. a MŠ Chodov 

NESOUHLASÍ:
▼ s navrhovanou úpravou územního

plánu hl. m. Prahy na části pozemků
č. 3475, 3476, 3479/1, 3479/2
a 3480 v k.ú. Chodov, spočívající ve
zmenšení hranic území OC o zasta-
věné území a zvýšení kódu míry vyu-
žití území (v území OC1 z kódu D9
na F9 a v území OC2 z kódu B9 na
E9), dle předložené dokumentace
zpracované firmou Archikon „A“ 
s. r. o. v lednu 2005 pro žadatele Ing.
Krajčíra, jednatele spol. P+T, s. r. o. ,
z důvodu nadměrného zatížení celé-
ho území a nevhodného urbanistic-
kého řešení (vysvětlení: OC = území
čistě obytné, D a F jsou kódy míry
využití území)

▼ s rekonstrukcí kotelny Zdiměřická
1445 na bytový objekt s občanskou
vybaveností a administrativní částí
z důvodu zvýšení zatížení území

Rada MČ Praha 11 dne 12. 7. 2005 
na své 18. schůzi mj.: 

SCHVÁLILA: 
▼ přesun finančních příspěvků z běž-

ných výdajů rozpočtu na uhrazení
reklamy, a to Kulturního domu Cho-
dovská tvrz ve výši 170 000 Kč, KC
Zahrada ve výši 141 000 Kč a KD
Klubka ve výši 10 000 Kč, celkem
321 000 Kč 

▼ poskytnutí účelového finančního
daru ve výši 29 000 Kč TJ JM Cho-
dov na úhradu cen uspořádání a pro-
pagace akce 

▼ přesun finančních prostředků ve výši
100 000 Kč pro ZŠ Mendelova 550
na nákup sportovního vybavení tě-
locvičny 

▼ poskytnutí účelového finančního
daru ve výši 15 000 Kč Občanskému
sdružení Roztyly – JM II na Jarní
slavnosti na JM II

▼ poskytnutí účelového finančního
daru škole Modrý klíč na provoz
chráněné dílny ve výši 20 000 Kč 

▼ investiční záměr vybudovat 13 no-
vých kontejnerových stání na tříděný
komunální odpad na území starého
Chodova v oblasti vymezené ulicemi
Türkovou, Chilskou, Pod Opatovem
a dálnicí D1; nová kontejnerová
stání zamezí volnému pohybu nádob
a odstraní jejích umístění na komu-
nikacích nebo na plochách veřejné
zeleně, odhad finančních nákladů je
1 600 000 Kč a výstavba kontejnero-
vých stání by měla být dokončena do
31. 12. 2006

JMENOVALA: 
▼ Mgr. Dagmar Havlíčkovou členkou

komise pro výchovu a vzdělání,
▼ Ak. soch. Milana Martiníka a paní

Janu Bušovou členy kulturní komise

Rada MČ Praha 11 dne 2. srpna 2005
na své 19. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ investiční záměr na vybudování dvou

pracovišť pro pořizování biometric-
kých údajů (zobrazení obličeje
a otisky prstů) v oddělení evidence
obyvatel a osobních dokladů odboru
vnitřních věcí ÚMČ Praha 11)

▼ zadání studie dopravy pro území Již-
ního Města s vazbami na sousední
městské části a navazující obce; bude
posouzena stávající komunikační síť
v území Prahy mezi Prahou 11 a plá-
novaným vnějším okruhem v trase
JVD a bude navrženo její doplnění
tak, aby byly dopady okolního roz-
voje na Prahu 11 minimalizovány

▼ zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na
rok 2005 o účelovou investiční dota-
ci ve výši 15 000 000 Kč, a to 5 000
000 Kč na regeneraci panelových
domů A. Drabíkové 534, 535, 878
a 10 000 000 Kč na regeneraci pane-
lových domů Křejpského 1504–1514
v rámci technického zhodnocení pa-
nelové výstavby

▼ přesun finančních prostředků ve vý-
dajích rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2005 ve výši 350 000 Kč z kapitálo-
vých výdajů oddílu 36 – bydlení, ko-
munální služby a územní rozvoj do
běžných výdajů oddílu 61 – na úhra-
du konzultačních, poradenských
a právních služeb

▼ přesun finančních prostředků ve vý-
dajích rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2005 ve výši 45 000 Kč v rámci oddí-
lu 34 – tělovýchova a zájmová čin-
nost, z kapitálových výdajů z polož-
ky projektová dokumentace plavec-
ký bazén do běžných výdajů na po-
ložku účelové prostředky na sport
a tělovýchovu – na právní rozbor va-
rianty výstavby vodního zařízení

▼ investiční záměr rekonstrukce obvo-
dového pláště pavilonů F1, F2 a atria
v ZŠ s RvJ, Praha 4, K Milíčovu 674
v roce 2006

▼ změny v komisích Rady MČ Praha
11: jmenovala Mgr. Irenu Michalco-
vou (DJK) předsedkyní komise pro
výchovu a vzdělávání, Ing. Petra
Baubína (DJK) členem komise pro
dostavbu starého Chodova a Hájů,
Bc. Markétu Horákovou tajemnicí
kulturní komise

O čem jednala rada MČ

Individuální setkání občanů 
se starostkou a jejími zástupci

se koná 7. záfií 2005 
od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkovû ul.

Veřejné setkání starostky 
a jejích zástupců s občany

se koná 21. záfií 2005 od 18.00 hod. 
ve ‰kolní jídelnû Z· Po‰epného nám.

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

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

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

ZÁSTUPCI STAROSTKY: 
Jan ·imÛnek – 267 902 206, 272 916 060
Ivan ·koda – 267 902 206, 272 922 114
Petr Popov – 267 902 275, 272 934 524

PODROBNùJ·Í INFORMACE ZÍSKÁTE
• v informaãním centru Mâ Praha 11, stanice metra Háje,

tel.: 272 913 168, tel./fax: 272 913 284
• v informaãní kanceláfii v Ocelíkovû 672, 

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

tel./fax: 271 913 422
• na webové stránce Mâ Praha 11 http://www.praha11.cz
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Zabezpečuje s. r. o. SIRÉNA®
pro občany Prahy 11 bezplatně, 

vždy do konce kalendářního měsíce.
Distribuci lze urgovat na

tel./fax: 261 263 138
Tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a. s.,

divize tisk, Přátelství 986, 104 00 Praha 10,
tel.: 272 015 117, fax: 272 015 127

Úřad MČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

tel./fax: 267 902 493, 
tel.: 267 902 217.

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

Mgr. Daniela Jungmannová

předseda: Mgr. Jiří Polák
členové: Marta Šorfová (starostka), 
Marek Absolon, Pavel Bělohlávek, 
Jakub Ježek, Ing. Jan Komárek, 
Jan Meixner, Ing. Karel Peka,

Mgr. Alena Skřivanová, Jaroslav Svěcený

■ V minulosti byla některá parkoviště
oplocena, jak jsou dnes naplněna?
V ulicích už není kde parkovat. Nemohla
by parkoviště provozovat obec a dohled
na ně platit z rozpočtu městské části?
Takové a podobné otázky týkající se
parkování dostáváte a objevují se i na
našem diskusním fóru.

V současné době jsou u nás všechna
parkoviště plná a stále narůstají už
tak dost rozsáhlé seznamy dalších zá-
jemců o parkování na oplocených
parkovištích. Řidiče láká finanční do-
stupnost těchto parkovišť, a zároveň
jistota, že jejich auta jsou chráněna
před poškozením, vykradením a od-
cizením. V současné době se zabývá-
me záměrem, jak kapacitu stávajících
parkovišť zvýšit. Pilotním projektem
by měla být výstavba lehkých garáží
ve Vojtíškově ulici. Parkování je nej-
větší problém, a nejen Jižního Města,
a proto, pokud se tyto garáže osvědčí,
vytipovali jsme další parkoviště, kde
by mohly podobné garáže vyrůst.

Hlídaná parkoviště pronajímá a
provozuje Magistrát hlavního města
Prahy spolu s Technickou správou
komunikací. Bohužel, pozemky pod
oplocenými parkovišti Jižního Města
nepatří naší městské části.

■ V sobotu dvacátého sedmého srpna
bude položen základní kámen
k novému komunitnímu centru. 
Co komunitní centrum nabídne
obyvatelům Jižního Města?
Kam se mohou obyvatelé Jižního
Města obrátit se svými dotazy na toho
centrum? Jakým způsobem může
městská část Praha 11 podobu či
náplň tohoto centra ovlivnit?

Příprava výstavby komunitního centra
trvá již šest let a byla projednávána
i na zasedáních zastupitelstva městské
části. Hledalo se místo, které by bylo
pro tento objekt nejvhodnější. Bylo
vybráno prostranství nedaleko metra
Háje, na začátku tzv. Centrálního
parku. Provozovatel tohoto centra
jistě bude mít sám zájem, aby nabídl
obyvatelům Jižního Města to, po čem
je poptávka a co zde chybí. Centrum
by nemělo sloužit pouze katolíkům
a ani setkáním jen věřících. Měly by se

zde konat kurzy, přednášky, výstavy
a další akce. Věřím, že komunitní
centrum bude provozováno ku pro-
spěchu Jižního Města a přinese také
aktivity, které zde dosud postrádáme.

S dotazy na výstavbu a provoz
komunitního centra Matky Terezy
se mohou zájemci obracet na faráře
Karla Kočího, 272 934 261,
fara.chodov@volny.cz nebo na Mgr.
Kristinu Poláčkovou z Pražského ar-
cibiskupství, 220 392 120, polacko-
va@apha.cz, kteří mají projekt ko-
munitního centra na starosti a rádi
jejich dotazy zodpoví.

Podoba komunitního centra byla
již schválena, uskutečnilo se územní
i stavební řízení.

Při vlastní výstavbě budou odbory
úřadu naší městské části dohlížet,
aby stavba probíhala podle projektu
a aby skončila co nejdříve a co ne-
jméně obtěžovala občany žijící
v okolí.

■ Co chystá městská část pro děti
k zahájení nového školního roku?

Na začátku školního roku se v našich
kulturních domech i ve spolupráci se
soukromými subjekty uskuteční
mnoho akcí, jimiž chceme přivítat
děti po návratu z prázdnin. Jedno ta-
kové přivítání připravilo Rádio Bla-
ník na sobotu 3. září, o týden později
se uskuteční ve spolupráci městské
části a společností T-Mobile sportov-
ní akce pro celou rodinu „Jižní Město
na kolech“.

Ve spolupráci s Městskou policií
zvýšíme dohled u škol, aby se děti
dostaly bezpečně do školy i domů.
O prázdninách se ;rekonstruovalo
několik dětských hřišť se začátkem
školního roku je děti budou jistě rády
využívat. Nově upravená hřiště dopl-
nily bezpečnější herní prvky podle
norem Evropské unie a byla oploce-
na, aby na ně neměli přístup psi.
Věřím, že nová hřiště uchráníme
proti vandalům a že budou pro naše
děti příjemným překvapením.

Se starostkou
paní Martou Šorfovou

hovořil Filip Procházka

Zeptali jste se STAROSTKY
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LETNÍ OLYMPIÁDA
V úterý 21. června 2005
se v ZŠ Campanus na Jírov-
cově náměstí konala již tra-
diční Letní olympiáda pro
děti I. stupně. Děti už se tě-
šily, až budou moci sporto-
vat na zrekonstruovaném at-
letickém hřišti, čekání na
„nové hřiště“ se vyplatilo.
Jsou zde běžecké i skokan-
ské dráhy s umělým povr-
chem, travnaté hřiště, dvě
volejbalová hřiště, fotbalové
a basketbalové hřiště s umě-
lým trávníkem a tak závody byly letos obzvlášť pěkné. Na letní
olympiádě závodí všechny děti, nejen ti nejlepší a byla radost
vidět, jak všichni berou závodění vážně. Výstřely ze startovní pi-
stole, starty z bloků, povzbuzování diváků, to vše jen umocňova-
lo pocit závodění na „skutečné olympiádě“. Běhalo se na 60m,
300m a 500m, skákalo do dálky i do výšky, házelo kriketovým
míčkem nebo běhala štafeta na 4x60m – každý si pro sebe něco
vybral. Výsledky jsou spočítané, diplomy rozdané, sladké odmě-
ny dávno snědené, ale to hlavní – pocit „jsem úžasný, jsem skvě-
lá a příště budu ještě lepší – tenhle pocit snad v dětech přetrvá
do příštích závodů.

OSLAVA DNE DĚTÍ
Konec školního roku byl na dosah
a paní učitelky prvního stupně základní
školy v Donovalské ulici ve spolupráci
s deváťáky připravily pro své žáky oslavu
Dne dětí. Děti kreslily nohou na tabuli
portrét, házely míčem do koše, foukaly do
kornoutů, stavěly věž z kostek, běhaly
v jedné veliké bačkoře, skákaly přes šviha-
dlo, točily obručemi kolem pasu a dostá-
valy žetony za výhry v soutěžích. Ty pak
proměnily ve sladké odměny. Prvního
června byli žáci 4. a 5 tříd pozváni spolu
s vybranými žáky II. stupně do Squash
Bowlingového centra, kde jsme si zdarma
vyzkoušeli, jak se hraje squash, jezdili jsme
na ortopedech, vyzkoušeli posilování a za-
soutěžili si ve veslování. Mezi disciplíny
toho skvělého dopoledne patřil i bowling.
A pak už nás čekal finiš, blížilo se prověře-
ní všeho, co jsme se naučili a čekaly dlou-
hé prázdniny a dospělé krásná dovolená. 

SPORTOVNÍ AREÁL NA ZŠ POŠEPNÉHO OTEVŘEN
Další školní sportovní komplex byl slavnostně
otevřen při základní škole Pošepného náměstí
v neděli 26. června 2005 pod záštitou zástupce
starostky Ing. Ivana Škody.

Sportovní areál bude sloužit nejen žákům zá-
kladní školy a pobočky gymnázia Budějovická, ale
i veřejnosti, a to každý den od 16.00 hodin. Areál
spravuje tělovýchovná jednota TJ Chodov, která
nabízí pronájmu fotbalové hřiště s umělým trávní-
kem a osvětlením, kurt na plážový volejbal, atletickou tartanovou dráhu, oplocené hřiště
40x20 metrů s umělým povrchem, na kterém jsou dvě basketbalová hřiště a plošiny ur-
čené příznivcům skateboardingových sportů. Od poloviny září 2005 zde naleznete kom-
plexní zázemí včetně WC, sprch a občerstvení.

Pro dospělé i nejmenší jsou v areálu pořádány kurzy a působí zde sportovní oddíly
patřící pod jednou střechou tělovýchovné jednoty Jižní Město Chodov, správce sporto-
viště. Lze říci, že nový sportovní areál u základní školy na Pošepného náměstí nabízí vše,
po čem sportovní srdce může toužit. Celý areál i jednotlivá sportoviště si lze po dohodě
se správcem panem Janem Hegedüsem pronajmout. Telefonický kontakt je 731 563 699.

FINÁLE KINDERIÁDY NA STRAHOVĚ
Konec školního roku je
vždy plný událostí. Vrcholí
i nejrůznější sportovní
soutěže. Dne 23. června
2005 se na atletickém sta-
dionu na Strahově konal
již 7. ročník celostátní at-
letické soutěže pro žáky
druhých až pátých tříd zá-
kladních škol – Kinderiáda.
Žáci ZŠ Campanus se do republikového finále probojovali ve
všech předchozích ročnících.

Soutěžilo osmičlenné družstvo, čtyři děvčata a čtyři chlapci,
letos byli z dvaceti adeptů vybráni Tereza Housková, Monika
Krejčí, Anna Mengerová, Denisa Schwanová, Ricardo Cavaliére,
Josef Novák, Pim Brands a Jakub Kubíček. Naši reprezentanti bo-
jovali jako lvi, ze 38 škol jsme obsadili krásné sedmé místo.
Všichni si zlepšili své osobní výkony. V běhu na 60m získala Mo-
nika Krejčí bronzovou medaili, Jakub Kubíček a Tereza Housko-
vá vybojovali zlatou, Terezka se navíc navždy zapsala do historie
závodu vytvořením nového rekordu kategorie děvčat 2. ročníku
časem 9.80 sec.

Všem reprezentantům i náhradníkům, kteří se připravovali
stejně poctivě a kteří si atmosféru závodů užili alespoň jako fa-
noušci, patří náš dík.

VÍTÁNÍ LÉTA
V úterý 21. června 2005 se uskutečnilo v Top Hote-
lu Praha již deváté společenské setkání představitelů
veřejného života a významných firem působících v jede-
náctém pražském obvodě. Večer, jehož cílem bylo pro-
hloubení neformálních vztahů mezi komunální a podni-
katelskou sférou, se konal pod patronací starostky naší
městské části paní Marty Šorfové a podpořila ho řada
podnikatelů působících v Praze 11. Vítání léta se konalo
v zimní zahradě a v japonských zahradách Top Hotelu.
Zatančila exotická taneční skupina Tradición, ochutná-
vali se speciální letní drinky a na závěr se hosté mohli
účastnit balonkové tomboly. Setkání osvěžil moderátor
Tomáš Fíla, o organizaci setkání se opět postarala agen-
tura Hauska&Partner, pro níž je pořádání společenské
akce pro Prahu 11 milou povinností, s naší městskou
částí spolupracuje od samého počátku.
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ZLATÉ SVATBY

Padesát let společného života oslavili
v rodinném kruhu 8. července 2005

Marie a Václav Šaršounovi. Svatbu měli
v Dolních Kralovicích (nyní se na tomto
místě nachází vodní nádrž Švihov na řece
Želivka). Do roku 1976 bydleli v Tomi-
cích u Dolních Kralovic, od září 1976
bydlí na Jižním Městě – v Hájích. V roce
1956 se jim narodila dcera Marie a o čtyři
roky později Milena. Radost a potěšení
jim přinášejí vnučky Marunka a Milenka,
vnuci Honzík a Standa a dva pravnuci
Vlastík a Honzík. Padesát let společného
života prožili ve vzájemné lásce, úctě
a porozumění. Pro upevnění zdraví kaž-
doročně jezdí do Priessnitzových lázní.
Do dalších let společného života jim po-
přáli hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
jejich nejbližší rodinní příslušníci.

Zlatou svatbu oslavili v červnu 2005
manželé Božena a Miroslav Kavkovi.

Pan Miroslav vyrostl na Smíchově, se sou-
rozenci se věnoval vážné hudbě, koncer-
toval na Bertramce. Dětství a mládí prožil
pod Petřínem. V roce 1945 se účastnil
Pražského povstání a hned po válce začal
pracovat ve státních službách, kde působil
až do důchodu v roce 1983. Dodnes se
věnuje svým koníčkům hudbě, automobi-
lům, fotografování a sbírání známek a od-
znaků. Paní Božena se vyučila dámskou
krejčovou, s manželem seznámila v 17 le-
tech, za čtyři roky, 7. června 1955 měli ve
Strašnicích svatbu. Bydleli na Spořilově,
kde se jim roku 1964 narodila dcera Jana.
Na Jižní Město se přestěhovali v roce
1978, v roce 2002 se jim narodila vnučka
Frederika–Jana, která je jejich potěšením
a o kterou s láskou pečují. Padesát let
společného života oslavili v Chodovské
tvrzi, hodně zdraví a spokojenosti do dal-
ším let jim jménem městské části popřála
starostka paní Marta Šorfová.

KE STARÉMU CHODOVU PO NOVÉ LÁVCE
Dálnici, protínající Prahu 11, překlenula na po-
čátku srpna nová lávka. Skončila tím krátkodobá
uzavírka té dosavadní, směřující od stranice metra
Chodov k ústí ulice K Dubu, ale i celá její éra. Au-
toři projektu totiž využili starou, dosluhující lávku
jako podloží kolejiště, a přesunuli po ní tu novou,
která ji nahradila. Odpovídá novým poměrům,
bude důstojnou spojnicí Centra Chodov, které se
v jejím sousedství proklubává do konečné podoby.

Modrá a stříbrná elegantní úsečka byla přes dálnici posunována několik dnů. Málokdo by
řekl, že váží dvě sta tun. Ani řidiči, projíždějící pod ní, protože lávka byla „nasouvána“ za
běžného provozu na dálnici. Nová spojnice nepatří ani mezi nejkratší mosty a lávky v naší
městské části: s předmostím má délku sedmdesát pět metrů. Však také celá realizace při-
jde na devatenáct 0milionů korun. Lávka zato může vydržet až sto roků.

POŠTA DOSLUHUJE
Ta naše pošta č. 415 v Mikulově ulici. Co ta se
nás natrápila a co se asi natrápila zaměstnanců v ní!
Provizorní objekt ještě ze stavby Jižního Města.
Slepený, doplněný a přesto s malými prostorami.
V minihale málem neustále plno, lidé v častých
frontách velmi lehce vznětliví. Kolik obětavosti
a sebezapření bývalo zapotřebí, aby šel život dál
tak nějak normálně. Zestárla nám ale a konečně
dosluhuje, ta naše mnohaletá „provizorka“. Pamětníci, zajděte se na ni v září podívat.
Když půjde všechno dobře, tak se možná už v říjnu ocitne ve výslužbě. A neobávejte se
změny. Nová pošta bude nedaleko, v Podjavorinské ulici čp. 1595 a určitě nabídne lepší
podmínky na obou stranách přepážek. Zatím se teprve klube do konečné podoby, takže
bude ještě čas si o ní popovídat.

MISTRYNĚ SVĚTA OBHÁJILA TITUL
Mistrovství světa ve zpracování textů ve Vídni
bylo ve znamení úspěchů České republiky. 28. červen-
ce byly vyhlášeny výsledky světového šampionátu, na
kterém česká reprezentace obhajovala mistrovství (na
posledním mistrovství světa v Římě v roce 2003 se bo-
jovalo o 61 medailí, z nichž naši získali celkem 29).

Ve Vídni bylo celkem rozděleno 76 medailí, z nichž
reprezentanti ČR získali 37. Helena Matoušková, drži-
telka světového rekordu, obhájila svůj mistrovský titul
a již po deváté se stala mistryní světa. Dalšími mistry
světa se stali Václav Mikula, Miloš Černilovský a Petr
Sekanina. Prezidentem světové organizace Intersteno byl na dvouleté období zvolen člen
vědecké rady Intersteno, předseda Interinfo České republiky a starousedlík z Jižního
Města Jaroslav Zaviačič. Příští mistrovství světa bude uspořádáno v Praze v roce 2007.

Blahopřejeme ze srdce k obrovskému úspěchu a čtyřem zlatým medailím Heleně Ma-
touškové, Jaroslavu Zaviačičovi i jeho vynikající české škole.

MISTROVSTVÍ EVROPY V MODERNÍ GYMNASTICE
Pro skvělý úspěch si jely až do Moskvy. Již něko-
lik let se základní škola Chodov věnuje vzdělávání
našich olympijských nadějí v moderní gymnastice.
Dvě z našich žaček, Karolína Závadská a Martina Il-
lichová, členky centra mládeže při TJJM Chodov,
na letošním mistrovství Evropy v moderní gymna-
stice v Moskvě reprezentovaly Českou republiku
ve společné skladbě juniorek s míči. Společnou
skladbu nacvičovaly dívky pod vedením trenérek
Mileny Měřínské a Ivety Šimůnkové. Juniorské

družstvo se umístilo na mistrovství Evropy na pěkném desátém místě. Jistě je to záslu-
hou trenérky centra mládeže při TJ JM Chodov, Mgr. Ivany Holé.
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MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 15. 8. 2005 výběrové
řízení na obsazení pracovního místa
PRÁVNÍKA ŽIVNOSTENSKÉHO ODBORU
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 10. platová třída
Sjednaný druh práce: právník
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-
ných celků a o změně některých zákonů, v platném
znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s tr-

valým pobytem v České republice, který ovládá
český jazyk

c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání:
– vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní pro-

gram (právnická fakulta)
– vítáno zaměření na správní právo
požadované znalosti:
– vítána praxe v oblasti státní správy
další dovednosti, schopnosti:
– velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel,

ASPI, internet)
– velmi dobré komunikační schopnosti (včetně

dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluve-
ném projevu)

– psychická odolnost
– ochota k postupnému osvojení si registračních,

kontrolních a právních postupů v rozsahu kompe-
tence živnostenského úřadu
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-
ných celků a o změně některých zákonů, v platném
znění, nutno připojit strukturovaný profesní životo-
pis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednos-
tech týkajících se správních činností, výpis z evidence
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích stát-
ních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bez-
úhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 12. září 2005 na
adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy:
„Výběrové řízení - právník živnostenského odboru“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběro-
vé řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 17. 8. 2005 výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa
VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
V ODBORU SPRÁVY MAJETKU
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11

Platové zařazení: 10. platová třída

Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení veřejných zakázek

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků a o změně některých zá-
konů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem

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

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

Další požadavky:
požadované vzdělání:
– vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program
– vítáno vzdělání právnického směru
požadované znalosti:
– praxe a znalost legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek
– praxe ve veřejné správě a zkušenosti s vedením pracovního ko-

lektivu výhodou
další dovednosti, schopnosti:
– komunikační, organizační a řídící schopnosti
– znalost práce na PC
– psychická odolnost

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících územních samosprávných celků a o změně některých záko-
nů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životo-
pis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
(u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezú-
honnost čestným prohlášením), ověřenou kopii lustračního osvěd-
čení (event. kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení), čestné pro-
hlášení a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 30. září 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

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

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11
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NEZAPOMEŇTE 
si vyměnit
občanský průkaz
Občanský průkaz je základní identifikační doklad každé-

ho občana staršího patnácti let, a navíc jediný doklad,
který obsahuje údaj o jeho adrese. V současné době je
v oběhu nepřehledné množství platných typů a vzorů občan-
ských průkazů, a proto v souladu se sjednocováním standar-
dů průkazů totožnosti v Evropské unii přistoupila Česká re-
publika v rámci příslušné právní úpravy k postupné výměně
starších občanských průkazů za průkazy se strojově čitelnou
zónou.

Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pozbývají

platnosti nejpozději dne 31. prosince 2008. Vyměňovat se
budou postupně, jednotlivé lhůty pro výměnu jsou stanove-
ny podle doby vydání občanských průkazů.

Které občanské průkazy přestávají platit 31. 12. 2005?
V současnosti již běží lhůta pro výměnu občanských prů-

kazů vydaných do 31. prosince 1994, jejich platnost skončí
dne 31. prosince 2005.

Jedná se o všechny občanské průkazy typu knížka s vy-
značenou platností „bez omezení“ nebo s údajem „platnost
prodloužena bez omezení“, a dále o občanské průkazy typu
karta vydané od 1. 5. 1993 do 31. 12. 1994, ve kterých je
rovněž vyznačena doba platnosti „bez omezení“.

Obracíme se na občany se žádostí, aby uvedenému termí-
nu věnovali náležitou pozornost.

Vzhledem ke třicetidenní lhůtě pro vydání občanského
průkazu, je nutné požádat o výměnu nejpozději do 30. listo-
padu, tj. 1 měsíc před skončením platnosti občanského
průkazu.

Jinak se občan s neplatným občanským průkazem při
prokazování totožnosti po 1. 1. 2006 vystaví potížím např.
při vyzvedávání doporučené zásilky a peněz na poště, kom-
plikace vzniknou i při prokazování totožnosti na výzvu
úřední osoby, při jednání s bankou, v matrice atd.

Žádost o vydání občanského průkazu lze podat osobně
nebo prostřednictvím pověřeného zástupce (zástupce nemu-
sí mít plnou moc). Formulář žádosti si lze vyzvednout v od-
dělení evidence obyvatel a osobních dokladů ve Vidimově
ulici čp. 1324, v informačních kancelářích úřadu v Ocelíko-
vě ulici 671 a v Šustově ulici čp. 1930 i v informačním cent-
ru u východu ze stanice metra Háje. Při podání žádosti je
nutné předložit:
■ vyplněnou a podepsanou žádost o vydání občanského prů-

kazu; žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být
občanský průkaz vydán, přitom podpisem se rozumí vlast-
ní rukou provedené grafické vyjá-
dření jména i příjmení, po-
případě pouze pří-
jmení

■ jednu fotografii o roz-
měrech 35 x 45 mm

■ dosavadní občanský
průkaz

■ případně další doklady
osvědčující skutečnosti
zapisované do občanského
průkazu na žádost občana,
nebo potřebné k odstranění

rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel
nebo v evidenci občanských průkazů
Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak zne-

hodnocená. Za výměnu občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů se správní poplatek nevybírá.

Žádost o výměnu občanského průkazu lze podat 
na Úřadě MČ Praha 11:
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
Vidimova ulice čp. 1324
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.30

úterý a čtvrtek 8.00 – 15.30
pátek neúřední den

Odbor vnitřních věcí ÚMČ Praha 11 v současné době vy-
měňuje občanské průkazy přímo v zařízeních sociální péče
na území městské části Praha 11 (ve spolupráci s nimi) a na
požádání také u osaměle žijících imobilních občanů. Kon-
krétní podmínky návštěvy pracovníků oddělení evidence
obyvatel a osobních dokladů lze domluvit na telefonu číslo
267 902 390.

Kdy skončí platnost občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, vydaných po 31. prosinci 1994: 
Další lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů jsou:
■ 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

Důležité upozornění pro majitele občanských průkazů 
se strojově čitelnými údaji!

Od 1. července 2000 jsou vydávány občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji.

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nepodléha-
jí výměně a platí po dobu v nich uvedenou, tudíž současná

výměna občanských průkazů za nové se jich netýká!
Závěrem dovolte prosbu, pracoviště oddělení evidence

obyvatel a osobních dokladů by
uvítalo, kdyby občané, jichž

se týká výměna ob-
čanských průkazů
platných do 31. 12.

2005 za nové, tuto vý-
měnu neodkládali až na

konec listopadu 2005. 

Odbor vnitřních věcí
ÚMČ Praha 11, 
Vidinova 1324

Nový občanský průkaz

Příklady starých občanských průkazů
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DNY PRAHY 11
Slavností zahájení za úãasti pfiedstavitelÛ 

ÚMâ Praha 11, po té odpoledne plné povídání 
a hudby s prostorem pro dotazy publika – Jitka

Molavcová

Pfiedstavení Divadla Láìa (L. Smoljak)

Hry, zábavné akce a soutûÏe pro dûti a jejich pejsky

Open air

Stánky, umûlecká fiemesla, atrakce, ‰erm, dravci,
hudební vystoupení

akce pro ‰irokou  vefiejnost

Prezentace nízkoprahového klubu
Vystoupení domácích hudebních skupin

Fotbalov˘ turnaj 

V˘tvarná dílna - tvorba klíãÛ pomocí rÛzn˘ch 
v˘tvarn˘ch technik 

VernisáÏ v˘stavy Jany Jí‰ové - obrazy, 
miniatury a prostorové objekty technikou paliãkované

krajky a kombinované techniky

Vzájemné poznávání mal˘ch (Z·) i velk˘ch osobností
P11, vystoupení ZU· JM

O nejoblíbenûj‰ích pohádkách si budou s dûtmi (M·)
povídat babiãky z Centra sociálních sluÏeb 

JiÏního Mûsta

VernisáÏ v˘stavy kreseb a fotografií 
PhDr. Jifiího Bartonû

Koncert pedagogÛ ZU·

JiÏ tradiãní bûÏeck˘ závod pfiipraven˘ 
pro Z· a S· na JM

Nejmen‰ím âechÛm ãtou vítûzové soutûÏí Prima
babiãka a Prima dûdeãek, hádanky, soutûÏ

SoutûÏe pro dûti z M·

JiÏ tradiãní akce plná soutûÏí a her pro dûti

Divadelní velepohádka – Pohybové divadlo 22

V˘stava Národního archivu vûnovaná genealogii,
zakonãení DnÛ Prahy 11 za úãasti pfiedstavitelÛ Mâ

Zmûna programu vyhrazena.

Slavnostní zahájení 
DnÛ Prahy 11 v KC

Zahrada a Host v Zahradû
– Jitka Molavcová

L. Smoljak: Fantom
Realistického divadla

ZdeÀka Nejedlého

Dûtsk˘ den na cviãi‰ti

Festival Dobytí JiÏního
pólu (5. roãník)

Chodovská pouÈ

Den otevfien˘ch dvefií
v Ymkáriu

Fotbalov˘ turnaj 
na KvûtÀáku

Klíã je dobré mít

Klenba pro Zahradu

Svût se schází v Praze 11
– Setkání Mal˘ch

a Velk˘ch âechÛ Prahy 11 

Moje nejoblíbenûj‰í
pohádka

Zákoutí

Slavnostní koncert 
k 15. v˘roãí ZU·

Cross-cup (11. roãník)

Svût se schází v Praze 11
– Prima ãtení

„Mendelánkování –
soutûÏní dopoledne pro
dûti z matefisk˘ch ‰kol“

Dûtská pouÈ 
– KC Zahrada

„Na‰el se medvûd“

"Návrat ke kofienÛm 
– bûh Ïivota v archivních

dokumentech"

16.00 hod. 
KC Zahrada, 

Malenická 1784, Praha 4

19.00 hod. 
KC Zahrada, 

Malenická 1784, Praha 4

9.00–12.00 hod. 
246. Základní kynologická
organizace Praha 4-JM, 

Ke Cviãi‰ti 950/10

14.00–22.00 hod.
Centrální park 

u stanice metra Opatov

10.00–20.00 hod.
okolí Chodovské tvrze, 
Ledvinova 9, Praha 4

15.00–21.00 hod.
Modletická 1401, Praha 4

Dopoledne – Z· Kvûtnového
vítûzství 1554, Praha 4

16.00–19.00 hod. Knihovna
Opatov, Opatovská 1754, Praha 4

18.00 hod.
KC Zahrada, Malenická 1784,
Praha 4 – Mal˘ sál a dvorana

10.00–12.00 hod.
Knihovna Jírovcovo námûstí, 

Praha 4

10.15–11.15 hod.
Knihovna Opatov 

Opatovská 1754, Praha 4

14.00 hod. – ÚMâ Praha 11,
Ocelíkova 672/1, Praha 4

18.30 hod. – ZU· JiÏní Mûsto,
Kfitinská 573, Praha 4

9.00–14.00 hod.
Centrální park

9.15 hod. Knihovna 
Jírovcovo námûstí, Praha 4

9.00 hod.
Z· Mendelova 550, Praha 4

10.00–12.00 hod.
KC Zahrada, Malenická 1784,

Praha 4

15.00 hod.
KC Zahrada, Malenická 1784,

Praha 4 – Velk˘ sál

10.00–17.30 hod. 
Národní archiv, 

Archivní 6, Praha 4

28. 9. stfieda

29. 9. ãtvrtek

1. 10. sobota

2. 10. nedûle

3. 10. pondûlí

4. 10. úter˘

5. 10. stfieda

6. 10. ãtvrtek

7. 10. pátek

8. 10. sobota

9. 10. nedûle

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
ráda bych vás osobně pozvala k účasti na letošních Dnech Prahy 11. 
Těším se na setkání s vámi. Vaše starostka Marta Šorfová
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 14. 6., 22. 6 a 26. 7. 2005

Hlavní město Praha je obcí a vyšším
územním samosprávným celkem.

Je členěna na 57 městských částí a 112
katastrálních území. V roce 2001 bylo
Statutem hl. m. Prahy vytvořeno 22
správních obvodů s přenesenou pravo-
mocí pro zbývající městské části. Měst-
ská část Praha-Újezd společně s Křesli-
cemi a Šeberovem „patří“ do správního
obvodu Prahy 11. Újezd se rozkládá na
370 ha, z toho tvoří 189 ha zemědělská
půda, 81 ha lesní plocha, 14 ha vodní
plocha, 10 ha zastavěná plocha a ná-
dvoří a 76 ha ostatní plocha. Obec tvoří

dvě sídelní části Kateřinky a Újezd.
V roce 1970 zde žilo 427 obyvatel,
v roce 1991 – 494 obyvatel, v roce 2001
– 1788 obyvatel a k datu 11. 8. 2005 je
zde trvale hlášeno 2 150 obyvatel,
z toho 67 % ve věku od 15 – 59 let, 
22 % ve věku 0 – 14 let a 11 % ve věku
nad 60 let. Nových občánků se průměr-
ně každý rok narodí 25. V roce 2001
bylo v Újezdu celkem 359 domů,
z toho 318 rodinných a 41 bytových.
Nyní je zde 405 domů, z toho 344 ro-
dinných a 61 domů bytových.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

KDE ŽIJEME – něco málo o naší městské části

Vážení spoluobčané, skončily
prázdniny a období dovolených.

Někteří z nás trávili dovolenou v za-
hraničí poleháváním u moře, jiní zase
toulkami po české vlasti a v neposled-
ní řadě také na chatách okopáváním
zahrádek. Určitě všichni budeme
vzpomínat na krásně prožité chvíle
tak toužebně očekávané dovolené.

Co se během letních měsíců v naší
městské části stihlo dokončit? V síd-
lišti Kateřinky byla položena zámková
dlažba za telefonní budkou v Krajan-
ské ulici a opravena propadlá vozovka
a chodník v Proutěné ulici. V „no-

vých“ Kateřinkách
byl umístěn další
koš na psí exkre-
menty do ulice Pas-
tevců. V Újezdu
byla dokončena re-
konstrukce brodu
přes Botič včetně
o d p o č i n k o v é h o
koutku se stolem

a lavičkami. V návaznosti na tuto akci
byla ve spolupráci s MČ Praha – Křes-
lice odklizena černá skládka na místě
zvaném „u skály“. Žádám všechny
spoluobčany, aby dbali na ochranu ži-

votního prostředí a nevytvářeli
v tomto prostoru černé skládky.

Samozřejmostí zůstává pravidelná
údržba zeleně na pozemcích svěře-
ných městské části.

V měsíci září – říjnu uspořádáme
orientační cyklistický závod pro děti
a rodiče po Milíčovském lese, dále set-
kání se seniory a vítání nových občán-
ků.

Přeji vám všem krásný zbytek léta
a věřím, že pokud letošní dovolená
nesplnila všechna očekávání, tak příští
rok určitě bude podle vašich přání. 

Václav Drahorád, místostarosta

VÝSTAVBA KANALIZACE
v ulicích K Mostu 
a Nad Náhonem

Městská část získala od Magistrátu
hl. m. Prahy investiční dotaci ve

výší 2 700 000 tis. Kč na zavedení ka-
nalizace v poslední části staré zástavby
ulic K Mostu a Nad Náhonem. Zaháje-
ní výstavby veřejného kanalizačního
řadu v ulici K Mostu včetně přípojek
předpokládáme ještě v letošním roce.
Územní řízení již bylo zahájeno. Kana-
lizační síť splaškových vod bude spádo-
vě řešena na pozemek soukromého in-
vestora do přečerpávající stanice, která
bude umístěna v plánované rodinné zá-
stavbě. Přečerpávací stanice bude výtla-
kem napojena do kontrolní šachty
v ulici K Motelu. 

Před zahájením výstavby bude měst-
ská část včas informovat občany bydlící
v této lokalitě.  Václav Drahorád, mís-
tostarosta

KONTEJNERY na nadměrný
komunální odpad

Kontejnery na nadměrný komunální
odpad budou přistaveny v termínu

od pátku 9. září do pondělí 12. září
2005 na tato místa:
■ Kateřinky – křižovatka ulic Vodnic-

ká - Na Křtině, ulice U Močálu u tra-
fostanice, Proutěná ulice u stánku
PNS, Formanská ulice u čp. 223, kři-
žovatka ulic Remízková - Pastevců.

■ Újezd – Formanská ulice u čp. 63,
ulice Formanská u Návesního rybní-
ku, ulice K Motelu u čp. 7.
Kontejnery jsou určeny pouze pro

velkoobjemový odpad z domácností, ni-
koli pro odpad vznikající při podnika-
telské činnosti.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

SCHVALUJE:
▼ pana Václava Drahoráda jako uvol-

něného člena zastupitelstva,
▼ zvýšení rozpočtu v příjmech a úpra-

vu rozpočtu v nákladech,
▼ studii zástavby MCA „Zelený Újezd“

a požadované navýšení koeficientů,
▼ darovací smlouvu na darování po-

zemků od Čs reality, a.s.,
▼ žádost o změnu Územního plánu hl.

m. Prahy na parc. č. 214/15 ze ZN
na funkční využití OC za stanove-
ných podmínek,

▼ finanční dar ve výši 30 000,- Kč pro
SK Újezd,

▼ přijetí nových členů do stavební ko-
mise,

▼ požádat o změnu Územního plánu
hl. m. Prahy na parc. č. 626/21, 385,
386 a 387, 214/31, 608/1, 606/11,
214/17, 214/68, 417/1, 211/1,
214/44, 214/45,

▼ podání žádosti na Magistrát hl. m.
Prahy o svěření pozemků parc. 
č. 264/4 a 631/1 do správy městské
části,

▼ žádost na změnu ÚPn hl. m. Prahy
na parc. č. 214/31 na formu čistě
obytnou,

▼ žádost na vyřazení křižovatky na
dálnici D1 a dálničního přivaděče,
tzv. Vestecké spojky v původní stopě
dálničního okruhu JVK ze schvále-
ného Územního plánu hl. m. Prahy.

NESCHVALUJE:
▼ úplatný převod pozemku parc. 

č. 670/8 na jiného vlastníka.

NADÁLE PROHLAŠUJE, ŽE:
▼ trvá na nesouhlasu s výstavbou kři-

žovatky na dálnici D1 na katastrál-
ním území Újezd u Průhonic včetně
Vestecké spojky.
Úplné znění textů je vyvěšováno na

Úřední desce, informačních vývěskách
a na webových stránkách úřadu.

Příští zasedání zastupitelstva se
bude konat v úterý 6. září 2005 od
19.00 hod v zasedací místnosti úřadu
městské části.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty
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Stouto otázkou jsme se obrátili na
pana ERIKA BEZDÍČKA, ředitele

jihoměstského Kulturního centra Za-
hrada. Je to právě rok, co uspěl ve vý-
běrovém řízení vypsaném na onu ředi-
telskou funkci radou naší městské
části. Rok je dost dlouhá doba, aby už
stálo za to ohlédnout se za vykonanou
prací i uvažovat, jak dál. Na naši titulní
otázku pan ředitel odpověděl s lingvis-
tickým šarmem, děkuji za optání, Za-
hrada se mi vede dobře, a podle ná-
vštěvnických ohlasů soudě, dobře si
vede i ona sama. Protože to ale nebyla
otázka jen zdvořilostní, následovaly
další.

Jaký dojem na vás Zahrada učinila, když
jste se 1. září 2004 ujímal funkce ředitele?
První dojem byl jedním slovem úchvat-
ný. Ten nádherný moderní objekt mi
přímo vzal dech. Nemohl jsem se vyna-
dívat. Zahrada mi prostě učarovala.
Pokud jde ale o programovou náplň,
přece jen ve mně sílil pocit, že na
onom báječném dortu nějaká ta třeš-
nička chybí.

Odpovídaly chybějící třešničky záměrům
a představám, s nimiž jste do Zahrady
nastupoval?
Řekl bych, že ano. Pro děti byla progra-
mová nabídka bohatá, pestrá, po všech
stránkách vyvážená, tady vskutku nic
nechybělo. O trochu úže zaměřené mi
však připadalo spektrum programů pro
dospělé. Proto náš první krok směřoval
k jeho obohacení. Od ledna 2005 se
v programové nabídce objevil cyklus
pořadů Host v Zahradě, od března pak
další cyklus, Film s hostem – host s fil-

mem. Na přelomu listopadu a prosince
loňského roku se tu konala ještě před
mým nástupem plánovaná přehlídka
souborů Zimní divadelní Zahrada, a di-
vadlo pak u nás začalo hostovat častěji,
byť zatím nepravidelně.

Co z vašich záměrů a představ se
uskutečnit dosud nepodařilo?
Dosud se nám nepovedlo zřídit klasic-
kou kavárnu, kde „živá“ hudba obsta-
rává příjemnou hudební kulisu. Tedy
nikoli koncertní sál, kde si k vystoupe-
ní pozvané kapely můžete u stolku
vypít kávu. Vždyť kapel se v Zahradě
i tak vystřídá nemálo.

A naopak – je dnes v Zahradě něco nad
rámec vašich tehdejších záměrů, něco, co
vaše představy dokonce překonalo?
Ano, je. Vůbec by mě tehdy bývalo ne-
napadlo, že bychom tu mohli mít počí-
tačovou učebnu. S osobním přispěním
naší paní starostky Marty Šorfové se
nám však podařilo ji vybavit patnácti
počítači a od října by měla učebna
sloužit veřejnosti.

Na co se mohou vaši návštěvníci těšit
do budoucna?
Už jsem se zmínil o učebně, kde se
mimo jiné budou konat počítačové
kurzy i pro děti a pro seniory. V plánu
máme řadu dalších divadelních před-
stavení. Tuto tradici, včetně Zimní di-
vadelní Zahrady, hodláme cílevědomě
pěstovat. V Zahradě už zdomácněla
folková hudba, objevuje se tu bluegrass
a občas i country. Zahrada však bude
znít ještě jinými tóny – připravujeme
festival pěveckých sborů, který by se

měl konat 28. října,
u příležitosti státní-
ho svátku. 

Jak může
k uskutečnění vašich
plánů přispět městská
část Praha 11? Jaká je vůbec úroveň a šíře
spolupráce s místní politickou
reprezentací?
Městská část nám pomáhá především
finančně, bez této pomoci by byla čin-
nost Zahrady nemyslitelná. Tím ale
pomoc Prahy 11 zdaleka nekončí, jen
na peníze ji nelze v žádném případě re-
dukovat. Velmi nás těší někdy až osob-
ní povaha spolupráce s naší městskou
částí a její politickou reprezentací. Po-
rozumění a podporu nacházíme u paní
starostky Marty Šorfové, u jejího zá-
stupce ing. Ivana Škody, u neuvolně-
ných radních, a také u mnohých zastu-
pitelů. Totéž platí o úřadu městské
části, o odboru školství a kultury, eko-
nomickém odboru i například o pra-
covnících odboru dopravy, kteří se peč-
livě starají o to, aby přístupové cesty
k Zahradě byly zřetelně a dostatečně
vyznačeny, a to nejen pro chodce, ale
výraznějším způsobem i pro řidiče.Vždy
dokořán otevřené dveře máme v časo-
pise Klíč, o čemž ostatně svědčí i náš
dnešní rozhovor. Úzce spolupracujeme
s kulturní komisí rady. Z této spoluprá-
ce se například zrodila velmi úspěšná,
a především objevná výstava fotografií
Štefana Kiše, českého fotografa žijícího
v Hamburku. Díky dobré spolupráci
s městskou částí dnes můžeme progra-
movou náplň Zahrady nabízet po celé
Praze a v míře nesrovnatelně větší, než

JAK SE VEDE, pane řediteli?

▼
ČERNÉ DIVADLO JAKO PREVENCE
dětských úrazů na silnicích
Počátkem nového školního

roku se v KC Zahrada poprvé
představí soubor černého lumi-
niscenčního divadla prof. Tvrdka
s herci pražských divadel. Tento
soubor má svoji stálou scénu
v sále Muzea Policie ČR, kde
v pravidelných cyklech hraje za
významné podpory BESIPu, Ma-
gistrátu hl. m. Prahy a dalších in-
stitucí pohádková výchovná
představení pro děti z mateř-
ských a 1. stupně základních škol. Netradiční, ale velmi účinnou formou
tak seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu již od roku
1993.

Ve dnech 6. až 9. 9. 2005 (od úterý do pátku) se v KC Zahrada usku-
teční dvě dopolední představení s názvem Pohádkový semafor, který je
určen pro děti 1. a 2. tříd základních škol. Nejedná se však o uzavřenou
akci, představení mohou navštívit také děti předškolního věku se svými
rodiči. Začátky představení budou vždy od 9.00 a 10.30 hod..

Bc. Markéta Horáková, odbor školství a kultury

NEJEN O RŮŽÍCH
s RNDr. Jiřím Žlebčíkem 
V pondělí 19. září 2005 proběhne

v Kulturním centru Zahrada první
přednáška z cyklu „Okrasné rostliny na
našich zahradách“ RNDr. Jiřího Žlebčí-
ka. Jiří Žlebčík, botanik a zahradník, pů-
sobí ve Výzkumném ústavu pro krajinu
a okrasné zahradnictví Silva Taroucy
v Průhonicích. Svoji rozsáhlou vědeckou
práci významně doplňuje činností publi-
kační a popularizační. Kromě spolupráce
s TV Prima je známý např. posluchačům
ČRo-Praha či jako autor knihy „Růže
v moderní zahradě“. Právě stejnojmenná
přednáška celý cyklus zahájí. Další pod-
večery se budou věnovat: rododendro-
nům a stálezeleným dřevinám (17.10.),
kosatcům (21.11.) či jiřinám a hlíznatým
rostlinám (12.12.). Začátky pořadů (do-
provázených projekcí a ukázkami) vždy
od 18.30 v Malém sále Zahrady. Vstup-
né 30 Kč. Mgr. Tomáš Rulf
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tomu bylo v minulosti. Jenom naše pro-
pagační plakátky lze od ledna letošního
roku pravidelně vidět ve stovce tramvají
a ve čtyřiceti vozech metra na lince C.
Rozšířili jsme spolupráci s Českým roz-
hlasem, stanice Regina je dnes jakýmsi
naším mediálním partnerem, spolupra-
cujeme také s Country rádiem. Informa-
ce o Zahradě se objevují v deníku
Metro, a začínáme pronikat do dalších
médií. To vše se velmi zřetelně projevu-
je na přílivu návštěvníků ze všech praž-
ských městských částí, což platí i pro
naše webové stránky – za poslední rok
se počet těch, kdo je navštívili, zvýšil na
trojnásobek, z dvaceti až třiceti na osm-
desát až devadesát zájemců denně. Jak
už jsem řekl, zdaleka tu nejde jen o fi-
nanční prostředky. Před rokem bych byl
asi stěží věřil, že z místní politické sféry
budou přicházet i podněty a náměty pro
vlastní činnost Zahrady. Jeden příklad
za všechny: ing. Ivan Škoda nedávno
přišel s nápadem pozvat do Zahrady
černé divadlo Františka Tvrdka. A víte
k čemu? K dopravní výchově. Osm
představení věnovaných tomuto tématu
zhlédnou žáci prvních, druhých a ně-
kterých třetích tříd všech škol Jižního
Města. Nás zase těší, když můžeme spo-

lupracovat při takových příležitostech,
jako bylo dubnové vyhlašování  vítězů
a výsledků jihoměstské literární soutěže
O zlatý klíč, a považujeme si za čest, že
letošní Dny Prahy 11 paní starostka 28.
září slavnostně zahájí právě u nás.

