
Klíč 7-8/2005
R O Č N Í K  1 3

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

w
w

w
.p

ra
h

a
1
1
.c

z
Nejen sportem živ je člověk. Tohle

měli jistě na mysli organizátoři le-
tošních sportovních her seniorů Jižního
Města, když chystali jejich sedmý roč-
ník. A tak pro soutěžící i diváky připra-
vili vedle již zmiňovaných 600 kuře-
cích řízků ještě 30 kg klobás, 20 kg se-
kané, 7 sudů piva, 2 sudy limonády a 5
druhů zmrzliny.

Ve sportovním areálu ZŠ Campanus
se totiž letos 26. května sešlo rekord-
ních 276 sportovců a zhruba stejný
počet jejich příznivců.

Vlastnímu zahájení her předcházela
malá slavnost během které byla otevře-
na nová umělá běžecká dráha, a tak
poprvé od roku 1999, kdy se konal
první ročník her, neodcházeli účastníci
a diváci po kolena červení od antuky.
Jedním z posledních hostů, který si tuto
památku odnesl byla v loňském roční-

ku první dáma České republiky paní
Livia Klausová.

Sportovní hry seniorů přinesly jako
každý rok především radost, pohodu
a zábavu nejen závodníkům, ale i divá-
kům. Pozoruhodné byly i sportovní vý-
kony, které se rok od roku zlepšují, bez
ohledu na věk soutěžících. Tradičně
výborný byl moderátor Petr Martinák
na kterém nikdo nepoznal, že bojoval
s nachlazením. Líbil se doprovodný
program. Báječná byla i Květa Fialová,
která s úžasem v očích sledovala veške-
ré dění a trpělivě rozdávala autogramy
a úsměvy na všechny strany.

Stejný úžas v očích měla i nečekaná
návštěva ze Spojených států americ-
kých. Studentka univerzity ve Virginii,
zabývající se problematikou senior-
ských aktivit, se během své návštěvy
v České republice dověděla o sportov-

ních hrách seniorů a chtěla je vidět na
vlastní oči.

Novinkou letošního ročníku byla
disciplína veslování na trenažéru a sa-
mostatná soutěž v tenisu žen.

Nejstarší účastnicí her byla paní
Marie Brázdová, ročník 1908, z mužů
se tímto primátem mohl pochlubit pan
František Reitmaier, ročník 1916.

Nejvšestrannějším sportovcem se stal
pan Jaroslav Kobr a titul nejvšestranněj-
šího vozíčkáře si odnesl Luděk Jedlička.
Ostatní výsledky nejsou až tak důležité.
Mnohem větší cenu mají zážitky
a vzpomínky, a těch se letos urodilo
opravdu mnoho. Těch šest set řízků se
nakonec snědlo, pivo vypilo a všichni
už se těší na příští ročník, protože nejen
jídlem a pitím živ je člověk. 

Jan Meixner
Fota: Petra a Ronald Hilmarovi

ŠEST SET ŘÍZKŮ pro sportovce!
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Rada MČ Praha 11 dne 24. 5. 2005 
na své 14. schůzi mj. :

SCHVÁLILA:
▼ investiční záměr výstavby nového

chodníku k zastávce MHD v úseku
ulic Valentova – Türkova; k přípravě
výstavby dojde v rozpočtovém roce
2006

▼ časový harmonogram projednávání
výsledků hospodaření organizací ří-
zených MČ Praha 11 za 1. pololetí
2005

▼ poskytnutí daru ve výši 9000 Kč jako
příspěvek na dopravu na jednodenní
vlastivědný zájezd do jižních Čech
pro místní organizaci Svazu tělesně
postižených v Praze 11

▼ přesun finančních prostředků v kapi-
tálových výdajích rozpočtu MČ
Praha 11 na rok 2005 ve výši 85 200
Kč na úhradu projektové dokumen-
tace doplněné o prováděcí projekt
na stavební akci půdní vestavby ZŠ
Chodov, Květnového vítězství 57

SOUHLASILA:
▼ s upravenou dokumentací pro územ-

ní rozhodnutí „Relax Park Roztyly –
park se sportovním vybavením“,
zpracovanou Ing. arch. Markem Leh-
manem v lednu 2005 pro investora
RELAX PARK, po projednání inves-
torem s občany v dotčené lokalitě