Co Zahrada pro Dny Prahy 11 připravuje, co
v jejich rámci nabídne svým návštěvníkům?
Na slavnostní zahájení Dnů bezpro-
středně navazuje další pořad z cyklu
Host v Zahradě, 28. září jím bude paní
Jitka Molavcová. Den nato k nám zavítá
divadlo Ladislava Smoljaka se skvělým
představením Fantom Realistického di-
vadla Zdeňka Nejedlého. Samozřejmě
pamatujeme i na děti – 1. října maňás-
ko–loutkovým představením Zvědavé
slůně. Připravujeme výstavu velmi růz-
norodých výtvarných prací Jany Jíšové –
od obrazů a prostorových objektů až
třeba po paličkované krajky. Výstava
ponese název Klenba pro Zahradu
a bude zahájena vernisáží 4. října. Závě-
rečným příspěvkem Zahrady ke Dnům
Prahy 11 bude 8. října dětská pouť. 

Činnost Zahrady je tedy bohatá a pestrá.
Přesto popusťme uzdu fantazii. Co byste si
pro Zahradu přál, kdyby vaše přání hodlala
splnit zlatá rybka?

Mít tuto pohádkovou možnost, přál
bych si, aby Zahrada byla vždy plným
domem spokojených návštěvníků.

Ale pane řediteli, k tomu přece
nepotřebujete zlatou rybku, to se vám daří
i bez její kouzelné moci.
Ne vždy. Bohužel narážíme na překáž-
ky a omezení technického rázu. Nemů-
žeme tu například promítat pětatřiceti-
milimetrové filmy, promítací kabina je
malá, příslušné projektory se do ní ne-
vejdou. Podobně je tomu s kapacitou
sálu, rozměry jeviště a divadelním zá-
zemím. Nákladnější ani výpravnější di-
vadelní představení tu uskutečnit nelze,
můžeme zvát jen soubory s komorněj-
ším repertoárem.

Vy si ale i s těmito fatálními překážkami
poradíte.
Chápeme je jako hranice našich mož-
ností. I v těchto hranicích je však do-
statek prostoru, abychom mohli dále
proměňovat ve skutečnost náš velký
sen jménem Zahrada.

K tomu vám přeji hodně sil, úspě-
chů a radosti.

Rozhovor vedl Jiří Polák

DOPLŇUJÍCÍ NÁBOR DĚTÍ
do Klubu talentů
V únoru 2005 v KC Zahrada zahájil s podpo-

rou městské části Prahy 11 a zpravodaje
Klíč, svou činnost dětský Klub talentů 2005.
Nyní pořádá pro nový školní rok doplňující
nábor. Pod vedením zpěvačky a herečky Draho-
míry Vlachové a textaře,scénáristy a hudebníka
Jana Víznera ,budete 1x týdně , podle kategorie až
120 minut v celku zpívat ,tančit , hrát divadlo
a později i stepovat.V původních muzikálových
scénkách se pak budete moci představit veřejnos-
ti. Pokud by vás a vaše rodiče tato informace zau-
jala ,využijte tento doplňující nábor a příjďte mezi
nás. Nábor se koná pro dětí 5 – 14 let ve dnech
12. 9. a 19. 9.05, vždy od 16.15 do 17.15 hod. 
Spojení: metro C Chodov 

a Bus č. 118, 154, 197 stanice Jarníkova  
Poplatek za náborovou zkoušku činí 40 Kč 
Poplatek za studiovou činnost činí podle věkové
kategorie půlročně 1800 až 2000 Kč 

Bližší informace: 
Drahomíra Vlachová, tel.: 777 295 111 

a Jan Vízner, 603 444 232

DAR SLOVA 
ještě přijímá
Zájemce o účast v dvouse-

mestrálním kurzu tvůrčí-
ho psaní Dar slova, už čtvr-
tým rokem konaném v Kul-
turním centru Zahrada, upo-
zorňujeme, že přihlásit se
mohou až do konce září na
níže uvedených kontaktních
telefonních číslech, kde je
také možno dozvědět se
více. O náplni kurzu,
v němž začínající autoři
všech generací získávají teo-
retické i praktické základy
spisovatelského řemesla,
jsme podrobně informovali
v minulém čísle Klíče.
Mgr. Jiří Polák, lektor kurzu

tel. 565 493 474,
nebo 272 912 514,

a 602 560 093

NOVÝ KURZ 
digitální fotografie 
v KC Zahrada!

Kulturní centrum Zahrada od
října otvírá nové kurzy Práce

s digitální fotografií. Kurzy budou
vedeny španělským lektorem (pro-
fesionálním fotografem) v angličti-
ně, přítomen bude český tlumočník.
Desetitýdenní kurzy jsou určeny za-
čátečníkům i pokročilým, dětem
i dospělým. V nové počítačové
učebně v Kulturním centru Zahra-
da se dozvíte vše o digitální fotogra-
fii, pracovat se bude pod operačním
systémem LINUX, grafický pro-
gram GIMP jako dárek pro všech-
ny. Slevy pro seniory a děti.

Bližší informace a přihlášky 
v průběhu září v KC Zahrada, 

Malenická 1784, Praha 11, 
tel. 271 919 246, Mgr. Balá
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GALERIE
Chodovské Tvrze
Zeptali jsme se kurátora Chodovské galerie pana Milana

Martiníka, na novinky, které pro nás v podzimních mě-
sících připravují.

Začal nám nový měsíc a mě při té příležitosti napadá na co nového
se u Vás ve Velké Galerii budeme moci podívat?
Dne 6. záři bude v Galerii Chodovské tvrze otevřena nová
výstava od autora Václava Zoubka. Jak nám sám řekl:
„Mám dojem, že se stává určující tendencí mé tvorby snaha
o objektivní věcné vidění a zobrazování. Také proto jsem
použil jako podtitul své výstavy „Věci“. Václav Zoubek je
dvaapadesátiletý pán, který pochází ze západních Čech.
Žije a pracuje v Rakovníku, jako ředitel Rabasovy galerie.
Vystudoval střední odbornou školu výtvarnou na Hollarově
náměstí a Akademii výtvarných umění v Praze. V souladu
se svým založením zpracovává různá témata ze svého osob-
ního života a z prostředí, ve kterém žije. Soustředí se přede-
vším na malbu drobnějších závěsných obrazů a tato výstava
bude přehledem jeho díla za posledních pět let.

A co pro nás v měsíci září chystáte do prostor Malé Galerie
v Chodovské Tvrzi?
Ve stejný den, akorát o hodinu dříve, než vernisáž pana
Václava Zoubka, zahájíme výstavu Blaženy Martiníkové -
Holanové. Jistě Vás hned napadlo,jestli je to jen shoda jmen,
není, Blažena Martiníková je moje maminka.Vystudovala
pražskou keramickou školu a Vysokou uměleckoprůmyslo-

vou školu v atelieru prof. Otty Eckerta.Na základě úspěšné
závěrečné státní práce byla přijata za kandidátku spolku
Mánes.V tomto období byla výuka směrována na tvorbu
drobné figurální plastiky pro porcelán a tomuto směru věno-
vala moje maminka většinu svého tvůrčího času. Ve svých
plastikách respektuje plně materiál,staví je duté,což ovlivňu-
je jejich tvar a tím i výraz. Na této výstavě představí autorka
kromě plastik také porcelánové obrazy malované kobaltem
pod glazuru a drobnou užitou i volnou plastiku .Tato výsta-
va je pořádána k významnému životnímu jubileu autorky.

Obě dvě výstavy budou probíhat pod záštitou pana mís-
tostarosty Ivana Škody a rádi bychom Vás na ně srdečně po-
zvali. Jana Jelínková, Milan Martiník

Ve čtvrtek 4. srpna jsem v rámci
hudebního festivalu Tóny Cho-

dovské tvrze měla možnost navštívit
šestý koncert Jaroslava Svěceného.
Nesl název „Letní slavnosti strun“.
Housle, tentokrát doplňovalo violon-
cello a klavír. Jaroslav Svěcený nám
v úvodu zahrál jednu ze svých skla-
deb, jmenuje se Lidová. První část
koncertu patřila Jiřímu Bártovi, vý-
bornému violoncellistovi, který často
vystupuje s předními českými i svě-
tovými orchestry. Zahrál nám sklad-
by od Johanna Sebastiana Bacha
a svéráznou sonátu Zoltána Kodály-
ho. O přestávce jsme měli možnost
nahlédnou do galerie Chodovské

tvrze, kde nyní probíhá výstava obra-
zů Evy Hynkové.V druhé polovině
koncertu nám Marie Synková (kla-
vír) a Jaroslav Svěcený přednesli
koncertní duet Bedřicha Smetany
a poté s Jiřím Bártou skladbu od An-
tonína Dvořáka. V závěru večera za-
zněl duet pro housle a violoncello
autora Ingnaze Pleyela.

Tóny znějí Chodovskou tvrzí
opravdu výborně, prostředí i akustika
na mne udělaly hluboký dojem. Touto
formou si tedy dovolím poděkovat
panu Svěcenému za nápad uspořádat
tak jedinečnou sérii koncertů právě
v Praze 11. Jana Jelínková

Foto autorka

KRAJINA DUŠE
a Strejček Rak
Do 4. září mohou návštěvníci Chodov-

ské tvrze shlédnout výstavu plastik
a závěsných reliéfů Vlasty Štolúnové –
Banduričové a obrazů Krajina mé duše
Evy Hnykové.

Tato výstava byla zahájena vernisáží
na první srpnovou středu, za účasti obou
autorek, kurátora Chodovské tvrze Mila-
na Martiníka, recitátora Alfréda Strejčka
a kytaristy Štěpána Raka. Milan Martiník
představil autorky exponátů, po něm se
ujal slova Alfréd Strejček, který recitací
Máchových, Raisových a Vrchlického
veršů doplnil kytarové vystoupení profe-
sora Akademie múzických umění Alfréda
Strejčka. Jejich vystoupení, které vyvolalo
bouřlivý aplaus, se tak stalo nejen sou-
částí vernisáže, ale samostatným koncer-
tem, který byl součástí celé výstavy.

Filip Procházka, foto: autor

Obrazy Blaženy Mrtiníkové (vlevo) a Václava Zoubka

JAK ZNĚJÍ TÓNY Chodovskou tvrzí
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Jejich fotografie a díla neobjevíme na
titulních listech prestižních časopisů.

Přesto, že svými schopnostmi a svým
uměním patří mezi výrazně nadprů-
měrné. Je jich mnoho. Žijí mezi námi
stejně jako jejich slavnější kolegové jen
s tím rozdílem, že si jich nikdo více ne-
všiml nebo že se oddali činnostem,
které právě nejsou v módě. To však ne-
znamená, že by jejich úsilí a osudy ne-
byly inspirativní, poučné či jen tak „za-
jímavé“.

Pojďme na malou návštěvu k malíři
Jiřímu Papouškovi, který bude v září
vystavovat v opatovské knihovně.
Možná ne na první, ale na druhý či
třetí pohled určitě, zjistíme, že naivní
obrazy Jiřího Papouška v sobě skrývají
hodně zdrojů pro pocity a myšlenky.

Malovat jsem chtěl už jako kluk,
začal své vyprávění. Vinu na tom má
moje matka, která mne vodila v dětství
na výstavy a obstarala mi několik kní-
žek s životopisy velkých malířů. Do-
dnes vlastně nevím, co mne ve věku,
kdy pro jiné kluky jsou vzorem spíše tři
mušketýři, zaujalo na veskrze chudých
drahách umělců. Ale malování mne
přitahovalo tak, že jsem chtěl podat
přihlášku na střední výtvarnou školu.

Zasáhla však opět matka. Tentokrát
opačně. Zcela pragmaticky dospívající-
mu Jirkovi vysvětlila, že živobytí uměl-
ců je věc značně nejistá. A tak Jiří Pa-
poušek získal nakonec maturitu na
gymnáziu.

O výtvarné dráze jsem sice přemýšlel
tak nějak pořád dál, ale psal se tehdy
rok 1968 a společenským hitem se
stala zrovna novinařina. Netuše, kam
se bude společnost ubírat a jaké „mož-
nosti“ budou novináři mít, absolvoval
jsem fakultu žurnalistiky.

Ještě ve třiceti letech se pokusil zís-
kat formální výtvarné vzdělání. Vedení
zvolené školy se tehdy prý bavilo tím,
že vysokoškolsky vzdělaný člověk chce
nastoupit cestu k získání středoškolské
kvalifikace. „Ale žádné večerní studium
se tehdy v mém oboru neotvíralo.“

A tak Jiří Papoušek zůstal u novina-
řiny a občas něco namaloval pro potě-
chu své duše či známých. V roce 1989

nastoupil jako redaktor do časopisu
Ahoj na sobotu, posléze se stal vedou-
cím redaktorem samostatné přílohy ča-
sopisu Ekonomický a právní poradce
podnikatele.

To už začal ale být omezován zdra-
votně, a tak se nakonec rozhodl pro
práci ze svého domova. Složil úspěšně
zkoušky z ekonomické angličtiny (cer-
tifikát Cambridge Examinations) a vrhl
se na překládání.

Nepočítám-li články do časopisů,
překlady zákonů a dalších drobností,
zvládl jsem přeložit celkem sedm knih.
První zakázky jsem získal v souladu
s ekonomickým zaměřením mého stu-
dia angličtiny. Pak se to posunulo více
do psychologické oblasti. Což s podni-
káním úzce souvisí, ale terminologicky
se to trochu liší. No a nakonec mi dali
do ruky psychoanalýzu.“

To znamenalo nutnost lektorské ko-
rektury. Když pak byla její hodnota
odečtena od překladatelského honorá-
ře, dostal se Jiří do minusových čísel.
A rozhodl se živit se raději účetnictvím.
I to může dělat doma na počítači.
Navíc získal konečně po letech prostor
ke svému vytouženému malování.

Nemám žádnou mimořádnou tech-
niku a navíc jsem toho nenamaloval
v životě tolik, abych měl potřebnou
lehkost. Malováním bych se nechtěl
živit. Totiž: nechtěl bych se malováním
špatně živit. Žít z ruky do huby a buď
se snažit zalíbit potenciálním kupcům
nebo zuřit, že lidi nechápou mého
génia. To je rozhodně lepší účtovat
a k malování přistupovat svobodně.
Ovšem, něco jiného by bylo, kdyby se
párkrát do roka u našich dveří objevil
sběratel ze Saudské Arábie nebo z Ja-
ponska a projevil touhu za některý
z mých obrázků zaplatit . řekněme
100 000 Kč. To by se živilo malováním
docela jinak! Ale spíše to i do budouc-
na vypadá na to účetnictví.

Dělat odbornou recenzi obrazům
pana Papouška si netroufnu. Mohu jen
říci, že osobně jsou pro mne objevné.
Možná je to i tím, jak vznikají.

Nejsem nijak tématicky vázán.
A vlastně ani časově. Maluji věci blíz-

ké mému srdci, motivem je vždy něco,
co mne zaujme a nějak se mi líbí.
Třeba se dívám na televizi a najednou
mne osloví nějaká barevná kombinace.
Na jejím základě se pak snažím něco
vytvořit. Obvykle se věci mají tak, že
zpočátku jde dílo rychle a v nějaké po-
době dokončím jeho prvotní podobu.
Pak se na to dívám a zjistím, že něco
nehraje – ale nevím přesně co. Až po
čase zjistím, že je to v nějakém odstí-
nu, že je nějaký detail špatně umístě-
ný, takže to předělám. Některé obrazy
se tak rodí i několik měsíců.

V mém životě je dost paradoxů.
Moje zdravotní problémy mi leccos
vzaly, a náhradou jsem získal více pro-
storu a času, který mohu věnovat ma-
lování. Mám ovšem problémy s prů-
duškami a vlastně bych měl vyhledá-
vat co nejčistší vzduch (nejlépe šumav-
ský). A když při olejomalbě používám
terpentýn, který je dráždivý, tak mi to
moc nepřidává. Ani výpary z akryláto-
vých maleb nejsou přímo léčivé. Jeden
čas jsem kvůli tomu nemaloval, ale
nakonec jsem si řekl, že to nevzdám.
A zjistilo se, že když se chce, tak to jde
. Dneska jednak maluju spodní vrstvy
obrazu temperou, bez terpentýnu. Také
jsem si koupil respirátor, resp. takovou
menší plynovou masku, a taky hodně
větrám. Může na mě být docela bizard-
ní pohled: u otevřeného okna, v kuli-
chu a zimní bundě... Jó, pro umění je
třeba něco vydržet!

NA NÁVŠTĚVĚ u malíře

▼
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SMRT smrtihlava
Prahu 11 nelze považovat za přirozeně vyvážený eko-

systém a přesto, nebo snad právě proto, přináší zdejší
příroda trpělivému pozorovateli různá překvapení. Jedno-
ho letního večera navštívil naši zahradu v Chodově lišaj
smrtihlav. Krásný velký noční motýl s kresbou na zádech
vzdáleně připomínající lebku mátožně popolézal mezi listy
břečťanu u skleníku poměrně nízko u země. Z uctivé
vzdálenosti jsme si ho s rodinou prohlédli, zejména jeho
zádovou kresbu a potom zašli domů si o něm něco přečíst. 

Lišaj smrtihlav dorůstá velikosti okolo 5 cm, s rozpětím
křídel okolo 11 cm. Překvapilo nás, že jde o zdatného ce-
stovatele, který se po přezimování v severní Africe vydává
na léto přes moře a Alpy až do střední Evropy. Poměr jeho
velikosti, spotřebované energie a výkonu je i z pohledu 
nejmodernější dopravní techniky obdivuhodný. Jsou zazna-
menány vzácné případy jeho výskytu dokonce až na Islan-
du. Předpokládá se, že hlavním příčinou jeho tahů je hledá-
ní dostatku potravy pro potomstvo. Oblíbenou potravou
housenek jsou lilkovité rostliny, u nás nejčastější brambory
a rajčata, ale třeba i jedovatý rulík zlomocný. Zřejmě souse-
dova zahrádka s každoročně pečlivě pěstovanými brambo-
rami a rajčaty zlákala exotické noční motýly k zastávce
a možná i k nakladení vajíček. Dočetli jsme se, že smrtihlav
klade vejce na rostliny, vylíhlé housenky se po pastvě na
nich kuklí v půdě v hlinitých hnízdech o velikosti 14-25 cm,
v nichž později vzniká dospělý motýl. Tenhle malý zázrak
proměn trvá 40 až 60 dní. Traduje se, že rád navštěvuje

včelí úly, kde dokáže natropit velké škody. Někdy ho lze
spatřit, jak saje nektar na balkónových rostlinách. Popiso-
vaný je také jeho pískot, který vydává v nebezpečí. V příz-
nivějších letech se někdy smrtihlavům v našich podmín-
kách podaří zplodit dvě generace. Bohužel druhá generace
zpravidla hyne, jelikož se rodí na podzim a nedokáže na-
brat dostatečné síly ke zpátečnímu letu. 

V noci trochu sprchlo, a tak jsme měli o našeho motýla
obavy. Ráno jsme se vydali podívat na zahradu, příroda
opět ukázala, že její pravidla jsou neúprosná. Na trávníku
ležely zbytky smrtihlavových křídel. Zřejmě hladový ježek,
nebo nějaký pták, starající se o přežití svého rodu, ukončil
život exotického návštěvníka naší zahrady.

Michal Streubel 
Foto: Josef Hlásek (autor fotografie tesaříka z čísla 7-8)

SEMINÁŘ 
„Regenerace
panelových domů“
Ve čtvrtek 8. září 2005 od 16.00

hod. se v Kulturním centru Za-
hrada koná seminář o regeneraci
panelových domů. Účastníci  zde
mohou získat informace o regenera-
ci Jižního Města, o podpoře městské
části Praha 11, určené vlastníkům
panelových domů, o zkušenostech
s opravami domů i o dalších fi-
nančních nabídkách podporujících
opravy a regeneraci sídlištních pa-
neláků. Účast je bezplatná.

Zástupci majitelů domů se
mohou přihlásit u Ing. M. Peštové
v odboru územního rozvoje ÚMČ
Praha 11 do 5. září 2005 buď telefo-
nicky ( tel. 267 902 214) nebo e-mai-
lem na adrese: pestovam@p11.mep-
net.cz. Přihlásit se můžete i písemně
na adrese: Ing. M. Peštová, odbor
územního rozvoje, Úřad MČ Praha
11, Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4.

Kulturní centrum Zahrada na-
jdete na adrese Malenická 1784,
Jižní Město II, Praha 4. Zapište si
do diáře u data čtvrtek 8. září 2005:
16.00 hod., seminář „Regenerace
panelových domů“ a přijďte se ze-
ptat na všechno, co vás zajímá.

Za městskou část srdečně zve
odbor územního rozvoje ÚMČ

Jako mladý člověk jsem záviděl
lidem, kteří měli pestrý životopis a prošli
mnoho profesí. Většinou si to odbyli za-
mlada, když hledali pro sebe to správné
místo, než se stali těmi slavnými filmo-
vými režiséry nebo spisovateli atd,. Já si
něco podobného začínám užívat na
stará kolena. V padesáti letech jsem se
učil na zkoušku z angličtiny a přejinačil
se z redaktora na překladatele. V dvaa-
padesáti jsem se rozhodl, že si vylepším
kvalifikaci a naučím se psát všema de-
seti. (Trvalo mi to rok, než jsem takhle
psal aspoň stejně rychle, jako předtím
čtyřma). K pětapadesátým narozeninám
jsem si nadělil kurz účetnictví. K tomu
ještě to malování . Kam se nakonec asi
dostanu? Musím ale říct, že je to docela
zábava, a vlastěn mi to tak i vyhovuje.
Podezřívám se, že bych stejně dal vždyc-
ky přednost pestrosti a rozmanitosti před
kariérou a penězi.

Kdysi jsem dělal rozhovor s galeris-
tou. Pohoršoval se, co to jsou Češi za
národ, že si vybírají obrazy podle toho,
jestli se jim hodí ke koberci nebo jestli
se jim vejdou nad gauč, a přitom pře-
hlížejí skutečné umění - abstraktní ex-
presionismus. Musel jsem se smát, pro-
tože já většinu svých obrázků začínám
barvou koberce nebo barvou rámečku,
který jsem našel někde na půdě a teď
do něj jen „přidělávám vnitřek“.

Ve světě Jiřího Papouška je i místo
pro ekologii. Přivedla ho k ní konkrétní

životní zkušenost s vlastním zdravot-
ním postižením. Výsledkem byla nako-
nec kniha Hovory o ekologii vydaná
nakladatelstvím Portál v roce. 2000.

Člověku to nedá, aby nepřemýšlel
o tom, do jaké míry je naše životní pro-
středí opravdu poškozeno, proč, a co se
s tím dá nebo nedá dělat. A když už
jsem se začal těmito otázkami zabývat,
vedlo to nakonec ke knize.

Ze svého bytu má výhled na Milíčov-
ský les a zneklidňuje jej, že toto území
je stálo ohroženo možností výstavby ob-
chvatové komunikace ve variantě JVK.

Když večer otevřu okno, je slyšet
kuňkání žab a jiné přírodní zvuky.
Nerad bych namísto toho poslouchal
motory automobilů.

To by se pak možná musel natrvalo
odstěhovat na svoje letní sídlo v Káco-
vě. Tam je dosud krásně. Stejně jako
v místech, kam vyjíždí na kole. Jeho
spojencem je totiž také cykloturistika.

Je fajn, že se odtud dá snadno dostat
na silnice mezi Sázavou a jižním okra-
jem Prahy. Je tam spousta krásných
míst ke kratším i delším vyjížďkám.