▼ se snížením kapacity Základní školy,
Praha 4, Pošepného nám. 2022
z 1300 žáků na 1000 žáků

Rada MČ Praha 11 dne 7. 6. 2005 
na své 15. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ přijetí finančního daru od společnosti

Obchodní centrum a. s. ve výši 75 000
Kč na výstavbu parkovacích míst

▼ u nově uzavíraných smluv o nájmu
bytu s novými nájemci výší nájemného
za užívání bytu na základě doporučení
komise pro bytovou problematiku:
1. 45 Kč/m2/měsíc v objektech, kde

již proběhla nebo právě probíhá
regenerace (čp. 735, 736, 1355,
1356, 1392, 1383–1385, 1531,
1551, 1566–1568, 1571–1574,
1601, 1620–1621, 1641, 1744,
1810–1819)

2. 31,41 Kč/m2/měsíc v bytech v do-
mech zvláštního určení – DPS,
ponechat stávající nájemné (týká
se domů čp. 2025 a 2146)

3. 29,53 Kč/m2/měsíc v bytech
zvláštního určení v Petýrkově
ulici, ponechat stávající nájemné
(týká se domů čp. 1949, 1950,
1952, 1953)

4. 37,07 Kč/m2/měsíc v ostatních
domech

REVOKOVALA:
▼ revokovala na základě usnesení

ZMČ č. 03/20/Z/2005 ze dne 19. 5.
2005 usnesení č. 634/24/R/2004 ze
dne 9. 9. 2004, týkající se Supermar-
ketu Háje – lokalita B

a v souvislosti s revokací tohoto usne-
sení:

NESOUHLASÍ:
▼ s výstavbou dle studie „Obchodní

centrum Háje – lokalita B“, zpraco-
vané společností RHM, projektová
a inženýrská s. r. o., v červenci 2004

ZRUŠILA:
▼ na základě usnesení ZMČ č.

02/19/Z/2005 ze dne 21. 4. 2005,
bod III. 1. usnesení č. 533/21/R/2004
ze dne 21. 7. 2004 k bytovému domu
Poutník – Háje – studie

Rada MČ Praha 11 dne 16. 6. 2005 
na 16. schůzi mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ rezignaci Ing. Iva Svobody na místo

neuvolněného člena Rady městské
části Praha 11 ke dni 16. 6. 2005

Zastupitelstvo MČ Praha 11 
dne 16. 6. 2005 na 21. zasedání mj.:

VZALO NA VĚDOMÍ:
▼ rezignaci Ing. Iva Svobody na funkci

neuvolněného člena Rady MČ Praha
11 ke dni 16. 6. 2005

▼ zprávu o hospodaření MČ Praha 11
za 1. čtvrtletí 2005

SCHVÁLILO:
▼ poskytnutí účelových finančních

prostředků ve výši 83 000 Kč Byto-
vému družstvu Kupeckého na opra-
vu dlažby v průchodu pro pěší mezi
čp. 760 a 761 pod podmínkou, že se
BD Kupeckého zaváže umožnit ve-
řejné užívání tohoto průchodu

▼ přijetí účelové investiční dotace
v průběhu roku z rozpočtu hlavního
města Prahy ve výši 10 milionů
korun na dokončení půdní vestavby
ZŠ Chodov

▼ poskytnutí grantů na podporu pro-
jektů v oblasti sociální péče a zdra-
votnictví v roce 2005 – II. kolo – for-
mou daru ve výši 90 000 Kč na soci-
ální péči a pomoc a 80 500 Kč na
zdravotnictví

▼ poskytnutí grantů na podporu pro-
jektů v oblasti sociální péče a zdra-
votnictví v roce 2005 – II. kolo – for-
mou daru ve výši 90 000 Kč na soci-
ální péči a pomoc a 80 500 Kč na
zdravotnictví

▼ poskytnutí grantů na podporu pro-
jektů v oblasti sociální péče a zdra-
votnictví v roce 2005 – II. kolo – for-
mou daru ve výši 90 000 Kč na soci-
ální péči a pomoc a 80 500 Kč na
zdravotnictví

▼ poskytnutí grantů na podporu pro-
jektů v oblasti protidrogové politiky
MČ Praha 11 v roce 2005 – II. kolo
– formou daru ve výši 62 500 Kč

▼ poskytnutí finančních darů vybra-
ným subjektům na realizaci projektů
v rámci Grantového programu MČ
Praha 11 pro oblast kultury v celko-
vé výši 134 900 Kč

▼ poskytnutí finančních darů vybra-
ným subjektům na realizaci projektů
v rámci Grantového programu MČ
Praha 11 pro oblast sportu a tělový-
chovy v celkové výši 102 500 Kč

▼ změnu jednacího řádu finančního
výboru, kontrolního výboru, výboru
pro územní rozvoj

▼ změnu počtu členů výboru pro
územní rozvoj ze třinácti na patnáct

▼ uzavření dodatku č. 1 k dohodě
o způsobu nakládání s objektem Nad
Opatovem 2140 ze dne 3. 7. 2003
mezi MČ Praha 11 a správcem kon-
kurzní podstaty

ODVOLALO:
▼ pana Pavla Kyselu (ODS) z funkce

člena výboru pro územní rozvoj

NESCHVÁLILO:
▼ prominutí úroku z prodlení Střední

odborné škole, s. r. o., Stříbrského
2139, Praha 4, za pozdní úhradu
nájemného a služeb spojených
s užíváním nebytových prostor
v objektu Květnového vítězství
1554, Praha 4 ve výši 3 261 410,39
Kč, z toho: 852 808,09 Kč úrok
z prodlení nárokovaný přes Exeku-
torský úřad Praha 3, úrok z prodle-
ní 2 408 602,30 Kč dle dohody
o splátkách ke splnění dluhu uza-
vřené s MČ Praha 11

O čem jednala rada MČ
a zastupitelstvo MČ

Individuální setkání občanů 
a veřejné setkání starostky 
a jejích zástupců s občany

se v ãervenci a srpnu nekoná

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

Zveme pfiátele historie na procházku památn˘mi místy Prahy v pátek 
1. ãervence. Podíváme se na KarlÛv most k pomníku Konstantina a Metodûje
a na Staromûstské námûstí k Janu Husovi. Sraz je 1. 7. 2005 v 9.30 hod. 
u Staromûstské mostecké vûÏe. V˘cházku vede PhDr. Jifií BartoÀ.

Počasí toho sobotního odpoledne 18.
června naopak přivítali malí i velcí

tanečníci a tanečnice folklorních soubo-
rů. Na Letní scéně Základní umělecké
školy Jižní Město se konal osmý ročník
folklorního festivalu dětských a mládež-
nických souborů z Čech i Slovenska. Vy-
stoupily vedle domácích – dětského ta-
nečního souboru a muziky Hájíček, fol-
korní soubory Radhošt, Lučinka, Špalí-

ček, Vonička, Krušpánek, Kyčera. Festi-
val zahájili starostka městské části paní
Marta Šorfová a ředitel Základní umělec-
ké školy Mgr. František Hlucháň a pak
už se jen zpívalo a tančilo k potěše všech,
návštěvníků i účinkujících, až do pozdní-
ho večera.

Jižní Město zpívalo, hrálo a tancovalo,
jedinečný festival lidové písně a tance byl
nádherným zážitkem.

Padesát let společného života oslavili
v Chodovské tvrzi 3. června 2005

Milada a Antonín Sittovi. Pan Antonín
pracoval celý život jako pokrývač, i v dů-
chodovém věku je stále na střeše jako
doma. Paní Milada byla ekonomka-plá-
novačka. Svatbu měli 4. června 1955
v Praze - Břevnově a v kostele Husova
sboru v Dejvicích. Do roku 1979 bydleli
ve Střešovicích, od roku 1979 bydlí na
Jižním Městě. Dnes jim radost dělají tři
vnučky Renáta, Monika a Denisa a jedna
pravnučka Aneta. Do dalších let společ-
ného života jim popřála hodně štěstí
a spokojenosti i starostka městské části
Praha 11 paní Marta Šorfová.