Na to, zda i z cyklistického sedla zís-
kává inspirace pro své obrazy, jsem se
už nezeptal. Byl už večer a pootevře-
ným oknem začal pronikat do bytu
žabí hlas. Dopil jsem nabídnutý čaj
a rozloučil se jménem svým i ostatních
čtenářů.

Petr Kopal

Obrazy Jiřího Papouška si můžete prohlédnout na výstavě Psí louka jiné obrazy
v opatovské knihovně od 5. září do 1. října 2005. Vernisáž je 5. září od 18.00 hod.
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Naše základní školství
potkaly od konce čtyři-

cátých let různé proměny,
vyjádřené i změnami názvů
chodovské školy: osmiletá
střední, základní nebo deví-
tiletá škola. Přibývalo také
žáků. V roce 1953 bylo za-
psáno 651 dětí a vyučovalo
se ve 12 třídách, v roce
1960 vyučovalo 28 učitelů
celkem 706 žáků ve 20 tří-
dách. Proto bylo stále nutno
využívat i prostory mimo
budovu a provádět různé
úpravy. 

Když se Chodov stal sou-
částí Prahy, probíhala vý-
stavba tehdy jediné a dnes
již zastaralé dálnice a vodo-
vodního přivaděče pro
Prahu. V září 1971 jako ne-
formální poklep na základní
kámen vyjela do katastru
Hájů a Chodova těžká tech-
nika. Připravovala terén a
technické sítě. U školy,
která se v důsledku přejmenování ulice ocitla bez přestě-
hování v ulici Květnového vítězství, zaniklo staré rolnické
jádro Litochleb. V okolí přežily zejména novější vilky a
domky. Od Hájů kolem nich vyrůstala nová zástavba a od
severozápadu se na katastr dralo povrchovými výkopy pro-
dloužení trasy metra C.

Od pozdního jara roku 1976 se do Jižního Města stěho-
vali první obyvatelé, zato chodovská škola byla od Veliko-
noc bez žáků. Z tehdejšího ONV Praha 4 přišel 11. března
pokyn „k přestěhování naší staré školy do nové školní bu-

dovy na Hájích“. Hájští, je-
jichž rodiče kdysi v roce
1929 chvíli bojkotovali do-
cházku do chodovské školy,
protože chtěli nadále příslu-
šet do Hostivaře, měli totiž
v důsledku výstavby Jižního
Města konečně na svém ka-
tastru vlastní, tzv. Modrou
školu. Důvodem k „exilu“
360 žáků z Chodova, Šebe-
rova a Hrnčíř a z Kateřinek
- 49 žáků z Hájů se naopak
vracelo domů - byla potřeba
zásadní adaptace a moder-
nizace objektu. K přestěho-
vání do právě dokončované
tzv. Modré školy se mělo
využít jarních prázdnin, aby
23. března mohlo být zahá-
jeno pravidelné vyučování.

Úmysl byl rozumný, ale
průvodní jevy typicky dobo-
vé. Modrá škola ještě nebyla
uklizena, práce v dílnách a
na pozemcích se nemohly
konat, největší vymoženost -

moderní tělocvična, nebyla dokončena, takže žáci dochá-
zeli do tělocvičny Sokola v Chodově a na hřiště v Hostiva-
ři. S dopravou dětí byly potíže, k dispozici nebyla pitná
voda, dodávka elektřiny a plynu byla přerušována, chyběl
telefon a rozhlas. Asfaltové příchodové komunikace byly
zřízeny teprve na slavnostní otevření 1. září 1976, kterého
se zúčastnil ministr školství a další prominenti. Následná
koexistence dvou škol, staré chodovské a nové hájské,
v novém objektu nebyla jednoduchá.

(Pokračování.)

Modrá škola před nedávnem prošla proměnou
Foto autor.

nejenom pro listonoše
Černockého

Ulice Černockého
nepatří mezi

velké. Sestává ze tří
domů či vchodů v
jednom nepříliš vyso-
kém bloku. Popisova-
ná ulice má docela
„strategickou“ polohu
a bydlení v ní je asi
příjemné. Nachází se
v samém konci enklá-
vy, obklíčené z jiho-
východu ulicí Opatov-
skou a ze severový-
chodu ulicí U Modré
školy. Uvnitř enklávy
sousedí nárožím s ulicí Konstantinovou. Náleží k ní ještě při-
měřeně prostorné parkoviště. Pěší komunikace odtud prochá-
zejí do Centrálního parku, ke stanici metra Háje a do podcho-
du pod Opatovskou. 

Ulice nese od svého vzniku v roce 1977 jméno po Slová-
kovi Karolu Černockém (1904 – 1945), který působil v le-
tech 2. světové války za Slovenského štátu v ilegalitě a byl
zatčen. Zahynul při bombardování transportu vězňů.

Doubravická

Doubravickou ulici
najdete na vý-

chodním konci Opa-
tova. Vybočuje z Kla-
tovské ulice k jihový-
chodu a směřuje pak
k ulici Jažlovické.
Jednu stranu uzavírá
hlídané parkoviště,
druhou charakterizují
vcelku vysoké domy,
které jakoby mezi
sebou žárlivě střežily
svoji svébytnost.
Dojem z ulice ještě
dále změkčuje vzrost-
lá zeleň.

Obec Doubravice
se nachází jihový-
chodně od Prahy ve
středních Čechách. Ulice dostala dnešní jméno v roce 1994.
Předtím se od svého vzniku v roce 1977 jmenovala Maure-
rova podle slovenského komunistického funkcionáře, který
žil v letech 1896 - 1961.      

Jiří Bartoň. Fota autor

Jiří Bartoň

Do Hájů!

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (3 4 )
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Také v průběhu roku 2005 zajistil odbor infrastruktury
města MHMP prostřednictvím svozové firmy Remondis,

s. r. o.,  mimořádné sběry komunálního odpadu od fyzic-
kých osob trvale bydlících na území hl. m. Prahy, a to  for-
mou mobilních sběrných dvorů.

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

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

Září 2005:
15. 9. 2005 parkoviště v Hněvkovského ul.  x Prašná
22. 9. 2005 Starochodovská, naproti čp. 571

29. 9.  2005 parkoviště v Metodějově ul.

Říjen 2005:
6. 10. 2005 parkoviště v Hrdličkově ul.

13. 10. 2005 parkovací záliv v ul. Klapálkova x Čenětická
20. 10. 2005 Starochodovská, vedle čp. 886 („Sběrné suro-

viny“)

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

S případnými dotazy se obraťte na odbor životního pro-
středí ÚMČ Praha 11, telefon 267 902 514, 267 902 367
nebo 267 902 320.

Petr Doubravský. odbor životního prostředí
Foto: autor

Mobilní sběrný dvůr 2005

LOKALITY sběrných dvorů 2005
mimo území Prahy 11
(zdarma pro občany hlavního města Prahy)

Sběrný dvůr hlavního města Prahy – Zakrytá, 
Praha 4 - Spořilov
telefon 272 701 852, provozovatel: VS - Ekoprag s.r.o.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy – Generála Šišky, 
Praha 12 - Modřany
telefon 244 400 164, provozovatel: Správa bytových
objektů Praha – Modřany.

Sběrný dvůr hlavního města Prahy – Dřevčická 44, Praha 10
telefon 274 780 571, provozovatel: Domeček – odpady.

Jedná se o stacionární sběrné dvory kam mohou občané
hlavního města Prahy zdarma odkládat všechny odpady
z domácností : objemný odpad, kovy, lednice, elektro-
šrot, pneumatiky, papír, sklo, nebezpečné odpady (obaly
od barev, laků, ředidel apod.), dále autobaterie, kompo-
stovatelný odpad ze zeleně a stavební odpad do 1 m3.

Výše uvedené informace jsou určeny občanům Prahy
11, kteří nemohou využít nabídku sběrných dvorů na
území Prahy 11 v termínech, které pro ně zajistil OŽP
ÚMČ Praha 11 ve spolupráci s Magistrátem hl. města
Prahy.

OŽP upozorňuje, že údaje a informace se mohou 
v průběhu roku 2005 měnit. Aktuální informace proto
případně hledejte na internetové adrese hl. města
Prahy: www.praha-mesto.cz.

S případnými dotazy se obraťte na odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 11, telefon 267 902 367, 267 902
514, 267 902 320, nebo 267 902 355.

Petr Doubravský, OŽP ÚMČ Praha 11

AQUA AUREA, s. r. o. vodní filtry i pro kojence
Mezinárodnû ocenûn˘ zpÛsob získávání kvalitní a chutné
vody pfiímo z domácího kohoutku. DIONELA odstraÀuje
chlor i jeho slouãeniny a dal‰í neÏádoucí látky, dusiãnany
a dusitany. ZabraÀuje pronikání v‰ech bakterií a prvokÛ.

Klapkova 51, Praha 8 • Otevfieno: Út a ât: 1200–1800 hodin
www.aqua-aurea.cz • tel./fax: 284 690 844 • e-mail: obchod@aqua-aurea.cz

mobil: 775 554 044, 603 943 254.

PIJEME pitnou vodu?
Co bychom měli vědět o vodě?
Z vody se všechny prvky – a to jak biogenní vápník a hoř-
čík, tak i kontaminanty – nejsnáze vstřebávají do našeho
organismu, protože jsou v ní v rozpuštěné formě. Pijeme –
někdy i celý život – vodu ze stejného zdroje.
Jakou vodu tedy k pití používat? 
V řadě domácností se dlouhodobě používá balená voda.
Je ovšem jasné, že nás nakonec vyjde příjemněji – bez na-
máhavé donášky – a hlavně podstatně levněji – voda
upravená v domácnosti pomocí vodního filtru.
Vodní filtry 
Přesněji řečeno jsou to zařízení na doúpravu vody na
místě spotřeby. Vždyť z vody, kterou v domácnosti použí-
váme, spotřebujeme pro pití a vaření pouze 1,5%!

Velkou výhodou filtrace vody je ta skutečnost, že velmi
kvalitní voda, zbavená všech nežádoucích látek, je za
velmi přijatelnou cenu vždy k dispozici. Pracují tak, aby
z vody, kterou máme doma v kohoutku, má vhodnou mi-
neralizaci a navíc stojí od vodáren haléře za litr a ze stud-
ny je zadarmo, odstranili nežádoucí látky. To znamená
chlór, sloučeniny chlóru, dusičnany, a všechny látky, které
se mohou, byť v malém, ale stálém množství ve vodě vy-
skytovat: organické látky (pesticidy, ropné látky, saponáty
atd.) a těžké kovy.

Zájemce o všechny otázky spojené s pitnou vodou mů-
žeme odkázat na stránky Státního zdravotního ústavu
www.szu.cz/chzp/voda/pitna-voda/
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Žij vyrovnaně – trochu se uč
a trochu přemýšlej a každý
den trochu maluj a kresli
a zpívej a tancuj a hraj a pra-
cuj. (Robert Fulghum)

Základní škola je většinou vnímána
pouze jako prostředí pro výuku

a vzdělávání. Že však může plnit i vel-
kou roli v oblasti výchovy ve volném
čase ukazuje příklad spolupráce Zá-
kladní školy Květnového vítězství 1554
a Ekocentra Jižní Město. ĺDlouhodo-
bým cílem spolupráce obou organizací
a vedení této základní školy je nejen
organizace povinné školní docházky
a s tím spojených aktivit, ale také důraz
na kvalitní zajištění trávení volného
času žáků v období mimo vyučování.
Pro tento cíl se již před čtyřmi roky po-
dařilo spojit s partnery, kteří ve vzájem-
né spolupráci nabízejí žákům této
školy pestrou paletu činností, které jak
si troufáme tvrdit, těžko najdou srovná-
ní se jiných školách a kterými se daří
podchycovat velkou část dětí základní
školy. Pojďme si proto představit tro-
chu blíže to, co rodičům a dětem tato
škola nabízí.

První oblastí zájmových činností je
sport. Zde si můžete vybrat mezi fotba-
lem, florbalem a aerobikem, které ještě
doplňují kroužky mažoretek, roztleská-
vaček a baletu. Fotbalu chtiví zájemci
mohou využít fotbalových tříd, které
mají výuku doplněnou o volitelný před-
mět rozšířená TV v rámci kterého ab-
solvují týdně dvě hodiny kvalitního tré-
ninku pod vedením kvalifikovaných
trenérů. V současné době jsou tyto
třídy v 1., 2., 3., 6., a 8. ročníku ZŠ
a plánovaným cílem je rozšíření na
všechny ročníky školy. Odbornou
a metodickou pomoc zajišťuje TJ Háje,
která také využívá prostory školní tě-
locvičny a školního hřiště s umělým
povrchem pro tréninky svých mláde-
žnických týmů. Výhodou tohoto systé-
mu je to, že žák nemusí být členem to-
hoto fotbalového klubu, ale přesto
může využívat výhod a nabídek těchto
fotbalových tříd. Fotbaloví trenéři úzce
spolupracují s vyučujícími jednotlivých
tříd, takže je zajištěna i spolupráce ve
výchovném působení na děti.

Úspěšně se rozvíjí i spolupráce v ob-
lasti florbalu a aerobiku, kde je připra-
vován projekt florbalových a aerobiko-
vých tříd, zaměřený na rozvoj těchto
mladých a dynamických sportů.
V rámci tohoto projektu budou vybrá-
ny třídy, které podobně jako fotbal zís-
kají v rámci rozšířené TV možnost vě-
novat se tomuto sportu. Z nesportov-
ních aktivit musíme jmenovat zejména

projekty podpory výpočetní techniky
a projekt rozšířené výuky hudební vý-
chovy. Kroužky výpočetní techniky
pracují od první do páté třídy, od šesté
třídy pak probíhá výuka formou volitel-
ného předmětu, žáci navíc mohou vyu-
žít i odpoledních počítačových klubů
až do 18 hodiny. V rámci této činnosti
také pracuje poradna pro děti s vývojo-
vými poruchami, která také využívá
počítačových programů pro svou práci.
V tomto školním roce také zahájilo
činnost informační centrum školy,
které kromě knihovny, studovny a in-
formačního zázemí nabízí pomoc
žákům národnostních menšin s výukou
českého jazyka.

Umělečtěji zaměřeným dětem dává
dostatek prostoru k realizaci jejich
zájmů jak učební plán rozšířené výuky
hudební výchovy se třemi hodinami
hudební výchovy týdně tak i zájmové
kroužky výtvarné výchovy a modelaři-
ny. Součástí koncepce výchovy
k hudbě jsou i kroužky specializované
na hru na klavír a flétnu. V rámci roz-
šířené výuky hudební výchovy působí
na této škole ojedinělý projekt výuky
anglického jazyka nejmenších dětí –
English through music, který využívá
společných prvků hudebně pohybové
výchovy a výuky jazyků. Rozvinutý hu-
dební sluch, smysl pro rytmus a hudeb-
ní frázi zde usnadňují výuku cizího ja-
zyka a v anglicky mluvící atmosféře
děti získávají základní pasivní znalosti
Aj. Na základě písniček, říkanek a po-
hybových her si osvojují anglickou vý-
slovnost, intonaci, rozšiřují slovní záso-
bu, fixují fráze specifické pro daný
jazyk. Hra na Orffovy hudební nástroje
přináší radost, povzbuzuje tvořivost

a pozitivně ovlivňuje rozvoj dětské
osobnosti.

V celé široké zájmové činnosti pra-
cuje více než 25 zájmových kroužků,
jejich činností se zúčastňuje více než
300 dětí, což tvoří skoro polovinu
všech dětí na základní škole.

Veškerá tato činnost se pochopitel-
ně neobejde bez nadšených lidí a kva-
litního zázemí. Vedení školy si proto
uvědomuje, že do této oblasti musí
směřovat nemalé prostředky a ve spo-
lupráci s partnery se daří tyto prostřed-
ky získávat. Vedle již zmiňované TJ
Háje je to zejména Ekocentrum Jižní
Město, které se velkou měrou podílí na
realizaci většiny programů v oblasti mi-
moškolní výchovy, na přípravě a reali-
zaci projektového vyučování a společ-
ně s vedením základní školy vytváří
materiální podmínky pro tuto kvalitní
činnost. V průběhu minulých let se tak
podařilo vybudovat, díky podpoře MČ
Prahy 11, hřiště s umělým povrchem,
zrenovovat dva školní pavilony, vybu-
dovat dvě kvalitně vybavené učebny
výpočetní techniky, audiovizuální
učebnu, knihovnu s počítači, školní
klub, v současné době probíhá rekon-
strukce malého venkovního hřiště pro
družinu s aktivními herními prvky
a připravuje se projekt výstavby spor-
tovní haly místo nepoužívaného škvá-
rového hřiště.

To vše je důkazem, že vedení ZŠ
chápe roli školy nejen ve výukové, ale
i ve výchovné roli a za naše Ekocent-
rum Jižní Město jsem rád, že se na této
spolupráci můžeme podílet.

Ing. Petr Hedrlín
Ekocentrum Jižní Město 01/44.

ZO ČSOP

EKOCENTRUM na Květňáku
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Jejich fotografie a díla neobjevíme na
titulních listech prestižních časopisů.

Přesto, že svými schopnostmi a svým
uměním patří mezi výrazně nadprů-
měrné, ale to už jsem vlastně říkal, jen
jsem si to znovu vybavil při druhé letní
návštěvě, tentokrát u osmnáctiletého
mistra světa Michala Dudy. Být mist-
rem světa není málo. I když jde „jen“
o interkros.

K lakrosovému sportu se Michal do-
stal relativně pozdě. Ve dvanácti le-
tech. Tedy v době, kdy většina budou-
cích mistrů světa má již ve svém odvět-
ví něco za sebou. Michal do té doby
zkoušel lehce karate, ke hře se zvláštní
holí, která má na konci košík pro chy-
tání, házení a nošení míčku, se dostal
díky spolužákům ze třídy.

Tady je ale asi potřeba něco méně
zasvěcenému vysvětlit. „Lakros vznikl
původně jako indiánská hra a jeho zá-
kladní podstatou je vstřelit míček do
branky pomoci hole, která má na konci
košík na míček. V průběhu minulého
století se lakros postupně rozdělil na
několik pododvětví s vlastními pravidly
a specifiky. Těmi nejvýznamnějšími,
které se hrají prakticky po celém světě
se staly box-lakros, field-lakros a inter-
kros. Česká veřejnost zná díky táborům
a dětským oddílům asi ještě český lak-
ros, ale to je vlastně jen rekreační hra.
Zatímco ty tři výše uvedené mají své
světové šampionáty a v některých ze-
mích dosahují značné popularity. Nej-
více asi v Americe, kde např. box-lak-
ros nebo field-lakros mají své profesio-
nální soutěže a desetitisíce diváků při
zápasech.“

Klíč, bohužel, nemůže být encyklo-
pedií sportu. A tak doplňuji tuto infor-
maci stručnými poznámkami, že situa-
ce v lakrosu je podobná hokeji (jeden
hokej, více druhů, různá míra populari-
ty v jednotlivých zemích - od prakticky
neznámého odvětví až po profesionální
ligy). A že box-lakros nese název podle

mantinely ohraničeného a uzavřeného
hřiště, field-lakros se hraje na travnaté
ploše zhruba velikosti fotbalového hřiš-
tě a interkros je bezkontaktní hra urče-
ná do hal, při níž je omezena délka po-
hybu s míčkem v košíku. Více na inter-
netu, a teď zpět k Michalovi. Není
pozdě začít s nějakým sportem ve dva-
nácti letech?

S některým možná ano. V lakrose
u nás naštěstí není zatím tak velká
konkurence a díky tomu je možné se
prosadit i později. Při troše talentu
a vůle se pak člověk dostane mezi čes-
kou špičku a získá možnost zahranič-
ních kontaktů, které umožní jeho růst.
Takže pokud se nějaký šesťák či se-
dmák neupsal dosud nějakému sportu
a má pocit, že už prošvihl možnost do-
stat se jednou na mezinárodní úroveň,
může to zkusit právě s lakrosem. Třeba
u nás v LC Jižní Město, který má hlav-
ní základnu na ZŠ Květnového vítěz-
ství.

Praha 11 se vlastně stala Mekkou
lakrosového sportu u nás. Což mu na
jedné straně přináší určitou popularitu
mezi místními dětmi - i když obecně se
u nás o něm mnoho neví. Na straně
druhé - hodně lidí si asi říká, proč dělat
sport, který se jinde nehraje.

Není to tak úplně pravda, třeba Par-
dubice nebo v Praze Radotín jsou na
tom také docela dobře a celkový počet
hráčů u nás umožňuje hrát regulérně
mužskou extraligu, I. ligu a oblastní
turnaje. Ale jak bylo řečeno, jsou země,
kde tento sport patří k rozšířeným
a běžným. Málokdo třeba ví, že Wayn-
ne Gretzky se dostal k hokeji právě
přes lakros. Stejně jako řada jiných
hráčů hokejové NHL, a že hodně
z nich se přes léto stále lakrosu věnuje
jako doplňkovému sportu.

Typicky česká situace. Několik desí-
tek nadšenců, kvalitní metodika, správ-
ná zaujatost a nakonec vítězíme i nad
zeměmi, které mají stokrát větší hráč-

skou základnu.
„Je to tak. Právě v interkrose jsme se

stali v posledních letech třikrát za
sebou světovým šampiónem. I když to
poslední vítězství v Praze bylo trochu
pokaženo tím, že nepřijeli právě Kana-
ďané. Oplatili nám to, že před několi-
ka lety jsme nepřijeli, když pořádali
mistrovství světa oni. Jenomže my tam
neletěli z finančních důvodů. Ale loni
a předloni jsme je ve finále porazili.

V ostatních lakrosových odvětvích
jsme na tom (prý zatím) o něco hůře.
V box-lakrose se sice vrcholných turna-
jů účastníme, ale do úplné špičky jsme
nepronikli. A field-lakrosu se chceme
prozatím věnovat spíše okrajově. For-
mou turnajů.

Je to otázka financí a velikosti hráč-
ské základny. Je to totiž tak, že hodně
hráčů hraje všechno. Což tříští síly,
kterých není hodně. Takže se v součas-
né době ustaluje model, že přes zimu
se hraje hlavně interkros v halách
a v teplých měsících se zaměřujeme na
box-lakros.“

Vidět box-lakrosový zápas není
špatný divácký zážitek. Je to plně srov-
natelné s hokejem. Rychlá hra plná
kombinací, přiměřená tvrdost, drama-
tické situace se střídají rychle na obou
stranách. Člověk chápe, že televize
a sponzoři jsou rezervovaní vůči netra-
dičním sportům, které na pohled těžko
zaujmou nezainteresovaného diváka.
Box-lakros ale určitě zajímavý je.

Michal Duda má ve svých osmnác-
ti letech před sebou celý život. Jeho
snem je věnovat se interkrosu profesi-
onálně, rád by se podíval na delší
dobu do Spojených států amerických,
které jsou kolébkou tohoto sportu, ale
to hlavní, co ho čeká v příštím roce, je
maturita. Tak hodně štěstí Michale,
držíme Ti palce.

Petr Kopal
Foto: archiv

NA NÁVŠTĚVĚ u mistra světa
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Palas
ATHÉNA
Ambulantní a lůžkové zdravotnické

zařízení v Hviezdoslavově ulici již
dávno není jen známou „chirurgií“. Od
roku 1998 ošetřili lékaři Palas Athény
pod vedením primáře MUDr. Ludvíka
Winklera přes 45 000 pacientů. Na od-
dělení jednodenní chirurgie za 30
měsíc provozu provedli 2300 operač-
ních výkonů v celkové anestesii bez zá-
važnějších komplikací.

Ambulantní část je v provozu od
pondělí do čtvrtka od 7.30 do 19.00
hodin, v pátek do 18.00 hodin. Lůžko-
vá část má provoz nepřetržitý.

Přinášíme vám přehled jednotlivých
ambulancí, poraden a oddělení:
■ Chirurgická ambulance: komplexní
chirurgická a traumatologická ambulat-
ní péče včetně léčby poranění pohybo-
vého aparátu, ošetření tržných ran, zá-
nětů apod.; vyšetření břicha, indikace
operací kýl, žlučníku, appendicitidy
apod.; vyšetření varixů s indikací ope-
race klasické či laserem; plánované
operační výkony v lokální anestesii
■ Ortopedická ambulance: komplexní
ortopedická léčba včetně operačních
výkonů v lokální anestesii; indikace ar-
toskopických výkonů, operací halluxů
apod.
■ Proktologická ambulance: vyšetření
a léčba konečníku se zaměřením na
léčbu hemeroidů a fissur; dle typu
a rozsahu onemocnění ošetření dle
Barrona či indikace operace
■ Mammologická poradna: vyšetření
a léčba onemocnění prsní žlázy s mož-
ností předoperačního odběru tkáně
z patologického ložiška; SONO vyšet-
ření prsní žlázy (MUDr. Jiřičková)
■ Gastroenterologická poradna a po-
radna pro řešení velkých kýl: vyšetření
a léčba onemocnění zažívacího traktu
se zaměřením na léčku reflexní choro-
bu jícnu; vyšetření a léčba všech typů

kýl a defektů stěny břišní, s preferencí
laparoskopicky prováděných operací
s použitím různých implantátů
■ Rentgenové oddělení: komplexní
spektrum skiagrafických vyšetření;
SONO vyšetření břicha; SONO měk-
kých tkání
■ Poradna pro bércové vředy a chro-
nické kožní defekty: vyšetření a léčba
chronických kožních defektů s použi-
tím metodiky vlhkého hojení ran
■ Rehabilitace (Kosmická ulice
č. 537): komplexní vyšetření a léčba
onemocnění pohybového aparátu;
elekroléčba, měkké techniky, masáže,
LTV apod.; pohybové centrum pod ve-
dením odborných pracovníků nabízí:
rehabilitační cvičení, jóga, rytmika a ta-
nečky pro děti, cvičení pro maminky
s předškolními dětmi; posilovací cviče-
ní – kalanetika, strečink, body styling;
orientální břišní tance
■ Oddělení jednodenní chirugie (Hvi-
ezdoslavova 509/25): laparoskopické
operace kýl, žlučníku, appendicitidy;
laparoskopické fundoplikace; operace
hemoroidů klasicky i metodou dle
Longa; operace varixů klasicky i endo-
laserem; artroskopické operace kolen-
ního kloubu včetně rekonstrukce vazů;
operace halluxů, kladívkových prstů,
epokondylitidy apod.
■ Lůžkové oddělení pracuje v nepřetr-
žitém provozu se stálou službou zdra-
votní sestry a atestovaného chirurga.

Operační výkony prováděné v režimu
jednodenní chirurgie jsou pacienty
velmi dobře přijímány a pooperační
průběh je příznivější než při standardní
hospitalizaci za současného snížení ná-
kladů pro zdravotní pojišťovny.

Veškerá péče poskytovaná ve zdra-
votnickém zařízení Palas Athéna je
plně hrazena z prostředků zdravotní-
ho pojištění s výjimkou operace vari-
xů laserem a operace pokročilých he-
moroidů metodou PPH (Longo).

Ve zdravotnickém zařízení Palas At-
héna jsou řadu let operovány varixy
dolních končetin klasickou metodou.
Ve světě je v posledních letech určitá
část těchto operací prováděna s použi-
tím endo-laser přístrojů. I tuto nejmo-
dernější operaci lze v nemocnici pro-
vést. Její výhodou je velmi krátká doba
pobytu nemocného na lůžku - jeden až
dva dny, nebolestivý průběh po operaci
a pracovní neschopnost tři až pět dnů.
Tato operace zatím není hrazena ze
zdravotního pojištění. Před operací je
nutné specielní vyšetření, které je
možné provést buď ve zdravotnickém
zařízení Palas Athéna nebo ve speciali-
zované ordinaci - Ambulantní poradna
pro všeobecnou a cévní chirurgii - doc.
MUDr. Ivan Malý, CSc, Korunní ulice
58, Praha 2, tel. 222 518 396, mobil:
607 561 106.

Další informace najdete na 
www.palas-athena.cz

FORMIKA, O.S. 
přijme pracovníka 
pro práci s lidmi 
se znevýhodněním 
na trhu práce.
Nástup ihned, pracoviště
v Praze 4, 9. platová třída
(9 360 – 14 310 Kč podle
počtu let započitatelné
praxe). 

Podrobné informace 
zašleme na požádání 

e-mailem. 
Kontaktní údaje:

271 910 016, 775 350 115,
formika@formika.org

FARNÍ CHARITA CHODOV, Modletická 1401, 149 00 Praha 4
přijme nové pracovnice do rekvalifikačního projektu v oboru pečovatelka

Projekt je určen pro matky s dětmi před-
školního a mladšího školního věku.

Přednostně budou přijaty ženy, které vy-
chovávají děti bez partnera – rozvedené,
samoživitelky, opuštěné, které jsou dlou-
hodobě nezaměstnané, vedené na úřadu
práce nebo po mateřské dovolené. Dále
budou zvýhodněny ženy ze základním
vzděláním a vyučené.
Nabízíme: Zaměstnání na dobu 18 měsíců;
hlavní pracovní poměr 30 hodin/týden; re-
kvalifikační vzdělávání v oboru pečovatel-
ka; nástup možný od září 2005

Požadujeme: Ukončené základní vzdělání;
zájem o další vzdělávání; spolehlivost,
zájem o práci se seniory; zdravotní způso-
bilost; trestní bezúhonnost

Informace:
Mgr. Eva černá, 737 322 569
Jana Kotrlová DiS, 732 235 976

PROJEKT JE PODPOŘEN
Z PROSTŘEDKŮ GLOBÁLNÍHO
GRANTU EVROPSKÉ UNIE
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Chcete hrát závodně
BADMINTON?
Asi málokdo ví, že nejúspěšnější bad-
mintonový oddíl v republice – TJ Sokol
Meteor Praha – má své zázemí právě na
Jižním Městě, odkud získává mladé
hráče do svých řad. I letos se připravuje
nábor nových členů žákovské kategorie
– dětí narozených v roce 1998 a starších.
Tréninky budou po prázdninách probí-
hat v Modré škole (Kupeckého ulice)
každý všední den od 16.00 do 18.00. Při-
hlášky lze zasílat na e–mailovou adresu
hnilica@iol.cz nebo se dostavit osobně ve
výše uvedených časech tréninků v prv-
ních zářijových dnech. Případné dotazy
lze zodpovědět na tel. č. 603 261 981,
kdykoliv. www.badminton.dweb.cz

AEROBIC STUDIO JITKA
vás zve ke cvičení kalanetiky
Cvičební rok zahájíme v pondělí 12.
září 2005 od 18. hod na zahradě Kul-
turního centra Zahrada, Malenická
1784, Praha 4 – Chodov, hodinovou
diskusí. Budeme odpovídat na otázky,
na které při cvičení není čas odpovídat.
Každý může být fit, pokud sám bude
chtít. Cvičíme v tělocvičně KC Zahra-
da každé pondělí od 19 hod. a ve čtvr-
tek od 17. hod.

Za Aerobic studio Jitka
Dr. Pavla Štěpánková

a Jitka Blaháková-Marková
Více na web.cviceniprovsechny.cz

SOKOL HÁJE – JM
v novém školním roce 2005/2006 vás
opět srdečně zve do cvičení, které za-
hájíme v úterý 6. září 2005.

Cvičíme v oddíle předškolních dětí
(věk 3–6 let) 1x týdně v úterý od
17.00 do 18.00 hod. ve školní tělocvič-
ně ZŠ Ke Kateřinkám 1400 v Praze 4
– Chodově. Děti cvičí samostatně, bez
rodičů. Cvičíme na nářadí, hrajeme
hry, soutěžíme.

Oddíl mladšího žactva (společné
cvičení chlapců a děvčat školního
věku) cvičí v úterý od 18.00 do 19.00
hod. a ve čtvrtek od 18.00 do 19.30
hod. V úterý cvičíme na nářadí, ve
čtvrtek hrajeme florbal, věnujeme se
míčovým hrám a soutěžím. Jedna hodi-
na cvičení vašeho dítěte nestojí více
než 16 Kč (platí pro oba oddíly).

Bližší podrobnosti o cvičení zájem-
cům ochotně sdělí vedoucí oddílu te-
lefonicky, dále naši cvičitelé před za-
čátkem cvičení ve školní tělocvičně
ZŠ Ke Kateřinkám.

Kontakt: vedoucí oddílu: 
Ing. Petr Štefan

(pracoviště: tel. 973 211 910)

KARATE – Shotokan
Cvičení pro děti 
ve školním roce 2005/2006
ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 4
Od začátku září začínají 
cvičit tyto oddíly:
■ nositelé 8 kyu (bílý pás) – každé
úterý a čtvrtek od 17 hod.
■ pokročilí 7 kyu (žlutý pás a vyšší) –
každé úterý a čtvrtek od 18 hod.
■ závodní oddíl – každé úterý a čtvr-
tek od 19 hod.

Oddíl karate pořádá
nábor dětí od 6 let
cvičení se koná dvakrát týdně – v úterý
a ve čtvrtek od 17 do 18 hod. v těloc-
vičně ZŠ Ke Kateřinkám.
Srdečně mezi karatisty zve

Milan Klukáček, předseda klubu
Přihlášky a informace 
v kanceláři Sport Clubu K3
Zdiměřická 1450, Praha 4 – JM
Úřední hodiny: úterý a čtvrtek od
15.00 do 16.30
Jinak dle dohody na tel. 603 966 136

Další informace o klubu na
www.sportklubk3.wz.cz

e-mail: SCK3@seznam.cz

DĚTSKÝ AEROBIK
od 4 do 16 let
Kde: Squash Point, Květnového 

vítězství 938, Praha 4 – Háje
Od 1. září 2005 se na vás těší Aerobik
Team Martina Duška. Sportovní aero-
bik,  komerční aerobik, tanec. Pohybo-
vá koordinace / základy gymnastiky.
Tak neváhejte a zkuste to.
Kontaktujte nás: 
777 299 676, 272 940 089,
info:www.martindusek.cz

Zvýhodněná cena 33 Kč 
jedna lekce (60 minut)

AT STUDIO DOMINO 
a Iva Bičišťová
vám pro školní rok 2005/06 nabízí již
tradičně zájmovou aktivitu pro vaše
děti přímo v okolí vašeho bydliště.
KD Klubka, ZŠ Mikulova, ZŠ Campa-
nus a další výuková místa.
• Taneční kroužky pro děti do 11ti let
• Taneční kurzy pro starší děti a mlá-

dež ve stylu disko dance a street
dance

• Dětský soutěžní taneční tým a jeho
přípravky pro předškoláky
(finalisté mistrovství Evropy 2005,

vicemistři světa a Evropy 2004/
Kontakt a informace o způsobu 

přihlášení a průběhu tanečních hodin 
a průběhu zápisů získáte 

na www. atsdomino.cz 
nebo na tel. čísle 602 647 884

NÁBOR DÍVEK
do oddílu házené
pořádá HC TJ HÁJE J. M. Praha,
jedno z největších a nejúspěšnějších
středisek mládežnického sportu v celé
České republice. Do družstev minižá-
kyň přijímáme dívky narozené v letech
1999 až 1996, testy výběru hráček se
uskuteční v termínech:
úterý 20. září od 17.00 hod
čtvrtek 22. září od 17.00 hod.

V areálu TJ Háje nad Hostivařskou
přehradou (přímo pod konečnou auto-
busů 165, 170, 213, 212, 203), v ulici
K jezeru. Sportovní oblečení a obuv si
přineste s sebou.
Spojení na trenéry HC Háje
M. Rozsypalová 608 521 598
P. Vápenka 602 218 035
H. Hrubešová 728 385 044

Těšíme se na setkání 
a budoucí spolupráci s vámi.

Jan Kašpárek, místopředseda oddílu

STUDIO NIKÉ 
– jedenáctý rok na JM
Ve školním roce 2005/2006 jsme při-
pravili následující taneční kroužky:
▼ ZŠ Pošepného, Praha 4 – zrcadlový
sálek – zadní vchod k tělocvičnám
v pravé části budovy
Disco dance a hip hop:
■ úterý 18.00–19.30: mírně pokročilí
a pokročilí 10–17 let
■ středa 15.45–17.15: začátečníci
a mírně pokročilí 6–12 let
Tancování pro nejmenší:
■ pondělí 16.45–17.45 začátečníci
a mírně pokročilí 4–7 let
Rock and roll: 
■ úterý 14.15–15–45 začátečníci
a mírně pokročilí od 7 let
Břišní tance: 
■ středa 19.45–20.45 začátečníci, mlá-
dež a dospělí
▼ ZŠ Mendlova, Praha 4 –  Háje,
dolní tělocvična
Disco dance a hip hop: 
■ čtvrtek 15.30–18.10 začátečníci
a mírně pokročilí od 7 let
▼ ZŠ Edisonova Praha – Petroviče
Disco dance a hip hop: 
■ čtvrtek 17.10–18.10 začátečníci
a mírně pokročilí od 7 let

Zahájení 12. září 2005. Přihlášky na
začátku každého kroužku. Maximální
počet tanečníků v kroužku je 20 (ma-
lých dětí 16). Dotazy a další informace
na tel. 603 417 192 Jana Mentlíková

Soutěžní taneční soubor pro děti od 6
let a mládež se zaměřením na disco
dance, hip hop a plesové formace přijme
nové chlapce a dívky. přijetí a zařazení
na základě zkoušky, kterou je možné
dohodnout ve Studiu v ZŠ Pošepného
nebo na výše uvedeném tel. čísle.
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ŠACHY mládeži JM
Příjímáme skupiny do 10 hráčů na se-
zónu 2005/2006. Hrajeme 1x měsíčně
ve středu od 14.00 do 15.00 hodin
v klubu Ulita, Mikulova 1573. Příspě-
vek na šachový svaz a organizační vý-
daje činí na školní rok 2005/2006 150
Kč, slovy jednostopadesát Kč.

Začínáme 14. září 2005 a 12. října
2004. Další termíny vám sdělíme pro-
steřdnictvím Klíče.

Kontakt: Dr. Ing. Jaroslav
Zvolánek,CSc., Nezvalova 831, 156 00

Zbraslav – Praha 516. Tel. 257 921 197

TJ HÁJE – ODDÍL JUDO
pořádá nábor dětí od 7 let
Přihlásit do oddílu JUDO se můžete
každé úterý a čtvrtek mezi 17.00
a 19.00 hod. v tělocvičně ZŠ Mendelo-
va nebo přímo u trenéra Junka.

Kontakt: Junek, 777 202 242,

SOKOL Chodov
I ve školním roce 2005/2006 je v soko-
lovně Sokola Chodov je připravena
celá řada možností pro každého, kdo
se rád hýbe:
■ cvičení rodičů s dětmi – nabízí vše-
stranný pohybový rozvoj formou cviče-
ní, her s básničkami a písničkami (
v pondělí 16.30 – 17.30 a ve čtvrtek
10.00 – 11.00),
■ sportovní všestrannost s prvky gym-
nastiky i míčových her pro děvčata 6
až 14 let( pondělí 17.30 – 18.30)
■ míčové hry pro chlapce 6 až 14 let
(v úterý 17.00 – 18.00),
■ pro ženy a dívky různé formy cvičení
pro pěknou postavu a dobou kondici
LADY aerobik ( v úterý 19.30 – 20.30)
kalanetika ( ve čtvrtek 19.00 – 20.00
a v neděli 20.00 – 21.00)
■ zdravotní tělocvik pro všechny, kteří
se chtějí protáhnout ( v pondělí 18.30 –
19.30).

K dispozici je také posilovna, teni-
sový a volejbalový kurt a to vše v klid-
ném prostředí s možností občerstvení.

Těšíme se na vaši návštěvu 
v sokolovně, Starochodovská 521

Bližší informace na telefonu
272 926 868

TAEKWON-DO klub 
Praha ITF TOI GAE
Nábor nových členů od září 2005
Chcete...se naučit originální bojové
umění?... naučit se ubránit? ... zkusit
něco nového?... zhubnout a něco při
tom pro sebe udělat?

... najít nové kamarády? Nebo chce-
te jenom něco začít dělat a nevíte co?

Vyzkoušejte moderní korejské bojo-
vé umění sebeobrany!

Taekwon–Do je vhodné pro všech-
ny! Zajímá vás Taekwon–Do a chtěli
byste vědět víc? Zeptejte se nás na to,
co vás zajímá!

Informace :
Martin Zámečník 603 302739

Ostatní tréninky pořádané po celé
Praze i mimo Prahu, více informací 

na www.tkd.cz nebo na telefonu 
603 302 739 – Martin Zámečník

KLUB zdravá záda
zahajuje 4. ročník své činnosti na těch-
to adresách:

Střední odborná škola Schullhofova
■ úterý od 18 do 19 hod. preventivní
a léčebné cvičení pro dospělé – civči-
telka Bc. Alžběta Kuncová
■ čtvrtek od 18 do 19. hod. cvičení pro
dospělé s používáním cvičebních po-
můcek – cvičitelka Anna Frančeová

Více informací na 
www.klubzdravazada.cz 

a od 22. srpna každé pondělí 
od 15 do 16.30 

v Ordinaci léčebné rehabilitace, 
Hviezdoslavova 520, tel. 272 926 288

nebo u jednatelky klubu 
paní Běhůnkové, tel. 284 815 006.

Tenisová škola TALLENT
Nábor do kurzů již probíhá, zapsat se lze: 
telefonicky: 224 815 871, 603 527 172,
603 418 066
info@tallent.cz (přihláška ke stažení na
www.tallent.cz

Informační schůzky:
čtvrtek 15. 9. 2005 od 17.30 hod.

v ZŠ K Milíčovu
úterý 20. 9. 2005 od 17.30

v ZŠ Pošepného nám.
Tenisová škola Talent nabízí kurzy

tenisu pro děti a mládež od 5 do 15 let
při základních školách v celém praž-
ském regionu. Děti mohou rozvíjet
svou tenisovou techniku a nadání dva-
krát do týdne po celý školní rok pod
vedením trenérů s licencí Českého te-
nisového svazu a Fakulty tělesné vý-
chovy a sportu. Ti pokročilejší mohou
trénovat v našem tenisovém oddíle TC
TŠT a hrát závodně. Třeba se stanete li-
govými hráči jako naši starší žáci.

TŠ talent – tradice od roku 1993,
25 středisek v Praze

ODDÍL HÁZENÉ
TJ JM Chodov
Přijímá chlapce ročníku narození
1992 a mladší

Přihlásit se můžete: Každé úterý od
16.30 do 17.30 hod. v hale TJ JM Cho-
dov, Mírového hnutí 2137, Praha 11
(autobus č. 154 od metra Chodov nebo
Háje stanice Brodského) u trenérů
družstva mladších žáků - Jaroslav
Mach, Jan Brožek

Bližší informace získáte
od Vladislava Bittmana,

Tel. 737 878 168
Bližší informace o oddíle:

http://www.mujweb.cz/sport/chodov

TJ JM Chodov
Pořádá nábor fotbalistů ročník 1995 –
1999 každé úterý a čtvrtek od 16.30
hod. do 17.30 hod. na hřišti TJ JM
Chodov, ul. Volkovova nebo na tel.
602 426 918 – JUDr. Jiří Duba

Plavecké kurzy DELFÍNEK
Podzim 2005:
– pro děti od 3–4 let do cca 18–19 let
– pro dospělé
Všechny kurzy jsou pro úplné začá-
tečníky až po velice dobré plavce.
Bazén : bazén SOU Zelený pruh 
(Praha 4, Zelený pruh 1294/50 )
Pro děti : pátek 15.00–16.00, 
16.00–17.00, 17.00–18.00 hod.
Pro dospělé: pondělí 19.00-20.00 hod.
čtvrtek19.00–20.00 hod.

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

(nejlépe večer)

Nábor chlapců
ČAFC PRAHA
Fotbalový oddíl ČAFC Praha se sídlem
u Hamerského rybníka (Spořilov)
hledá fotbalisty všech mládežnických
kategorií. Více informací vám poskytne 

sekretář oddílu David Kopec 
(tel. 777 234 679) 

cafc.praha@seznam.cz
www.sweb.cz/cafc.praha

KČT – Koníci
Sobota 3. 9.
Sedlčany – Neveklov – asi 24 km

Odjezd autobusu z Roztyl (nástupiš-
tě č. 3) v 6.20 hod. Sraz přímo na ná-
stupišti (každý jak uzná za vhodné),
doporučuji odjíždět metrem z Hájů
max. v 5.55 nebo 6.05 hod.

Přestupujeme v Benešově – příjezd
do Sedlčan v 8.00 hod.

VESELÁ ŠKOLIČKA
pro děti od dvou let

začíná ve čtvrtek 1. září 
od 13.00 hod.

v areálu MŠ V Benátkách

Informace:
J. Cermanová – Hop klub

tel. 603 842 312
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Křišťálový globus za mimořádný umělecký pří-
nos světovému filmu převzal na  40. Meziná-

rodním filmovém festivalu v Karlových Varech re-
žisér Jiří Krejčík.  Tolik stručná zpráva z tisku.

Již více než šedesát let je spojen s českou filmo-
vou tvorbou. Začínal jako režisér krátkých filmů
a svoji celovečerní prvotinu na motivy povídek Ja-
na Nerudy Týden v tichém domě natočil v roce
1947. V době, kdy byl český film pod silným poli-
tickým tlakem, se snažil zachovat si vlastní vyjad-
řovací styl a dostával se proto do častých neshod
s oficiálním vedením československého filmu.
V roce 1959 získal druhou cenu na MFF v Locarnu
za adaptaci povídky Karla Čapka O věcech nadpři-
rozených. V následujícím roce 1960 natočil podle
povídky Jana Drdy  Vyšší princip. To byl jeden
z vrcholů režisérovy tvorby. Byl oceněn medailí
prezidenta pro herce Františka Smolíka za roli
prof. Málka na MFF v Benátkách. Získal cenu FIP-
RESCI na MFF v Locarnu.

Z dvacítky děl filmové i televizní tvorby jmenuj-
me  komedie Svatba jako řemen, Penzion pro svo-
bodné pány, nebo životopisný film o vynikající čes-
ké pěvkyni Emě Destinnové Božská Ema.

Režisér Jiří Krejčík je legendou české filmové
tvorby a bude vždy patřit mezi mimořádné a své-
bytné osobnosti domácí kinematografie.

Máme radost, že přijal pozvání do Kulturního
centra Zahrada, kde si bude při příležitosti promít-
nutí Vyššího principu povídat o filmu i životě
s Alešem Cibulkou. Těšíme se na pana režiséra i na
vaši návštěvu v pondělí 19. září v 19 hodin. Vstup-
né 60 Kč.

Jaroslav Kratochvíl

JIŘÍ KREJČÍK 
hostem Zahrady

Kulturní centrum Zahrada
v rámci Dnů Prahy 11 uve-

de představení Lad. Smoljaka:
Fantom Realistického divadla
Zdeňka Nejedlého. Oblíbený
dramatik, režisér a herec Ladi-
slav Smoljak je obecně známý
coby pilíř Divadla Járy Cimrma-
na. Z důvodu tvůrčího přetlaku
dal v roce 1998 vzniknout vlast-
nímu souboru Studio Jára, které
se později přejmenovalo na Stu-
dio Láďa. V Zahradě uvede Láďa
své úsměvné drama o tajemném

Fantomu již podruhé. V předsta-
vení s podtitulem „hra se zpěvy“
se kromě autora představí Doub-
ravka Svobodová (mj. ředitelka
Divadla Na zábradlí), klavíristka
Vendulka Kafková či kytarista
a zpěvák Ivan Hlas, který pro
představení také složil řadu pís-
ní. 

Děj veselohry se točí okolo
příprav slavnostního programu
ku příležitosti přejmenování Re-
alistického divadla na „Realis-
tické divadlo Zdeňka Nejedlé-

ho“ v roce 1953. Zkoušky hry
„Parta brusiče Lopatěva“ a ná-
cvik komunistických revoluč-
ních písní jsou narušovány ta-
jemným fantomem. Porce tragi-
komického humoru či odpovědí
na otázky, zda se podaří hercům
představení připravit a kdo je
vlastně skrytý diverzant, se vám
dostane 29. září od 19.00 ve Vel-
kém sále Kulturního centra Za-
hrada. Vstupné 130 Kč (zlevně-
né 65 Kč).

Mgr. Tomáš Rulf

FANTOM
Ladislava Smoljaka a Ivana Hlase se vrací
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Chodovská 
vodní tvrz

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

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

E-mail: info@chodovskatvrz.cz

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

PROGRAM NA ZÁŘÍ:

Koncerty :

pátek ❑ 9. ❑ 20.30
Smokie Revival
Suzi Quatro a Tina Turner revival
(24.00-02.00 – Video hits 70 – 80 léta)

Pátek ❑ 16. ❑ 19.00
Eternal Error
Admiron (Itálie), Fall of Serenity(D),
Apocryphal death, Belligerence
Alienation

stfieda ❑ 21. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

pátek ❑ 23. ❑ 20.00
Profesor a hosté. Beatles revival party

úter˘ ❑ 27. ❑ 20.00
Steamboat Stompers a Bob Zajíãek
Dixieland koncert nejen k poslechu

pátek ❑ 30. ❑ 20.30
Judas Priest Revival
Uriah Heep Revival

Rock koncert

nedûle ❑ 18. a 25. ❑ 15.00 hod.
Nedûlní taneãní odpoledne s velk˘m
dechov˘m orchestrem BlaÏeje Zemana

Pofiady pro dûti:

úter˘ ❑ 13. ❑ 9.00 a 10.30
O pejskovi a koãiãce. Pofiad pro ‰kolky.

KD Opatov pofiádá

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

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

❑ Dále pfiijímáme pfiihlá‰ky do TANEâ-
NÍCH KURZÒ na sezónu 2005 /2006. V˘u-
ka standardních a latinsko – americk˘ch
tancÛ pod vedením Heleny BroÏovské
s partnerem probíhá vÏdy v pondûlí od
18.30 pro mládeÏ a od 20.30 pro dospûlé.
První lekce 3. 10. 2005.