Bylo horké sobotní odpoledne, na
louce v Centrálním parku se 18. červ-

na 2005 konala velká balonová pouť. Na
podiu se celé odpoledne střídaly dětské
a mládežnické soubory Jižního Města,
mezi nimi i jedinečný Marimbo Junior
Club, který roztancoval přítomné. Byli
vylosováni výherci soutěže, do které ce-
nami přispěl T-Mobile, na ploše své
umění předvedli pyrotechnici z pořádko-

vé jednotky Policie ČR i dobrovolní hasi-
či z Chodova. Večer vystoupil Peter Paul
& Queenmania s hity skupiny Queen.
Nadšené děti se brodily hasičskou pěnou
a obléhaly pouťové atrakce až do pozdní-
ho večera. Někomu možná, snad chyběl
pohled na horkovzdušné balony, které
ani tentokrát nevzlétly, vítr byl příliš silný
a nebezpečný. Ale i tak to byla báječná
slavnost na počest nadcházejícího léta.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP
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MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 16. 6. 2005 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 11. platová třída
Sjednaný druh práce: vedoucí odboru školství a kultury
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění :
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

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

dů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stano-
ví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí
ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve
znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné
prohlášení, které bude vždy přílohou oznámení o vyhláše-
ní výběrového řízení, předpoklady podle tohoto ustanove-
ní neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky:
požadované vzdělání
– vysokoškolské – magisterský studijní program (výhodou

pedagogický, ekonomický, právnický obor)
požadované znalosti
– znalost legislativy v oblasti školství a kultury, případně

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

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

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

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturo-
vaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evi-
dence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích stát-
ních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-
nost vydaný domovským státem pokud takový doklad do-
movský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným pro-
hlášením), ověřenou kopii lustračního osvědčení (event.
kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení
a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 15. srpna 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

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

Ing. Simona Klimakovská,
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

MČ Praha 11 – Úřad MČ Praha 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 16. 6. 2005 výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa
VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ODBORU
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: vedoucí ekonomického odboru
Platové zařazení: 11. platová třída
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících, územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

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

podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích České a Slovenské Fede-
rativní Republiky, České a Slovenské republiky, ve znění
pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlá-
šení, které bude vždy ;přílohou oznámení o vyhlášení výbě-
rového řízení předpoklady podle tohoto ustanovení nepro-
kazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky:
Požadované vzdělání:
– vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program
Požadované znalosti:
– zkušenosti v oblasti tvorby rozpočtu a ekonomických analýz
– znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, v platném znění
– dobrá orientace v zákonech a dalších předpisech, jejich

praktická aplikace v rámci příslušné problematiky
Další dovednosti, schopnosti:
– znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)

– praxe v samosprávě či státní správě vítána
– řídící schopnosti (praxe min. 3 roky)
– komunikační a organizační schopnosti
– schopnost analytického a koncepčního myšlení
– flexibilita
– znalost jednoho světového jazyka vítána

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

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně ně-
kterých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturova-
ný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosa-
vadních zaměstnáních a o odborných znalostech a doved-
nostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rej-
stříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních přísluš-
níků též obdobný ;doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem pokud takový doklad domovský stát ne-
vydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověře-
nou kopii lustračního osvědčení a čestného prohlášení
(event. kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a ověřenou
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do  15. srpna 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

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

Ing. Simona Klimakovská, tajemnice ÚMČ Praha 11
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Úřad městské části Praha 11
OZNAMUJE
V pondělí 4. 7. 2005 bude vzhledem
k navazujícím státním svátkům 
ÚŘAD UZAVŘEN.

Ing. Simona Klimakovská,
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

ZMĚNY STATUTU A ZÁSAD
hospodaření fondu podpory regenerace

Upozorňujeme žadatele o finanční výpomoc z fondu pod-
pory regenerace (FPR) městské části Praha 11, že Zastu-

pitelstvo městské části Praha 11 na svém zasedání dne 2. 6.
2005 schválilo změny statutu a zásad hospodaření FPR.
Bližší informace získáte v odboru územního rozvoje, ve
všech informačních centrech úřadu  a na internetových
stránkách městské části (www.praha11.cz).  Více o těchto
změnách se dozvíte i na semináři „Regenerace panelových
domů“ konaném 8. září 2005 v Kulturním centru Zahrada.

Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11

SEMINÁŘ 
„Regenerace panelových domů“
Ve čtvrtek 8. září 2005 od 16.00 hod. se v Kulturním

centru Zahrada koná seminář o regeneraci panelo-
vých domů. Účastníci  zde mohou získat informace o rege-
neraci Jižního Města, o podpoře městské části Praha 11,
určené vlastníkům panelových domů, o zkušenostech
s opravami domů i o dalších finančních nabídkách pod-
porujících opravy a regeneraci sídlištních paneláků.
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 telefonicky ( tel. 267 902 214) nebo e-mai-
lem na adrese: pestovam@p11.mepnet.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 najdete na adrese Malenic-
ká 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 zeptat na všechno, co vás zajímá.