PROGRAMY V ZÁŘÍ

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

úter˘ ❑ 6. ❑ 19.00
Petr Novák – klavírní recitál pedagoga pl-
zeÀské konzervatofie. Na programu: 
F. Chopin: Polonéza A dur, F. Schubert:
Klavírní kus Es dur, J. Brahms: Rapsodie
g moll, W. A. Mozart: Sonata B dur

ãtvrtek ❑ 8. ❑ 19.00
Shireen El Kassem – klarinet, Jan Pel-
lant – viola, Maxim Averkiev – klavír. Na
programu: P. Hindemith, F. Poulenc, 
B. MartinÛ, G. Litaise, W. Lutoslawski 
a J. Komiwes.

stfieda ❑ 14. ❑ 19.00
Milan âern˘ – barokní kytara. Suity pro
barokní kytaru Jana Antonína Losyho –
hrabûte z Losinthalu (1650–1721). M. âer-
n˘ hraje na kopii italského nástroje z roku
1614 podle M. Sellase.

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 19.00
Martin Sedlák – violoncello, Daniel Wies-
ner – klavír. Na programu: L. v. Beetho-
ven, J. Brahms a dal‰í autofii.

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 19.00
Eva Tornová – cembalo, Martin Sekera –
housle. Na programu: H. I. F. Biber, 
A. Schnitke, G. Tartini, J. S. Bach

úter˘ ❑ 27. ❑ 19.00
Koncert krásn˘ch melodií, které pro‰ly sta-
letími. Úãinkují: Dagmar VaÀkátová – so-
prán, Jifií Ho‰ek – violoncello, Franti‰ek
Martiník – klavír. Host: Martin Levick˘ –
sólov˘ klavír. Na programu: G. F. Händel,
J. Haydn, C. Saint–Saens, A. Dvofiák, 
R. Schumann, J. Strauss a dal‰í autofii.

stfieda ❑ 28. ❑ 19.00
·anson – vûc vefiejná – první z podzimní-
ho cyklu pofiadÛ. Úãinkují: Milan Jíra, Ru-
dolf Pellar, Iveta Dufková, Jan Petránek
a host programu.

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

Historick˘ ‰erm

stfieda ❑ 7. ❑ 18.00
·ermífisk˘ podveãer na Chodovské tvrzi.
Vystoupení skupiny historického ‰ermu In-
ferno. Uvidíte turnaj tûÏkoodûncÛ a fiktivní
pfiíbûhy z dob stfiedovûku. V pfiestávkách
usly‰íte stfiedovûké písnû v podání skupi-
ny Ignis Infernalis.

Galerie 
Chodovské vodní

tvrze
POZVÁNKY NA V¯STAVU
VELKÁ GALERIE (V 1. PAT¤E):

Eva Hnyková – obrazy
Do 4. 9. 2005

Václav Zoubek – obrazy
Od 7. 9. do 2. 10. 2005

MALÁ GALERIE (V P¤ÍZEMÍ):
Vlasta ·tolúnová-Banduriãová

– keramika
Do 4. 9. 2005

BlaÏena Martiníková – keramika
Od 7. 9. do 2. 10. 2005

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

Srdeãnû zve a tû‰í se na va‰i
náv‰tûvu ak. soch. Milan Martiník,

kurátor galerie, Tel./fax: 272 934 167

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

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

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

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

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

Informace: paní Eva Buzková, tel. 272 937 431
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Zakoufiilova 955, 149 00 P 11-Chodov
tel. 272 950 557

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

Stálá expozice v˘tvarn˘ch dûl.

Prodejní v˘stava dûl v˘tvarn˘ch umûlcÛ

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

KULTURNÍ POŘADY GALERIE 
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ 
V ZÁŘÍ 2005

stfieda ❑ 7. ❑ 18.30
Breviáfi vodnáfiského vûku – Jednota
vesmíru a ãlovûka. Pfiedná‰í Ing. Adolf
Inneman PhD., autor stejnojmenného se-
riálu v ãasopisu Dotek.

ãtvrtek ❑ 8. ❑ 18.30
Mystérium ãlovûka – Skryté skuteãnos-
ti lásky. Pfiedná‰í Terezka Skoumalová.

stfieda ❑ 14. ❑ 18.30
Dilip Kumar Roy, slavn˘ Ïák Aurobin-
da, vypráví o setkání s Ramanou Ma-
hár‰im, u kterého na‰el Klid.
Pfiedná‰í filozof, jogín, autor ãetn˘ch 
knih s duchovní tématikou 
PhMr. Rudolf Skarnitzl.

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 18.30
Prezentace nové knihy doc. Ing. Milo-
slava Krále, CSc., Moje cesta k pravdû
– Îivot v netu‰en˘ch souvislostech. Pfied-
ná‰ka doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.

nedûle ❑ 18. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají... Mantry. Mj.
zhudebnûné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá
a slovem doprovází Richard Holick˘.

stfieda ❑ 21. ❑ 18.30
Cesta k Ïivotu. Beseda s malífikou, léãi-
telkou Marcelou PrÛ‰ovou – Palouãko-
vou. Po skonãení pofiadu je moÏná osobní
konzultace zdravotního stavu, urãení diag-
nózy a doporuãení zpÛsobu léãení jako
doplÀujícího léãení ke klasické medicínû.

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 18.30
Kalaãakra – Klenot Nebes. V˘klad pÛ-
vodního asijského m˘tu o pfiíchodu ãlovû-
ka na zem. Pfiedná‰í Eva Zemanová.

ãtvrtek ❑ 29. ❑ 18.30
Knihy mrtv˘ch. Jaromír Kozák – pfiekla-
datel fiady knih napfi. Egyptská kniha mrt-
v˘ch. Tibetská kniha mrtv˘ch, Etiopská
kniha mrtv˘ch, nás seznámí s obsahem
jednotliv˘ch knih, kde nejen jejich srovná-
ním nachází souvislosti s nov˘mi poznatky
z transpersonální psychologie (napfi. záÏit-
ky klinické smrti).

pátek ❑ 30. ❑ 18.30
Vinna mysteriosa. Audiovizuální pfiedná‰-
ka o skryt˘ch a ménû znám˘ch tváfiích du-
najské metropole na základû pfiipravované
knihy, která má vyjít letos v nakladatelství
Eminent. Pfiedná‰í Ing. Ferdinand Smik-
mator zahraniãní korespondent ãasopisu
Regenerace aj. zab˘vající se reflexní tera-
pií s masáÏními a relaxaãními technikami.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 

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

Od stfiedy do nedûle v 15 hod. 
Vesmírná píseÀ – hudebnû obrazová fan-
tazie– ãást II. Je tvofiená unikátním spoje-
ním projekce obrazÛ ZdeÀka Hajného se
snímky z Hubbleova teleskopu. Kosmoob-
razy vznikající tímto spojením jsou pfii kaÏdé
projekci vÏdy originální, divák má tak ojedi-
nûlou moÏnost b˘t svûdkem zrodu nov˘ch
a pÛvodních kosmovizí. Ze záznamu dopro-
vází T. Fischerová a M. Moravec, hudba
a zpûv Yoshié Ichige. ReÏie: V. Poltikoviã

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

Otevfieno:
Galerie a prodejna:
stfieda aÏ nedûle 14. 00–18. 00 hod.
Kfii‰Èálová ãajovna:
stfieda aÏ nedûle 14. 00–21. 00 hod.
Vstupné do galerie a ãajovny 50 Kã, 
dûti 15 Kã, ZP, ZTP, ZTP–P
a dÛchodci nad 65 let zdarma.
Po 18. hod. (v dobû, kdy není pofiad) 
JE VSTUP DO âAJOVNY ZDARMA.
Vstupenky na pofiady 60 Kã, 30 Kã,
ostatní 100 Kã, 80 Kã, 50 Kã v pfiedpro-
deji v pokladnû galerie.
Zmûna programu vyhrazena.
Informace také na internetu:
www.cestykesvetlu.cz
www.pozitivní-noviny.cz
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

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

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

Janouchova 671, Praha 11
tel.: 272 911 520

e-mail: jan@ddmjm.cz

Dům
dětí
a mládeže

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2005

Stfieda ❑ 7. ❑ 14.00–18.00

Den otevfien˘ch dvefií
Zveme vás k prohlídce Domu dûtí a mlá-
deÏe, kde si mÛÏete vyzkou‰et práci ve
v˘tvarném ateliéru, v keramické dílnû, za-
hrát si florbal a stolní tenis, zacviãit si
v sále pohybové v˘chovy, vyzkou‰et práci
na poãítaãi, zahrát si ‰ipky nebo stolní
hry. Bude probíhat zápis do zájmov˘ch
krouÏkÛ.

pondûlí ❑ 12.

Zahájení ãinnosti krouÏkÛ dle rozpisu

sobota ❑ 17.

JanebÛv tajn˘ závod.
Akce je urãena pro aÏ ãtyfiãlenná smí‰ená
druÏstva do 15 do 99 let. Cílem hry je do-
stat se z v˘chozí pozice do cíle s nejniÏ‰í
ãasovou penalizací a v nejkrat‰ím ãaso-
vém limitu. Pfiihlá‰ku a dal‰í informace na-
leznete na www.ddm.jm.cz nebo pi‰te na
e-mailovou adresu:lala@ddmjm.cz

sobota ❑ 17. ❑ 9.00–17.00

Doglazování z prázdninového kurzu
Probûhne v DDM ·alounova

sobota ❑ 24. ❑ 8.30

Sportovní den. Akce se koná ve sportov-
ním areálu Z· Ke Katefiinkám. Zveme
v‰echny pfiíznivce sportu a dobré nálady.
XI. roãník volejbalového turnaje smí‰e-
n˘ch druÏstev je urãen pro smí‰ená druÏ-
stva amatérÛ v‰ech vûkov˘ch skupin.
V kaÏdém druÏstvu musí b˘t aspoÀ dvû
Ïeny. Do turnaje se mohou pfiihlásit ko-
lektivy, které hrají volejbal na rekreaãní
úrovni. Sportovní den bude zakonãen
slavnostním vyhodnocením, pfiedáním di-
plomÛ a trofejí. Po cel˘ den bude pro
úãastníky otevfien mal˘ bufet. Pfiihlá‰ky
a informace u Marie Glaserové na v˘‰e
uveden˘ch ãíslech.
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PŘEHLED 
KROUŽKŮ 
NA ŠKOLNÍ ROK
2005/2006 

Zápis do v‰ech krouÏkÛ
probíhá celé záfií 
od 10.00  do 18.00 hodin 
v DDM ·alounova 2024  
a v poboãce Janouchova 671, 
Praha 4.

Den otevfien˘ch dvefií 
je 7. záfií od 14.00 do 18.00 hodin 
v DDM ·alounova 2024 
a v poboãce Janouchova 671, 
Praha 4. 

âinnost krouÏkÛ 
zaãíná od 12. 9. 2005.
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POCHOD 
Černošice – Karlštejn

31. ročník
Sobota 1. října

Zveme všechny, kteří si
chtějí zasportovat a poba-

vit se. Jsou připraveny trasy
12, 14, 16 a 30 km dlouhé.
Pochod není závodem. Zvítězí
každý, kdo dojde do cíle včas,
na každého čeká malá odmě-
na a diplom. Startovné je 25
Kč a v ceně je i výroční turis-
tická známka.

Start: Černošice u nádraží
od 8.00 do 10.30 hod.

Cíl: Karlštejn – fotbalové
hřiště od 11.00 do 18.00 hod.

ZVEME VÁS DO KLUBU 
PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ 
„BEROUN“

Úter˘ od 16.30 do 20.30 hod.
Stfieda od 16.30 do 20.00 hod.
Pfiíjemné posezení, nové stolní hry,
fotbálek, elektronické ‰ipky, auto-
dráha, kuleãník, stolní hokej, pro-
jekce. V‰e zdarma.

Klub je otevfien od 12. 9. 2005.
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KULTURNÍ P¤EHLED ZÁ¤Í 20056

Malenická 1784, 
Praha 4, JiÏní Mûsto II

tel./fax: 271 910 246, 775 242 312
e-mail: zahrada@kczahrada.cz 

www.kczahrada.cz

Internetová kavárna – celodenní provoz,
pfiíjemné posezení ve dvoranû. 
Internet 0,90 Kã/minuta, 50 Kã/hodina,
220 Kã/5 hodin, 400 Kã 10 hodin!
Pronájem prostor – (víceúãelov˘ sál,
konferenãní a pfiedná‰kové prostory, tûloc-
viãny, uãebny, ateliéry).
Bohatá nabídka taneãních, v˘tvarn˘ch,
pohybov˘ch a jazykov˘ch kurzÛ.

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2005

Dny Prahy 11

stfieda ❑ 28. ❑ 16.00
Slavnostní zahájení DnÛ Prahy 11
– za úãasti paní starostky Marty ·orfové
+ Host v Zahradû: Jitka Molavcová – pod-
veãer pln˘ povídání a hudby s prostorem
pro dotazy publika. Moderuje Dá‰a Nová

Koncerty

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 19.00
Nezmafii – ãistû akustick˘ koncert legen-
dární folkové skupiny

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 19.00
Tua Borta – mlad˘ pûtiãlenn˘ ansámbl –
world music i jazz, písnû severské, ale
i sefardské, francouzské ãi nûmecké

Divadlo

úter˘ ❑ 20. ❑ 20.00
Anatol Stern: V˘robce bomb, aneb útûk
srdce – pfiedstavení D.S. Monde – pfiíbûh
osifielého hrudního ko‰e...

pondûlí ❑ 26. ❑ 19.00
Ale‰ Záboj: Jak se dûlá umûní – hrají
Oldstars – absolventi Dismanova rozhla-
sového dûtského souboru – dramatizace
knihy Karla âapka

ãtvrtek ❑ 29. ❑ 19.00
Ladislav Smoljak: Fantom Realistického
divadla ZdeÀka Nejedlého – komedie Stu-
dia Láìa – v hlavní roli: L. Smoljak, I. Hlas

Film s hostem

pondûlí ❑ 19. ❑ 19.00
Jifií Krejãík – Vy‰‰í princip – reÏisér J.
Krejãík uvádí své filmové drama Vy‰‰í
princip (1960) dle povídky J. Drdy – mode-
ruje Ale‰ Cibulka

Film

úter˘ ❑ 13. ❑ 17.30 a 20.00
·patná v˘chova – psychologické drama
P. Almodóvara o pfiátelství, dÛvûfie, podvo-
du a zneuÏívání – mládeÏi nepfiístupné –
·panûlsko, 2004

Pátek ❑ 16., 23., 30. ❑ 17.30 a 20.00
·patná v˘chova – psychologické drama
P. Almodóvara o pfiátelství, dÛvûfie, podvo-
du a zneuÏívání – mládeÏi nepfiístupné -
·panûlsko, 2004

Setkávání

stfieda ❑ 7. ❑ 18.30
Probuzení kundalini – beseda s terapeu-
tem Milanem ·ãuãkou

stfieda ❑ 14. ❑ 18.30
Procházky historickou Prahou – Hrad-
ãany – nad diapozitivy s prÛvodcem Milo-
‰em Eksteinem

pondûlí ❑ 19. ❑ 18.30
Okrasné rostliny na na‰ich zahradách:
RÛÏe – kam, kdy a jak sázet, o‰etfiování,
kultivary, rarity – pfiedná‰í RNDr. Jifií Îleb-
ãík

stfieda ❑ 21. ❑ 18.30
Jihoafrická unie (JAR, Namibie, Botswa-
na, Lesotho, Zimbabwe, Svazijsko, Zam-
bie) – cestopisn˘ pofiad s diaprojekcí Dr.
Vítûzslava Strnada

pondûlí ❑ 26. ❑ 18.30
Tureck˘m Kurdistánem (od bájného Ara-
ratu po slavn˘ Harran) – DIASHOW Luká-
‰e Synka s originální kurdskou a tureckou
hudbou

Otevfiená dílna

❑ 16. 9. – 18. 9.
Todd Williams: Sedm disciplín velkého
malífiství – umûleck˘ semináfi – rezerva-
ce: Z. Voerman (tel.: 776 003 130)

Pofiady pro dûti a mládeÏ

úter˘ – pátek ❑ 6. – 9. ❑ 9.00 a 10.30
Pohádkov˘ semafor – soubor ãerného
a luminiscenãního divadla Fr. Tvrdka – ak-
ce Mâ Praha 11 – dopravní v˘chova dûtí

úter˘ ❑ 6., 13., 20., 27. ❑ 15.00–18.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky
Magic, Pokémon, Pán prstenÛ atd.

sobota ❑ 10. ❑ 15.00
Biograf nejen pro dûti – Byl jednou je-
den král – klasická ãeská pohádka s Ja-
nem Werichem

sobota ❑ 17. ❑ 15.00
Biograf nejen pro dûti – Kocour Vavfii-
nec a jeho pfiátelé – animovan˘ pfiíbûh
pro nejmen‰í

stfieda ❑ 21. ❑ 10.00
Den ãeské státnosti – osobnost a udá-
lost mûsíce v pofiadu pro ‰koly s prof.
PhDr. J. Îemliãkou, DrSc a D. Dobiá‰em

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 10.00 a 14.00
Kocour v botách – divadlo Elf uvádí fran-
couzskou pohádku – kombinace ãinohry
a jarmareãního divadla – pimprlová kome-
die

sobota ❑ 24. ❑ 10.00–12.00
Budulínek – tvÛrãí, hravé a úsmûvné do-
poledne s pohádkou pro dûti od 3 let –
s sebou: v˘tvarné potfieby, lepidlo, nÛÏky

sobota ❑ 24. ❑ 15.00
Ka‰párek detektivem – veselé pohádko-
vé dobrodruÏství s Ka‰párkem – hraje
PraÏská loutkoherecká spoleãnost

V˘stavy

❑ 31. 7. – 30. 9. ❑ galerie
Ivana Stonjeková: Mandaly – V˘bûr
z dûl 2002 – 2005 – v˘stava léãiv˘ch ob-
razcÛ

❑ 5. 9. – 30.9. ❑ mal˘ sál
Opu‰tûné koãiãky – fotografická v˘stava

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

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

KURZOVNÍ ČINNOST 
V KC ZAHRADA 2005/2006

V˘tvarné kurzy
❑ V˘tvarná v˘chova pro dûti i dospûlé,

odûvní návrháfiství, pfiíprava pro bu-
doucí prvÀáãky.

BliÏ‰í informace paní Nûmcová, 
tel.: 736 406 043

❑ ART ATELIÉR – keramika, kreslení,
malování, ka‰írování, práce s texti-
lem a kÛÏí, drhání, batika, vitráÏ, ori-
gami...

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

❑ Kurzy fiezbáfiství pro dûti i dospûlé.
BliÏ‰í informace MgA. Mézlová, 

tel.: 777 289 190, 
www.volny.cz/kurzy-rezbarstvi/
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❑ Pfiíprava na talentové zkou‰ky na
umûlecké S· a V·.

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

❑ Kurzy smaltování – emailování. Origi-
nální ‰perk (náu‰nice, spony, pfiívûsky,
broÏe atd.), kopie historick˘ch ‰perkÛ.

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

❑ SUD – svobodná umûlecká dílna.
Grafika, malování, tiffany, hedvábí.
Pletení o‰atek a ko‰íkÛ z pediku.

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

❑ Vladomír âech – Uchtiakov, ak. malífi,
profesor v˘tvarného umûní a r˘sová-
ní pofiádá víkendové kurzy olejomal-
by, akvarelové malby, grafiky a por-
trétování pro zaãáteãníky i pokroãilé.

BliÏ‰í informace Mgr. Natália Korneva, 
tel.: 607919438

Hudební kurzy
❑ Klub talentÛ 2005 – pûveck˘ a hudeb-

ní soubor, kurzy hudebnû pohybové
pfiípravy pro dûti od 5 let.

❑ Klub muzikálov˘ch talentÛ pro dûti –
tanec, zpûv, step, základy herectví, po-
hybová v˘chova, pfiímá práce v muziká-
lov˘ch scénách.  

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

www.klubtalentu.aktualne.cz

❑ Kurz hry na klavír pro dûti i dospûlé.
Lektofii pan Vanûk, tel.: 608 718 318, 

paní Ufiidilová, tel.: 272 768 007

❑ Kurz hry na flétnu.
Lektor pan Mira, tel.: 603 461 393

❑ Kurz hry na kytaru.
Lektor pan Rozumek, tel.: 233 379 735

❑ V˘uka zpûvu, individuální i sborová,
hlasové techniky.

BliÏ‰í informace paní Grazyna Biernot, 
tel.: 605 415 446

Jazykové kurzy

❑ SOUKROMÁ JAZYKOVÁ ·KOLA AL-
VIN, s.r.o. – pomaturitní studium Aj,
kombinace více jazykÛ, odpolední
a veãerní jazykové kurzy, kurzy pro
pedagogy, pro dûti, individuální v˘u-
ka, firemní kurzy, jazykové tábory,
au-pair. Kvalifikovaní ãe‰tí i zahraniã-
ní lektofii.

BliÏ‰í informace na tel: 604 201 008, 
777 946 569, www.volny.cz/alvin_sro

Pohybové kurzy

❑ Pohybové studio DaFi – cviãení rodi-
ãÛ a dûtí, aktivní dopoledne pro dûti
od tfií let, v‰estranná pohybová v˘-
chova pro mlad‰í i star‰í dûti.

BliÏ‰í informace paní Fischerová, 
tel.: 605 540 763

❑ Kurzy tance a spoleãenské v˘chovy
pod vedením taneãních mistrÛ Leo‰e
Brady a Gabriely Weigertové. 

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

❑ STA-KA-TO – taneãní skupina FLA-
MENCO – ‰panûlské, cikánské, rene-
sanãní a barokní tance. Pfiíprava na
taneãní konzervatofi. 

BliÏ‰í informace paní âerná, 
tel.: 272 940 058, 603 551 516

❑ TOP STEP – kurzy stepu pro dûti
i dospûlé, pokroãilé i zaãáteãníky.

BliÏ‰í informace paní BroÏová, 
tel.: 602 214 176

❑ Klub CONCEPT 2 - Aerobní cviãení ve
skupinû s instruktorem a hudbou na
kondiãních trenaÏérech Concept 2.
MoÏnost cviãení pro dûti, dospûlé,
malé dûti a rodiãe, aktivní sportovce.

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

❑ AÏSHA – kurzy orientálních bfii‰ních
tancÛ.

BliÏ‰í informace paní Procházková, 
tel.: 777 813 714,

❑ Cviãení na míãích pro dûti i dospûlé,
aerobik, balantes.

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

❑ Kalanetika – Pilates – Slow body –
v‰estrannû úãinné cviãení pro v‰ech-
ny vûkové kategorie. 

BliÏ‰í informace Dr. ·tûpánková, 
tel.: 737 141 507

❑ Dûtsk˘ aerobik, Teamshow, pro dûti 5
– 14 let.

BliÏ‰í informace paní ·emberová, 
tel.: 737 921 963

❑ Kurzy Tai chi.
BliÏ‰í informace paní Horálková, 

tel.:776 274 771

❑ Zdravotní tûlocvik pro v‰echny s tra-
dicí – s prvky jógy, pilates a kalaneti-
ky.

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

❑ ROCK’n’ROLL – nûkolikanásobní
mistfii svûta Roman a Katefiina Kolbo-
vi a ãlenové oddílu Kolbdance pofiá-
dají kurzy Rock’n’Rollu pro dûti.
BliÏ‰í informace pan Kolb: 608 828 216,

❑ T’N’T Silueta Praha – drÏitelé 4 titulÛ
mistrÛ republiky ve 4 kategoriích a titulu
mistra svûta v Rock’n’rollu kategorie Ïá-
ci. Pfiijímáme nové ãleny ve vûku 3 – 5
let (chlapce i dívky) a dívky 8 – 10 let.

BliÏ‰í informace paní Endrisová, 
tel.: 603 209 583

❑ Africké tance – pod vedením taneãní
a pohybové terapeutky Marty Zlámané,
která v˘uku africk˘ch tancÛ kombinuje
s taneãnû-terapeutick˘m pfiístupem.

BliÏ‰í informace paní Zlámaná, 
tel.: 777 151 606

Kreativní kurzy

❑ Kurz tvÛrãího psaní, základy Ïurnalis-
tiky, filmové a televizní scenáristiky.

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

❑ Dar slova – kurz tvÛrãího psaní, lite-
rárnû teoretická pfiíprava, praktické zá-
klady spisovatelského fiemesla.