Za městskou část srdečně zve
odbor územního rozvoje ÚMČ

PRAŽSKÁ ENERGETIKA
vstříc občanům
Doposud jste si mohli záležitosti přihlášení, odhlášení

a reklamace dodávky elektického proudu vyřídit pouze
v kanceláři příslušné vašemu trvalému bydlišti. PRE přistou-
pila k dalšímu zkvalitnění svých služeb a od 1. července si
můžete své záležitosti vyřídit v kterémkoliv z obchodních
míst na území hlavního města.
▼ obchodní kancelář Vladimírka

Vladimírova 64/18, 140 00 Praha 4 – Nusle
▼ obchodní kancelář Eden

Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 – Vršovice
▼ obchodní kancelář Chmelnice

Koněvova 1965/208, 130 00 Praha 3 – Žižkov
▼ obchodní kancelář Adria

Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 – Nové Město
▼ obchodní kancelář Balabenka

Ocelářská 659/5a, 190 00 Praha 9 – Libeň
▼ obchodní kancelář Africká

Africká 687/36, 160 00 Praha 6 – Vokovice
Všechny obchodní kanceláře budou mít od 1. července

2005 otevřeno od pondělí do čtvrtka od 9 do 18 hodin
a v pátek do 12 hodin.

Zákazníci mohou i nadále využívat telefonní linku Spolu
pro Prahu 840 555 333 a zákaznickou linku PRE
267 055 555. Informace lze získat prostřednictvím e-mailu
nebo na internetových stránkách společnosti.

E-mail: preforum@pre.cz; www.pre.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ
Blatenská 2145, Jižní Město II

přijme kvalifikovanou učitelku. 
Nástup 1. září 2005.

Informace u ředitelky školy: 272 933 137

OPRAVA
V Klíči č. 6/2005 jsme na str. 3 psali o otevření nové

kongresové haly v Top Hotelu Praha. Redakce si
neověřila údaje z tiskové zprávy Top Hotelu Praha
a mylně uvedla počet míst v kongresové hale. Kongreso-
vá hala, dle vyjádření stavebního úřadu MČ Praha 11,
byla zkolaudována na 1200 míst, není tedy dost dobře
možné, aby se tam vešlo až dva tisíce lidí, jak jsme uved-
li. Ing. Jiřímu Stefanovi a dalším pozorným čtenářům se
omlouváme, kongresová hala Top Hotelu Praha má sku-
tečně 1200 míst dle stavebního řízení. Omlouváme se
i paní D. Ž, v textu k otevření Kongresového centra sku-
tečně vypadlo slůvko „je“, správně mělo být uvedeno „je
jedním z dalších kroků“.

A ještě jedna omluva, do usnesení Rady MČ Praha 11
na str. 2 se vloudil tiskařský šotek, smlouva o nájmu
bytu poskytnutém Magistrátem hl. m. Prahy, byla pode-
psána s jedním náhradníkem. Smlouva s deseti žadateli
byla podepsána již na podzim 2004 a byla pouze přílo-
hou tohoto usnesení. Omlouváme se nedočkavým žada-
telům o byt i pracovnicím bytového oddělení odboru
správy majetku, kterým časté dotazy znepříjemnily práci.

Redakce Klíče

O.s.FORMIKA
PŘIJME PRACOVNÍKA PRO PRÁCI S LIDMI 

SE ZNEVÝHODNĚNÍM NA TRHU PRÁCE.
Nástup cca od 1. 9. 2005, pracoviště v Praze 4, 

plat cca 12 000 Kč.

Podrobné informace zašleme na požádání 
e-mailem či poštou.

Kontaktní údaje: 271 910 016, 775 350 115,  
formika@formika.org
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S blížícími se letními
prázdninami jsme položili
několik otázek zástupci starostky
Ing. Ivanovi Škodovi.

Chystá naše městská část na léto nějaké
akce pro děti, které zůstanou přes
prázdniny v Praze?
Dětem, které zde zůstanou přes
prázdniny, nabízíme několik možnos-
tí, jak trávit volný čas. Kulturní cent-
rum Zahrada připravilo na červenco-
vá a srpnová středeční dopoledne
promítání dětských filmů, a to za vý-
razně nižší vstupné, než v multiki-
nech. KC Zahrada bude nabízet tako-
vé filmy, o které mají děti zájem.
K dispozici tu budou i počítače a in-
ternet. KC Zahrada bude přístupné
téměř celé léto, pouze od 2. do 18.
července bude kvůli opravě střechy
uzavřeno. Od 22. srpna se děti mohou
v tomto kulturním centru zúčastnit
také výtvarných a keramických dílen.