BliÏ‰í informace Mgr. Jifií Polák, 
tel.: 272 912 514

❑ Nov˘ kurz digitální fotografie v Kultur-
ním centru Zahrada! Kulturní centrum
Zahrada od fiíjna otvírá nové kurzy Práce
s digitální fotografií. Kurzy budou vedeny
‰panûlsk˘m lektorem (profesionálním fo-
tografem) v angliãtinû, pfiítomen bude
ãesk˘ tlumoãník. Desetit˘denní kurzy
jsou urãeny zaãáteãníkÛm i pokroãil˘m,
dûtem i dospûl˘m. V nové poãítaãové
uãebnû v kulturním centru Zahrada se
dozvíte v‰e o digitální fotografii, pracovat
se bude pod operaãním systémem LI-
NUX, grafick˘ program GIMP jako dárek
pro v‰echny. Slevy pro seniory a dûti.

BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky v prÛbûhu 
záfií v KC Zahrada, Malenická 1784, 

Praha 11, tel. 271 919 246, Mgr. Balá

❑ Kurzy aranÏování kvûtin.
BliÏ‰í informace paní Siblíková, 

tel.: 723 076 722

❑ Malba na hedvábí – rÛzné techniky (sÛl,
akvarel, vym˘vání vodou, kontura, zahu‰-
tûná barva, vosk, voskové pastely, ‰ablo-
ny, spray, mramorování, vrapování, mo-
notyp, ‰ibori, Quick Colors, Decoupage).

BliÏ‰í informace paní Lukáãová, 
tel.: 281 973 097, 

www.volny.cz/svetluskacz
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA

KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

Jiří Papoušek
Psí louka a jiné obrazy

5. 9. – 1. 10. 2005

Jifií Papou‰ek (1950), redaktor a pfieklada-
tel (1969 – 79 studoval na fakultû Ïurna-

listiky UK v Praze), jak sám fiíká, nemÛÏe fií-
ci, Ïe by chtûl b˘t nûkdy naivním malífiem.
Místy si pfiál b˘t spí‰e ne-naivním, uãen˘m
v˘tvarníkem – tj. nûk˘m, kdo dovede nama-
lovat tûlo nebo strom naprosto realisticky.
Stal se novináfiem.

Ov‰em, jak sám pí‰e ve vlastnoruãním Ïi-
votopise: „pofiád jsem si maloval a lepil ko-
láÏe. A postupnû mû to bavilo víc a víc.
V osmdesát˘ch letech mû to tak chytlo, Ïe
mi to pfii‰lo jako nejzábavnûj‰í vûc na svû-
tû, a to pfiesto, Ïe i Ïurnalistika a politika
byly stále zajímavûj‰í. V devadesát˘ch le-
tech jsem ztratil ostych z toho, Ïe neumím
kreslit, jak bych si pfiedstavoval. (Malování
mi stále pfiipadalo jako nejpfiitaÏlivûj‰í za-
mûstnání – dokonce ve srovnání s novû ob-
jeven˘m milionáfistvím). Proã to nefiíci pfií-
mo: naivní malování má plno v˘hod. Nikdo
vás nebere tak docela váÏnû a nikdo se ne-
obtûÏuje vás kritizovat, nikdo po vás nic ne-
chce. Maximálnû vás pochválí, Ïe se ve
volném ãase nedíváte na televizi nebo Ïe
neberete drogy. MÛÏete dûlat chyby – ba –
dokonce je dûlat musíte, celník Rousseau
je pfiece taky dûlal. Naivnímu malífii nikdo
nevyãte, Ïe maluje k˘ãe (a vût‰inou je ma-
luje) nebo mazaniny. V‰e je dovoleno! Na-
pfiíklad mÛÏete bez obav malovat bezkon-
fliktní, neangaÏované, selankovité námûty.
Zvífiátka, stromy, trpaslíky, hrady a zámky.
Zkrátka jako naivní umûlec poÏíváte v˘hod
a privilegií, o jak˘ch se nikomu jinak ani ne-

Pobočka Opatov

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

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

Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

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

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

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

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

Kondiãní cviãení maminek na míãích s hlí-
dáním dûtí – cviãení na míãích, s overbally,
body building, step aerobic, streãink – zpev-
Àuje svaly na zádech a dÛleÏit˘ch svalov˘ch
skupinách, nezatûÏuje klouby a kfiíÏ (dennû)

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

Cviãení pro tûhotné s porodní asistentkou
vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãení na
míãích a s overbally zamûfieném na proble-
matické svalové skupiny, udrÏení pruÏného

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

1730–1930 hod.

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

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka jírovcovo nám.

sní. Va‰e ve‰keré poãínání stran ‰tûtcÛ
a barev je naprosto svobodné.“

Jifií Papou‰ek v devadesát˘ch letech vy-
stavoval s jin˘mi malujícími redaktory a ro-
ku 1998 samostatnû v Galerii Mimo. V roce
2004 se pfiihlásil na mezinárodní soutûÏní
pfiehlídku naivního malífiství, kterou pofiádá
pravidelnû Galerie Pro Arte Kasper ve ‰v˘-
carském Morges. Po zásluze mu byla udû-
lena „Zvlá‰tní cena Georgese Kaspera“ –
Tfii zlatá slunce a také pozvánka zúãastnit
se v˘stavy, kterou Galerie v Morges pofiá-
dala letos na jafie u pfiíleÏitosti 40. v˘roãí
zaloÏení galerie.

V˘stava bude zahájena 5. záfií 2005 v 18
hodin.

Srdeãnû zve Olga Kuãerová

ZÁPISY DO NOVÝCH KURZŮ 
PROBĚHNOU V ZÁŘÍ 2005:
Úter˘ 6. 9. 10.00–12.00 hod.
Stfieda 7. 9. 16.00–18.00 hod.
âtvrtek 8. 9. 10.00–12.00 hod.

Od 12. záfií 2005 zaãnou probíhat
nové kurzy.

KLÍČ je dobré mít

Pro v‰echny, ktefií rádi tvofií, vyhla‰u-
je knihovna Opatov (Opatovská

1754, Praha 11) ke DnÛm Prahy 11
a T˘dnu knihoven soutûÏ. Úkolem je
vytvofiit jakoukoliv v˘tvarnou technikou
klíã. Klíã dopravte podepsan˘ (jméno,
pfiíjmení, kontakt) do dûtského oddûlení
knihovny Opatov nejpozdûji do úter˘ 
4. 10. 2005. V knihovnû se v úter˘ 
4. 10. 2005 koná v˘tvarná dílna se stej-
n˘m názvem – „Klíã je dobré mít“.
V‰echny v˘tvory se umístí na v˘stavu
a v prÛbûhu fiíjna budou mít ãtenáfii
moÏnost je hodnotit. Autofii tfií nejvíce
oblíben˘ch klíãÛ (s nejvy‰‰ím poãtem
hlasÛ) dostanou tvofiivou odmûnu.
Ptáte se, proã zrovna klíã je dobré mít?
Odpovûì je jednoduchá. Za prvé má
Praha 11 jeden klíã ve svém znaku,
a za druhé mohou b˘t knihy a jiné infor-
maãní zdroje také takov˘mi klíãi. Umí-li
se správnû pouÏívat.

Lenka Hanzlíková
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tûla a bolesti zad, nauãí vás relaxovat
a správnû d˘chat (stfieda)

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let s vyuÏitím
míãÛ – pohybovû–edukaãní programy s dÛ-
razem na hravou formu s fiíkadly a písniãka-
mi, cviãením na míãích zamûfiené na osvo-
jení si správného drÏení tûla (úter̆ , stfieda,
ãtvrtek)
Pohybová prÛprava pro kluky a holãiãky
od 3 let – dûti se hravou formou nauãí
správn˘m pohybov˘m návykÛm, ovládat své
tûlo a pfii cviãení na míãích si narovnají hrba-
tá zádíãka (pondûlí, úter˘, stfieda, ãtvrtek) 
Taneãnû–pohybová prÛprava pro holãiã-
ky od 3 let – základy práce s tûlem, lidové-
ho a v˘razového tance (úter˘)
Dûtsk˘ aerobic pro dûti 5–7 let, 8–11 let
– pro dûti, které by se rády nauãily zákla-
dÛm aerobiku (pondûlí, stfieda)
Benjamínek – cviãení v tûlocviãnû – hra-
v˘ program pro neposedné pfied‰koláky –
nácvik pohybov˘ch dovedností, míãové hry,
prÛprava pro v‰echny sporty (cviãí se v tû-
locviãnû Z· Ke Katefiinkám ve ãtvrtek
v 16.00 hod.)
Zdravé pískání – pro dûti, které mají d˘-
chací problémy (astmatici), ãasto trpící na-
chlazením cest d˘chacích – v˘uka flétny,
dechová cviãení (úter˘)
Kondiãní cviãení na míãích – cviãení na
míãích, s overbally, body building, step ae-
robik, streãink – zpevÀuje svaly na zádech
a dÛleÏit˘ch svalov˘ch skupinách, nezatû-
Ïuje klouby a kfiíÏ 
(stfieda 19.00 hod.)
Step aerobik – cviãení v˘borné na zv˘‰ení
kondice ãi odbourávání tukÛ, formuje posta-
vu (úter˘)
Zdravotní cviãení dospûl˘ch na míãích –
vhodné pfii problémech se zády a klouby,
uvolÀuje svalové napûtí, posilí oslabené
svaly – s vyuÏitím rehabilitaãních míãÛ
(pondûlí)
Cviãení pro tûhotné s porodní asistentkou
vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãeních na
míãích a s overbally zamûfieném na proble-
matické svalové skupiny, udrÏení pruÏného
tûla a bolesti zad, nauãí vás relaxovat
a správnû d˘chat (pondûlí)

DALŠÍ PROGRAM:

Herna pod stfiechou – otevfiená pro volnû
pfiíchozí dûti s rodiãi nabízí moÏnost pfiijít za
kaÏdého poãasí – dûti si zde mohou pohrát

se sv˘mi vrstevníky a dospûlí obãerstvit ãa-
jem ãi kávou. 
Otevfieno po–pá   9.00–12.00, 

po–ãt  16.00–18.00 hod.

Pfiipravujeme:
•  Podzimní ozdravn˘ pobyt 

s plaváním dûtí v fiíjnu 2005
•  Víkend pro Ïeny – listopad 2005

Objednávky: poãet osob v kurzech 
je omezen kapacitou, proto je nutné 
se pfiedem objednat.
Kontakt: tel. 272 912 124, 603 468 151
Adresa: M· Janouchova 671, Praha 4
E–mail: bejmanin@cmail.cz
Spojení: metro Háje, autobusy ã. 154,
213, 271, 170, zastávka Horãiãkova

Církev bratrská
Šeberov

V Ladech 10, ·eberov 
Kazatel: Dr. David Javornick˘

www.cb.cz/praha4

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

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

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

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

stfieda  ❑ 17.30–18.30
Cviãení Ïen bez rozdílu vûku

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

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

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

Církev bratrská pofiádá 
ve svém moderním prostfiedí 

mnoho dal‰ích aktivit. 
Kontaktujte nás!

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

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

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

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

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

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

e-mail: poradnajm@spolcest.cz

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu
Katefiina Má‰ová
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Modletická 1401, Praha 11
tel.: 267 910 008, mobil: 736 469 284

e-mail: krestanske@centrum.cz
www.KCJM.duch.cz

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401, tel./fax: 272 919 803

e-mail: kaminek@kaminek.org
www.kaminek.org

DIXIE klub
v tûlocviãnû, vchod A, 1. patro
❑ nízkoprahov˘ klub pro dûti ‰kolního vûku
❑ volnoãasové aktivity a záÏitková peda-
gogika; ãinnosti uplatÀující a podporující
rÛzné druhy tvofiivosti, zábavné uãení
hrou, odreagování a relaxace formou
spontánních, radostn˘ch ãinností (hry,
soutûÏe, práce s hlínou a keramick˘mi
dlaÏdicemi, malování, batikování,
ping–pong, modelafiení, elektronika, pro-
gramování a dal‰í)
❑ vstup zdarma

Pravideln˘ provoz 
ve ‰kolním roce 2005/2006 (od 1. záfií)
pondûlí– stfieda 15.00–19.00
ãtvrtek a pátek 14.00–17.00 

Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

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

e-mail: fara.chodov@volny.cz
www.kcmt.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI

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

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

KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ

KfiesÈanské centrum - JiÏní Mûsto,
Modletická 1401, tel. ã. 267 910 008

âtvrtek 18.00 (kytary)
Nedûle 10.00

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

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

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

Spoleãenství »Îivot z víry«
Zveme v‰echny, ktefií mají zájem rozvíjet
svÛj Ïivot z víry, poznávat základy kfies-
Èanství, diskutovat o filozofick˘ch a nábo-
Ïensk˘ch pohledech na Ïivot, prohlubovat
svoji modlitbu, meditovat o Ïalmech a ho-
vofiit o dal‰ích zajímav˘ch otázkách na
pravidelné stfiedeãní setkávání do farní-
ho sálu v 19.00 hodin, poprvé 5. fiíjna.

www.kamínek.org/nadne

Otevfien˘ klub ve stylu ãajovny 
s doprovodn˘m programem.

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

PROGRAM V ZÁŘÍ 2005
KfiesÈanské centrum zve po prázdninách
malé i velké obyvatele JiÏního Mûsta na
pravidelné i jednorázové akce. V novém
‰kolním roce je pro vás pfiipraveno mnoho
zajímav˘ch krouÏkÛ, opût jsou otevfieny
kluby pro dûti a mládeÏ Dixie a Ymkári-
um, pro nemocné je k dispozici profesio-
nální t˘m Farní charity Chodov. Dal‰í in-
formace v rubrikách jednotliv˘ch organiza-
cí a na internetov˘ch stránkách KfiesÈan-
ského centra.

ãtvrtek ❑ 1. ❑ 16.00
Vodáck˘ trénink na Vltavû, pofiádá Kfies-
Èansk˘ sportovní klub

(sraz pfied KC v 15 hodin)

ãtvrtek ❑ 1. ❑ 18.00
První poprázdninová m‰e svatá. Dále
kaÏd˘ ãtvrtek v 18 hodin a kaÏdou nedûli
v 10 hodin (kaple, vchod A)

ãtvrtek ❑ 8. ❑ 16.00
Vodáck˘ trénink na Vltavû, pofiádá Kfies-
Èansk˘ sportovní klub 

(sraz pfied KC v 15 hodin)

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 16.00
Vodáck˘ trénink na Vltavû, pofiádá Kfies-
Èansk˘ sportovní klub 

(sraz pfied KC v 15 hodin)

pátek–nedûle ❑ 16. – 18.
Kanoistické pfiebory KfiesÈanského klu-
bu na divoké vodû
(informace: J. Ol‰ansk˘, tel. 603 256 411)

nedûle ❑ 18. ❑ 10.00
Poutní m‰e svatá k svátku svaté Lud-
mily, které je zasvûcena kaple v KC

nedûle ❑ 18. ❑ 15.00
Farní odpoledne rodin – hry pro dûti,
opékání bufitíkÛ, moÏnost navázání nov˘ch
kontaktÛ mezi rodinami 

(na zahradû KC, vchod E)

ãtvrtek ❑ 22. ❑ 18.00
Ekumenická bohosluÏba na zaãátek
‰kolního roku (kaple, vchod A)

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

KLUB 
SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÝCH 
SENIORŮ V PRAZE 11

pondûlí ❑ 12. ❑ 16.00
Pfiedná‰ka JUDr. Václava Roubala,
pfiedsedy SdruÏení kfiesÈansk˘ch seniorÛ
na téma: Seniofii a Evropská unie

stfieda ❑ 28.
Zájezd SdruÏení kfiesÈansk˘ch seniorÛ
do Staré Boleslavi (za Paladiem zemû
ãeské) a do Brand˘sa nad albem 

Pfiipravujeme na fiíjen:

pondûlí ❑ 10. ❑ 16.00
Mgr. Pavel Urban – Klá‰tery a fieholní
fiády
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budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401, vchod E, 1. patro

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

e-mail: alterapars@seznam.cz

stfieda  ❑ 7.  ❑ 16.00–18.00
Zápis do SUS Altera Pars

stfieda  ❑ 21.  ❑ 17.00–18.30
Keramické dílny pro rodiãe s dûtmi
i bez, cena 80 Kã (dûti do 6 let 40 Kã)
Pfiijímáme nové zájemce o tyto krouÏky:
flétna, kytara, klavír, housle, zpûv a kera-
mika – v˘tvarné techniky.

Cena hudebních krouÏkÛ
od 1 050 Kã/pololetí

keramika/v˘tvarné techniky
1 300 Kã/pololetí

Informace a pfiihlá‰ky:
Karolína Sehnoutková, tel. 603 180 180
Lucie Jurystová, 604 746 563, 
alterapars@seznam.cz
Petr Mach, 603 163 623, 
mach@braillnet.cz

•  Jste dobrá (možná začínají-
cí) skupina, která chce kon-
certovat?

•  Vytváříte alternativní diva-
dlo?

•  Chystáte zajímavou akci
pro veřejnost?

Nabízíme vám prostory v klubu Na
dnû! Volejte, mailujte na ãíslo
a adresu o. s. Kamínek. 
Informace: www.kaminek.org

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

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

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

AKCE V ZÁŘÍ:

pátek ❑ 2. ❑ 16.00
Garden Párky – tradiãní akce na zahájení
‰kolního roku: grilování páreãkÛ a jin˘ch
dobrot, vystoupení hudebních skupin, fot-
bálek, ‰ipky, venkovní hry.

pátek–16.–15.00
Turnaj ve stolním fotbálku – vítûze ãeká
odmûna, v‰echny zúãastnûné pak dobrá
zábava. Kdo si prozatím nevûfií, mÛÏe pfiijít
do Ymkária trénovat.

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

OTEVŘENO
Pondûlí aÏ stfieda 15.00–20.00
âtvrtek 17.00–19.00

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

Premiéra vysílání je vÏdy v pondûlí.
K tomu, aby v˘znamné události ve va‰í
‰kole, klubu dÛchodcÛ, obãanském
sdruÏení, natáãel zpravodajsk˘ ‰táb, vût-
‰inou postaãí, kdyÏ nás budete pfiedem
informovat buì pfiímo ve ‰tábu vysílání
v Gymnasiu JM ale tfieba i v odboru kan-
celáfi starosty na l. 487 nebo v redakci
Klíãe na l. 217. Pfiijdeme i za vámi!

Televizní zpravodajství Prahy 11
na kanálu UPC:

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

www.praha11.cz

ŠACHY MLÁDEŽI
Jižního Města
Pfiíjímáme skupiny do 10 hráãÛ na se-
zónu 2005/2006. Hrajeme 1x mûsíãnû
ve stfiedu od 14.00 do 15.30 hodin
v klubu Ulita, Mikulova 1573. Pfiíspû-
vek na ‰achov˘ svaz a organizaãní v˘-
daje ãiní na ‰kolní rok 2005/2006 
150 Kã.

Dal‰í termíny v roce 2005 
14. 9., 12. 10., 16. 11. a 14. 12.

Kontakt: 
Dr. Ing. Jaroslav Zvolánek, CSc.,
Nezvalova 831, 156 00 Zbraslav, 
tel. 257 921 197

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

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

Scházíme se ve stfiedu 16.00 – 19.00 hod.

VÝSTAVA NA RADNICI
Asociace muskulárních dystrofikÛ – krouÏek arteterapie

vystavuje své práce
6. 9. – 29. 9. 2005 • VernisáÏ v úter˘ 6. 9. 2005 v 15.00 hod.

V˘stava se koná v budovû ÚMâ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4

Otevfieno: 
PO a ST 8.00 – 17.30 hod. • ÚT a âT 8.00 – 15.30 hod. • PÁ 8.00 – 14.00 hod.
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Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROGRAM:

Pondûlí ❑ 9.30–12.30
Jak na to. Pfiedná‰ky a diskuse nad zají-
mav˘mi tématy (rodina, v˘chova, vztahy).

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

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

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

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

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

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

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

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

PORADNA PŘIROZENÉHO 
PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Pozor zmûna otvírací doby v pátek:
10.00–12.00 hod
Nabízí pomoc pfii orientaci v rÛzn˘ch formách
antikoncepce, nabízí pfiirozenou a bezpeã-
nou metodu vyhnutí se tûhotenství, hledání
pfiíãin neplodnosti apod. Poradnu mohou

nav‰tívit Ïeny, dívky, manÏelské ãi snoube-
necké páry, pfiijít mÛÏete i s dûtmi, které si
mohou pohrát v hernû. Poradenství je zdar-
ma. Za profesní kvalitu poradcÛ ruãí CENAP,
Trnitá 8, Brno (cenap@volny.cz). Webové
stránky praÏské poradny jsou na adrese:
sweb.cz/PoradnaPPR.Praha, mailové dota-
zy mÛÏete posílat na adresu Domeãku. 

„JAK NA TO“ – NOVINKA!!!
Od 19. záfií 2005 se budeme setkávat kaÏ-
dé pondûlí od 10 hodin v Domeãku nad
zajímav˘mi tématy z oblasti rodiny, v˘cho-
vy dûtí,  mezilidsk˘ch vztahÛ apod. Oslovili
jsme odborníky (psychology,  lékafie, insti-
tuce zab˘vající se vzdûláváním vefiejnosti
v oblasti  v˘chovy dûtí), ale i „obyãejné“
maminky s bohat˘mi zku‰enostmi a  tito li-
dé jsou ochotni se s námi podûlit o své
názory a poradit  v urãit˘ch oblastech (na-
pfi. problematika vztahÛ v rodinû, zdrav˘
v˘voj dítûte apod.).
Pfii kaÏdém setkání bude bûhem cca 20 mi-
nut ãas na pfiedná‰ku na  dané téma a pak
budeme mít moÏnost si u kafíãka v‰ichni
spolu o  tom, co jsme sly‰eli, povídat, bude
ãas na dotazy k pfiedná‰ejícím i moÏnost
téma doplnit z vlastních zku‰eností.

Témata na záfií:

pondûlí ❑ 19. ❑ 10.00
Obãanské sdruÏení Host – zamy‰lení na
téma, jestli i my matky  mÛÏeme dûlat nû-
co jiného neÏ b˘t „na matefiské“, mÛÏeme
b˘t  uÏiteãné i jin˘m lidem neÏ sv˘m dû-
tem?

pondûlí ❑ 26. ❑ 10.00
Uãit dûti cizímu jazyku? Jak dûti sná‰í
vícejazyãné prostfiedí
Dal‰í témata mÛÏete navrhnout i vy sami,
budeme se fiídit tím, co  vás zajímá

Divadelní pfiedstavení
Divadelní pfiedstavení pro malé dûti

úter˘ ❑ 6. ❑ 9.30
Divadlo Vysmáto – O ãervené Karkulce

úter˘ ❑ 27. ❑ 9.30
Divadlo Rolniãka – O kohoutkovi a sle-
piãce

Termíny dal‰ích pfiedstavení 
najdete v pfií‰tím Klíãi.

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

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

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 11., 18, a 25. záfií 2005
od 9.30 do 11.30 hod.

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

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

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

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

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

obãanské poradny Spoleãnou cestou, 
Donovalská 1862

PROGRAM NA ZÁŘÍ:

BohosluÏby:

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program

úter˘  ❑ 17.30
Biblická hodina dûtí pfied‰kolního vûku

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

stfieda  ❑ 17.30
Biblická hodina ‰kolních dûtí

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

stfieda  ❑ 18.30
SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

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

Nechvílova 1825/24, 148 00 Praha 4
Tel. 271 910 339, 

E-mail: tomas.bisek@evangnet.cz

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

Českobratrská
církev 

evangelická
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Kvûtnového vítûzství 2126, Praha 11,
tel.: 272 930 149, tel./fax: 272 930 023

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

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V ZÁŘÍ 2005:

sobota ❑ 17. ❑ 16.30
Ham, ham... aneb velk˘ hlad já mám...
Pohádkov˘ pfiíbûh z louky plné brouãkÛ,
kde se objeví obfií hladová housenka, ale
v‰e dobfie dopadne. Pohádku zahrají he-
reãky a loutky Divad˘lka z pytlíãku.

pátek ❑ 23. ❑ 9.00
Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘ – známá
pohádka v podání divadla Romaneto.

sobota ❑ 24. ❑ 16.30
Zvífiátka a loupeÏníci – loutková pohádka
plná zvífiátek a ãtyfi vykutálen˘ch loupeÏní-
kÛ. Hraje divadlo Vysmáto.

pondûlí ❑ 26. ❑ 14.00
Pejsek a koãiãka jdou do divadla – dal‰í
z pfiíbûhÛ dvou zvífiecích kamarádÛ zahra-
je divadlo Romaneto.

Pro Ïeny a dívky:

sobota ❑ 24. ❑ 9.00–10.30
Aerobní cviãení – Buìme koãky s Kristi-
nou Bûlou‰kovou

Hlídání dûtí
Pomoc maminkám nabízí KD Klubka
Zájmová ãinnost pro dûti, které nechodí
do matefiské ‰koly
KD Klubka tradiãnû v prÛbûhu ‰kolního ro-
ku pfiipravuje program Klubíãko, kter˘ je
urãen dûtem od tfií let. Po domluvû s lek-
torkou i pro dûti mlad‰í, které jsou v‰ak
dostateãnû samostatné, aby tfiíhodinov˘
program byly schopné absolvovat.
Program probíhá v klubovnû kulturního do-
mu. Není nutné dítû na jednotlivé dny pfie-
dem pfiihla‰ovat. Program je moÏné vyuÏí-
vat dle va‰í potfieby nárazovû nebo pravi-
delnû. KaÏd˘ den má svou specializaci,
probíhá ucelenû a je vhodné, aby dítû ab-
solvovalo celé dopoledne.
Rozvrh:
V pondûlí je ãást dopoledne vûnována
sportu, kolektivním hrám v sále, v pfiípadû
pûkného poãasí chodí dûti ven.
Úter˘ je spojeno s dramatickou v˘chovou.
Dûti se uãí rÛzná fiíkadla a básniãky, po-

zornost je vûnována správné v˘slovnosti.
Ve stfiedu se dûti vûnují hfie na jednodu-
ché hudební nástroje a zpûvu písniãek,
správné rytmizaci apod.
Ve ãtvrtek se v Klubíãku modeluje. Nej-
ãastûji z keramické hlíny.
Pátek je spojen s malováním a dal‰ími v˘-
tvarn˘mi technikami.

Program probíhá kaÏd˘ den od 8.30
hod. do 11.30 hod. Cena vstupenky je
80 Kã. 

V úter˘ dopoledne je moÏné nav‰tûvo-
vat samostatn˘ program pro pfied‰kolá-
ky.  Zde se dûti pfiipravují na svÛj vstup do
‰koly. Procviãují si pamûÈ, uvolÀují ruku
pro správné psaní, zvládají základy mate-
matick˘ch pfiedstav. Dostávají své první
domácí úkoly.

Cena vstupenky je 85 Kã.

Dále nabízíme pro pfied‰kolní dûti (star-
‰í ãtyfi let) v dopoledních hodinách moÏ-
nost v˘uky hry na zobcovou flétnu.

Klubka pro nejmen‰í
UÏ v dobû matefiské dovolené mohou ma-
minky zapojit své dûti do rÛzn˘ch ãinností,
obohatit je o základy rozliãn˘ch dovednos-
tí a rozvíjet jejich schopnosti pfied vstupem
do matefiské ‰koly. V‰estranné moÏnosti
nabízí dûtem od dvou let v doprovodu ro-
diãe KD Klubka.
Jde o hodiny cviãení, kde formou básni-
ãek, rytmick˘ch popûvkÛ a zábavn˘ch fií-
kánek postupnû dûti procviãují celé tûlo,
rozh˘bávají a rozcviãují problematické
partie – ochablé svaly zad, noÏní klenbu,
podkolení. Pozvolna si zvykají na moto-
ricky nároãnûj‰í cviky jako poskoky, pfied-
klony, kotouly s dopomocí a základní
ovládání míãe. Není zanedbatelné, Ïe po-
znávají i kontakt s jin˘mi dûtmi, nutnost
se rozdûlit, ale i poslechnout jednoduch˘
pokyn.
V pohybovû estetick˘ch kurzech mají
dûti s rodiãi moÏnost vyzkou‰et základní
v˘tvarné techniky, procviãit si první dûtské
písniãky s vlastním doprovodem hudeb-
ních nástrojÛ a osvojit si poãáteãní jedno-
duché vûdomosti – o zvífiátkách, roãních
obdobích, názvech prstÛ, ãíslech.
V novém ‰kolním roce se tû‰íme na
v‰echny malé náv‰tûvníky s jejich dopro-
vodem.

Angliãtina na matefiské dovolené
Od fiíjna 2005 se opût otevírají kurzy ang-
liãtiny, které jsou pfiedev‰ím urãeny ma-
minkám na matefiské dovolené. Pfiijìte se

KD KLUBKA 
NABÍZÍ PRONÁJEM 

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se prosím na tel.: 

272 930 023.

nauãit nebo zopakovat angliãtinu a popo-
vídat si s ostatními maminkami v pfiíjem-
ném prostfiedí KD Klubka. Pro va‰e dítû
jsme bûhem va‰í v˘uky pfiipravili hlídání se
spoustou her a zábavy. Otevíráme kurzy
pro zaãáteãníky, mírnû pokroãilé, stfiednû
pokroãilé a více pokroãilé. Kurz bude pro-
bíhat v malé skupince (max. 9 osob) vÏdy
ve ãtvrtek v dopoledních hodinách. Pro-
gram pro dûti bude v cenû kurzovného.
Zaãínáme ve ãtvrtek 13. 10. 2005. Pfiihlá‰-
ky a informace získáte na tel.
731 515 802.

Orientální tanec
Zdokonalte si postavu pfiíjemn˘m zpÛso-
bem. Peãujte o své zdraví a krásu. Tanãe-
te s námi orientální tanec od 15. záfií kaÏ-
d˘ ãtvrtek od 17.30 do 18. 30 v KD Klub-
ka. Neexistují omezení ani vûkem, ani po-
stavou., tanãit mÛÏe kaÏdá. Pfiíznivá cena,
slevy pro studentky. Tû‰íme se na vás!
Pfiihla‰te se na www.dalila.unas.cz, tel.
723 151 891 (Petra Vicherková)

Jóga
Od 22. záfií kaÏd˘ ãtvrtek od 19.30 do
20.30 hod. se na vás tû‰í jogín ·ivája
a HaThaJOGA (pozdrav slunci, asána,
pranájáma, mantra).
Kontakt: mobil 776 361 016, e–mail:siva-
jar@seznam.cz

KD KLUBKA
Pfiijme od záfií 2005 kvalifikovanou
uãitelku pro matefiské ‰koly.
Informujte se na tel. 272 930 023.

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

Pro více informací, prosím, 
volejte na‰i kanceláfi: 261 711 426
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... stavte se u nás !
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V ZÁŘÍ 2005

nedûle ❑ 17.00–18.15
Nedûlní shromáÏdûní
(Kavárna je otevfiena od 16.30 a po 18.30)
Zveme vás na kfiesÈanské setkání sboru
Církve bratrské – JiÏní Mûsto. Zaãínáme
písnûmi s kapelou, potom usly‰íme aktuál-
ní zamy‰lení z Bible – nûco pro kaÏdého.
Po skonãení se scházíme k pfiátelsk˘m
rozhovorÛm s obãerstvením.

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

Besídka pro dûti
kaÏdou nedûli, 17.00 
(po úvodních písniãkách)
Chcete si uÏít nedûlní bohosluÏbu? Nabízí-
me program pro va‰e dûti do 10 let. Neje-
nom soutûÏíme, hrajeme si a malujeme,
ale také si pfiibliÏujeme biblické pfiíbûhy
a jejich vliv na souãasn˘ Ïivot. Po prázdni-
nách opût startujeme 4. záfií 2005.

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

KURZY ANGLIâTINY
PRO ZAâÁTEâNÍKY I POKROâILÉ
Kurzy zaãínají 13., 14. a 15. záfií 2005
❑ jednou t˘dnû do konce kvûtna 2006
❑ moÏnost pfiihlásit se po telefonu nebo e-

mailem
❑ registrace 13., 14. a 15. záfií, 30 min.

pfied zaãátkem kurzu
❑ uãebnice: Longman Cutting Edge,

Cambridge New Headway
❑ cena 1600 Kã za cel˘ cyklus vãetnû

uãebnice a se‰itu

Dopolední kurzy:

Úter˘ ❑ 9.30
Angliãtina pro mírnû pokroãilé (ãeské lekt.)
Angliãtina pro pokroãilé (amer. lekt.)

âtvrtek ❑ 9.30
Angliãtina pro záãáteãníky (ãeská lekt.)
Angliãtina pro stfiednû pokroãilé (amer. lekt.)

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

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

tel.: 604 989 133

Veãerní kurzy:

Úter˘ ❑ 17.00
Angliãtina (úroveÀ upfiesníme pozdûji)

Stfieda ❑ 17.00
Angliãtina pro pokroãilé (amer. lekt.)

Stfieda ❑ 19.00
Angliãtina pro stfiednû pokroãilé
(amer.lekt.)

âtvrtek ❑ 9.30
Angliãtina pro zaãáteãníky (ãeská lekt.)

âtvrtek ❑ 19.00
Angliãtina pro mírnû pokroãilé (ãeská lekt.)
Po kaÏdé hodinû angliãtiny následuje pro
zájemce kurz seznámení s Biblí, zvlá‰tû
pro ty, ktefií Bibli moc neznají.

Dále nabízíme:

Úter˘ ❑ 19.00
Studium a diskuse o Bibli v angliãtinû
(zdarma)

Stfieda ❑ 9.30
Studium a diskuse o Bibli v angliãtinû
(zdarma)

Stfieda ❑ 19.00
Studium a diskuse o Bibli v ãe‰tinû (zdar-
ma)

Pátek ❑ 18.30
Teen Club: anglick˘ veãer pro teenagery
ve vûku 14–19 let

Info: Jodi Oppenhuizen, 737 382 803, 
jizni.mesto@cb.cz

stfieda ❑ 9.30–11.30
Klub maminek
Zveme v‰echny maminky s dûtmi, ale i tû-
hotné, které se na matefiství teprve pfiipra-
vují. Sdílíme radosti a starosti, které pfiiná-
‰í v˘chova a péãe o dûti.

Info: Ester ·rámková, 736 705 234,
essram@seznam.cz

stfieda ❑ 19.00–20.30
Biblická hodina
Scházíme se kaÏdou stfiedu veãer ve sbo-
rové kavárnû, abychom spolu sdíleli kaÏ-
dodenní starosti i radosti, abychom se za
druhé modlili, abychom si pfiedávali po-
vzbuzení z BoÏího slova a z vlastních zku-
‰eností, a abychom si prakticky pomohli.
Stavte se u nás . jste srdeãnû zváni!

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

MládeÏ
Scházíme se bûhem záfií, kontaktujte ve-
doucího mládeÏe (víc info). Jsme skupi-
na mlad˘ch lidí, ktefií hledají a objevují
tajemství vztahu s Bohem, diskutují nad
aktuálními problémy a mají zájem
o ostatní. Rádi zpíváme, spoleãnû se
smûjeme, a kdyÏ je s k˘m, rádi podniká-
me dobrodruÏné akce do pfiírody. Jsi
zvûdav˘, co jsme zaã? Pfiijì se na nás
podívat, jsi vítán.

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

pátek ❑ 9.30–11.30 ❑ od 2. záfií 2005
Klub seniorÛ
Pro kaÏdého, kdo se cítí seniorem. âeká
vás dvouhodina popovídání pfii kávû se
zákuskem a duchovní zamy‰lení pro kaÏ-
dodenní Ïivot. Souãástí programu je pro-
mítání filmÛ o pfiírodû a cestování.

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

pátek ❑ 17.00–18.30
Klub Velryba – Háje
U nás Tû ãeká mnoho zábavn˘ch a neo-
byãejn˘ch her, poutavé pfiiblíÏení nejzná-
mûj‰ích biblick˘ch pfiíbûhÛ, mÛÏe‰ poznat
nové kamarády, zajet s námi na v˘let ãi
klubov˘ pobyt.

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

pátek ❑ 18.30, vstup zdarma
Teen Club. Pro teenagery 14–19 let
zaãínáme 23. záfií 2005
Stolní hry, ping pong, anglická hudba, té-
matické veãery, promítání filmÛ, obãer-
stvení, skvûlá parta

Info: Jodi Oppenhuihzen, 737 382 803,
jizni.mesto@cb.cz

PŘIPRAVUJEME:

Kurz Alfa
kaÏdé úter˘ od 19.00
pfiihla‰te se s pfiedstihem, poãet míst je
omezen.
Chcete prozkoumat souãasné moderní,
praktické kfiesÈanství v prostfiedí pfiátelské
a vstfiícné atmosféry?
Veãer zaãíná obãerstvením, pokraãuje vi-
deopromítáním na dané téma a násled-
nou diskusí. Do 28 700 kurzÛ Alfa uÏ
chodilo pfies 6 000 000 lidí ve 152 ze-
mích svûta. Ve Sboru CB Praha 4 – JiÏní
Mûsto zaãíná dne 4. fiíjna jiÏ dvanáct˘
bûh kurzu Alfa.
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4. 10. ❑ Úvod do kurzu Alfa

11. 10. ❑ Kdo je JeÏí‰

18. 10. ❑ Proã JeÏí‰ zemfiel?

25. 10. ❑ Proã a jak se modlit?
Info: kazatel Robert Filip. 605 809 950,

robertfilip@quick.cz

Rodinn˘ víkendov˘ pobyt 
s v˘ukou angliãtiny
❑ 11. – 13. 11. 2005

Info: Jodi Oppenhuizen, 737 382 803,
jizni.mesto@cb.cz

KNIHKUPECTVÍ
Na‰i ãinnost roz‰ifiujeme i o prodej knih
o psychologii, v˘chovû dûtí, vztazích a spi-
ritualitû. Máte-li si zájem koupit knihu nebo
Bibli, pfiijìte si vybrat!

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ – JiÏní Mûsto
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

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

Církev bratrská – 59 sborÛ, 
97 stanic po celé âR

www.cb.cz

Pokud chcete dostávat tento program
emailem, napi‰te na adresu: 

jizni.mesto@cb.cz s pfiedmûtem zprávy
»zasílat program Sboru JM«.

PROVOZ KLUBU

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

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

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

je otevfien˘ prostor pro setkávání

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

obãanské sdruÏení, Proxima Sociale
Michnova 1622, Praha 11, tel.: 272 916 482

e-mail: jiznipol@proximasociale.cz

PROGRAM ZÁŘÍ 2005

pondûlí ❑ 5.
Tématick˘ FILMKLUB

úter˘ ❑ 6. ❑ 15.00–20.00
AÈ to lítá – Ïonglování na Chodovû
(Po‰epného námûstí)

stfieda ❑ 14.
V˘tvarná dílna – barvení triãek

ãtvrtek ❑ 15. ❑ 15.00–20.00
AÈ to lítá – Ïonglování na JiÏáku
(Centrální Park)

pátek ❑ 16.
Punkoncert. To–bordel a Arogance

pondûlí ❑ 19.
Kouzelná kuchynû

stfieda ❑ 21. ❑ 15.00–20.00
AÈ to lítá – Ïonglování na Chodovû
(Marina – Jarníkova ul.)

pátek ❑ 23.
Turnaj ve FOTBALE 4+1

úter˘ ❑ 27. ❑ 15.00–20.00
AÈ to lítá – Ïonglování na JiÏáku

stfieda ❑ 28. ❑ 19.00
Informaãní schÛzka o Dobytí JiÏního Pólu

pátek ❑ 30.
Turnaj ve fotbálku o záfiijového Mistra

Chystáme:

❑ sobota 1. fiíjna 2005
Central Park Opatov
DOBYTÍ JIÎNÍHO PÓLU
Festival s hudbou, divadlem a sídli‰tû

Dal‰í informace na www.proximasociale.cz

❑ 20. 9. – 22. 9. 2005
T˘den du‰evního zdraví 
v o. s. ESET-HELP

Úter˘ ❑ 20. ❑ 10.00 –17.00
Den otevfien˘ch dvefií
v o. s. ESET–HELP
10.00: Prohlídka prostor sdruÏení a ener-
goterapeutické dílny, ukázka práce v ergo
dílnû

10.00 – 16.00: DOM JOB Ko‰ára – works-
hop ko‰íkáfiské dílny o. s. DOM (podpora
dûtí a mlad˘ch lidí vyrÛstajících bez dobré-
ho rodinného a sociálního zázemí), pletení
ko‰íkÛ z pedigu
19.00: Loutková hra pro dospûlé – O zlaté
rybce (v prostorách na‰í kavárny Dendrit
kafé)

Stfieda ❑ 21. ❑ 10.00 –17.00
Den otevfien˘ch dvefií 
v o. s. ESET–HELP
11.00: Po stopách bohynû ESET
(venkovní dobrodruÏná hra, pfii které se
dozvíte nûco o pÛvodu jména sdruÏení, je-
ho historii a dal‰ích zajímavostech s ním
spojen˘ch)
13.00: Odpoledne deskov˘ch a stolních
her (pfiijìte si provûfiit své znalosti, trpûli-
vost a hravost pfii hrách vám dobfie zná-
m˘ch)
19.00: ZAUM – koncert (v prostorách na‰í
kavárny Dendrit kafé)

âtvrtek ❑ 22. ❑ 10.00 –17.00
Oslava 10 let zaloÏení o. s. ESET–HELP
Den otevfien˘ch dvefií 
v o. s. ESET–HELP
11.00 – 15.00: Turnaj v ping pongu a ‰ip-
kách (soutûÏ o pohár Hekrovky ve dvou
disciplínách)
16.00: Zahájení v˘stavy – Tak jde ãas
v Hekrovce (v˘stava v˘tvarn˘ch prací kli-
entÛ a fotografií dokumentující Ïivot sdru-
Ïení v prostorách na‰í kavárny Dendrit ka-
fé)
17.00: Zahradní párty s grilováním (pouze
pro klienty sdruÏení a pozvané hosty – v tu
dobu bude ale vefiejnosti stále k dispozici
kavárna Dendrit kafé)
19.00: Kapitán Kajman – koncert (v pro-
storách na‰í kavárny Dendrit kafé)

V‰echny akce se konají v o. s.
ESET–HELP na adrese: Hejdova 805,
Praha 4– JiÏní Mûsto

Jak se k nám dostanete?
Z koneãné stanice metra „C“ Háje autobu-
sem 154, 170 nebo 203 do stanice Brech-
tova (2 zastávky). Odtud ulicí Schulhoffo-
vou smûrem do sídli‰tû. Tam uÏ Vás infor-
maãní cedule zavedou aÏ k nám.

ZároveÀ nás mÛÏete kontaktovat a dozvû-
dût se bliÏ‰í informace na telefonním ãísle
272 937 712 nebo prostfiednictvím e–mai-
lu:kavarna@eset.help.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

DENDRIT
KAFÉ

Hekrova 805, Praha 4, Tel. 272 937 712
E-mail: kavarna@esethelp.cz
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KDE NÁS NAJDETE? 
Po – Pá od 10 do 21 hod.
U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz

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

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

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

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

v prostorách na‰eho klubu

•  kurz angliãtiny pro zaãáteãníky a mírnû
pokroãilé 

•  poradenskou ãinnost pro hendikepova-
né a seniory 

•  rezervaci a prodej vstupenek 
– Ticketportál.cz 

•  organizování kulturních akcí nejen pro
zdravotnû postiÏené a seniory

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

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

Fax dle tarifu a pásma

Skenování pro v‰echny 10 Kã

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

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

KURZY:
PC kurzy: na mûsíc duben aÏ ãerven jiÏ
obsazeny. Pfiijímáme pfiihlá‰ky na záfií
aÏ prosinec 2005
Kurzy anglického jazyka:  na mûsíc du-
ben aÏ ãerven jiÏ obsazeny. Pfiijímáme
pfiihlá‰ky na záfií aÏ prosinec 2005
vÏdy v úter˘:
15:30 hod. – pro zaãáteãníky
16:30 hod. – pro mírnû pokroãilé
– moÏnost se je‰tû pfiihlásit

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

■ V˘stava obrázkÛ rÛzn˘ch technik a
keramiky dûtí s vadami zraku a s kom-
binovan˘mi vadami ze speciální matefi-
ské ‰koly v Praze 4, Horáãkova ulice

V˘stava potrvá do konce záfií 2005

AKCE PRO VEŘEJNOST 
NA TOULCOVĚ DVOŘE ZÁŘÍ 2005

pondûlí ❑ 12.
CO NÁM ROSTE NA ZAHRÁDCE. Pro
kaÏdého pûstitele je sklizeÀ nejkrásnûj‰ím
obdobím roku. Je tomu tak i u nás! Bude-
me si povídat o zpracování ovoce, zeleniny
ãi jin˘ch zdrav˘ch plodÛ, které nám pfiíroda
nabízí. Dozvíte se, jak vyrobit rÛzné po-
choutky z jablíãek, hru‰ek, ‰vestek, bezi-
nek, ‰ípkÛ, d˘nû, cukety a jak˘m zpÛso-
bem uchovat zeleninu. Kromû rad a recep-
tÛ nûkteré dobroty ochutnáme. Program
probûhne ve dvou ãasech: od 15.00 do
16.45 a od 16.45 do 18.15. Vstupné: do-
spûlí 30 Kã, dûti, studenti, dÛchodci 20 Kã.

stfieda ❑ 14.
VÍME, CO JÍME? Úvodní pfiedná‰ka leto‰-
ního cyklu programu o zdravé v˘Ïivû na té-
ma „Tvé jídlo budiÏ Ti lékem“. Krása a v˘-
znam stolování, úprava jídla a vnitfiní nasta-
vení kuchafie. Ukázka pfiípravy jableãného

octa, rozprava o jeho pouÏití v kuchyni, ja-
koÏ o jeho léãivém pÛsobení. 
Program probûhne od 9.30 do 12.30 hod.
v matefiském klubu Matefiídou‰ka, srdeãnû
ale zveme i zájemce o zdravou v˘Ïivu z fiad
‰ir‰í vefiejnosti. Souãástí je i procházka bio-
zahrádkou, ochutnávka spoleãnû uvafiené-
ho jídla, bylinkov˘ ãaj, vyti‰tûn˘ recept
a dal‰í informace. K dispozici herna a za-
hrádka pro dûti. Svou úãast je nutno vÏdy
nahlásit nejpozdûji do pfiedcházející stfiedy
na tel. 271 750 548. Vstupné: Dospûl˘
(+0–1 dítû) 120 dospûl˘ + 2 dûti 160 Kã.

pátek ❑ 16. a sobota ❑ 17.
12. BIOJARMARK a DOÎÍNKOVÉ SLA-
VOSTI. V tradiãním termínu v polovinû záfií
probûhnou na Toulcovû dvofie spoleãnû
dvû velké akce – jiÏ dvanáct˘ Biojarmark
ekofarem a DoÏínkové slavnosti. Jejich po-
fiadatelé – Liga ekologick˘ch alternativ
a Zâ HB Botiã – se po letech, kdy obû po-
dobnû zamûfiené akce probíhaly oddûlenû,
rozhodli spojit své síly a uspofiádat spoleã-
n˘ svátek skliznû a ekofarem. Samotn˘ Bi-
ojarmark bude otevfien jiÏ v pátek 16. záfií
od 14.00 do 19.00 hod. Propagaãního pro-
deje se na biojarmarku obvykle úãastní na
tfii desítky ekozemûdûlcÛ i obchodníkÛ
s rozliãn˘mi biopotravinami. Leto‰ní Biojar-
mark bude zamûfien na zeleninu, k níÏ se
bude vztahovat zv˘‰ená osvûta, poraden-
ství i – letos poprvé – spotfiebitelské ano-
nymní testování vybran˘ch druhÛ, jehoÏ se

mohou zúãastnit náv‰tûvníci. Vstupné na
páteãní program: zdarma. Setkání ekolo-
gick˘ch zemûdûlcÛ obohatí v sobotu 17.
záfií od 10.00 do 17.00 hod. DoÏínková
slavnost, která vyvrcholí v 15 hodin, kdy
vjede do dvora na‰Àofien˘ ÏebfiiÀák s koÀ-
mi a chasou doprovázen˘ prÛvodem s folk-
lórní muzikou, pfii níÏ si lze i skoãit v kole.

Dítka i rodiãe si opût budou moci vybrat
z celodenní nabídky tvÛrãích dílniãek a her
inspirovan˘ch tématem doÏínek. Dûti si
zkusí udûlat i chlebové placky – od vymlá-
cení obilí aÏ po peãení na ohni. Na nejlep‰í
z úãastníkÛ aktivit a soutûÏí pro nejmen‰í
ãekají symbolické ceny v podobû biopotra-
vin. Prohlédnout si lze zvífiata z farmy i his-
torické prostory Toulcova dvora – rene-
sanãní ‰p˘char a gotick˘ sklep. Vstupné
na sobotní program: dospûlí 60 Kã, 
dûti, studenti a dÛchodci 30 Kã, 
rodinné I. (1 dosp. + 2 dûti) – 100 Kã, 
rodinné II. (2 dosp. + 2 dûti) – 160 Kã.

Místo konání akcí 
a bliÏ‰í informace o programech:
Stfiedisko ekologické v˘chovy hl. m. Prahy
ToulcÛv dvÛr, Kubatova 1/32, 
102 00 Praha 10-Hostivafi, Tel.: 271 750 548 
E-mail: info@toulcuvdvur.cz
www.toulcuvdvur.cz

Spojení:
ze stanic metra Skalka a Opatov autobu-
sem ã. 177 do zastávky Chudenická

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

Kubátova 1/32, Praha 15 - Hostivafi 
Tel.: 271 750 548

E-mail: info@toulcuvdvur.cz
www.toulcuvdvur.cz