Letní program připravuje tradičně
i Kulturní dům Klubka. Od 11. do 15.
července to bude program nazvaný
Tajemná Rudolfínská Praha, při něm
se děti zajímavou formou seznámí
s historií. Další program je v KD Klub-
ka připraven od 18. do 22. července,
v rámci Barevného klubíčkového
týdne si tu děti mohou zasportovat
a dozvědět se něco nového o Praze.
Dům dětí a mládeže v Šalounově ulici

pořádá pro děti od 12 let kurzy kera-
miky a od 25. do 29. července tzv.
„Příměstský tábor“ pro děti od 6 do 14
let. Pobyt v něm stojí 900 Kč.

Pro děti z naší městské části je za-
jištěn prázdninový provoz i v mateř-
ských školách, a to od 1. do 15. čer-
vence v MŠ Křejpského a od 18. čer-
vence do 29. července v MŠ Madolin-
ka v Modletické ulici. Celý srpen
bude otevřena MŠ Markušova.

U příležitosti Sportovních her seniorů
v objektu ZŠ Campanus začala sloužit
nová atletická dráha. Budou se rozšiřovat
a rekonstruovat i další školní hřiště?
Samozřejmě, městská část bude dbát
o to, aby se pokračovalo v rekonstruk-
cích dalších školních hřišť, a pokud to
bude možné, i v jejich rozšiřování.

V současné době se připravují úpra-
vy sportovišť v ZŠ Donovalská, kde
vznikne floorbalové hřiště, dokončilo
se fotbalové hřiště s umělou trávou
u ZŠ Pošepného. Snažíme se, aby
sportovní areál pod patronací TJ Cho-
dov sloužil široké sportovní veřejnosti
Jižního Města. V rozpočtu máme také
částku určenou na pronájem ledové
plochy. O ní budeme jednat v září.

Jak jsou naplněny mateřské a základní
školy na území MČ Prahy 11? Nemají
zdejší školy problémy s nedostatečnou,
nebo naopak velkou naplněností?
Školky máme naplněny na sto pro-
cent, což je potěšitelné. Ani v případě,

že tento trend stou-
pajícího počtu dětí
bude pokračovat,
a zdá se, že ano, se
však obyvatelé Jižní-
ho Města nemusejí
obávat, že by se jejich děti do našich
mateřských škol nedostaly. Chodí
k nám i děti z jiných obcí, a pokud by
kapacita našich školek nebyla dosta-
čující, vždy dáme přednost občanům
Jižního Města, a zároveň budeme hle-
dat možnosti, jak kapacitu našich
školek rozšířit.

Od školního roku 2002/2003 kaž-
dým rokem vítáme okolo 550 prvňáč-
ků základních škol a vše nasvědčuje
tomu, že počet dětí, které nastupují do
prvních tříd nebude ani v budoucnu
klesat. Chtěl bych proto zdůraznit, že
již není nutné další slučování nebo ru-
šení základních škol na Jižním Městě.
Volné prostory základních škol se
snažíme nabízet soukromým školám
středního a vyššího stupně vzdělání.

V době prázdnin budou pokračo-
vat rekonstrukce dvou škol, a to Zá-
kladní školy v Donovalské ulici, za asi
44 miliony korun, a Základní školy
K Milíčovu, zhruba asi za 33 miliony
korun. Velmi vážně uvažujeme o do-
stavbě ZŠ Chodov, která letos oslavu-
je sté výročí, především by měla získat
tělocvičnu.

Rozhovor vedl Filip Procházka

OTÁZKY pro zástupce starostky

V letních měsících dojde
ke střídání stráží

v Římskokatolické farnosti
Praha – Chodov. Pater Vác-
lav Chroust odchází, patří
mu dík za jeho působení
nejen mezi společenstvím
věřících Chodova a celého
Jižního Města, ale za čin-
nost pro ty z vás, kteří do
kostela pravidelně nechodí-
te. Každý měsíc se v Klíči
objevuje nabídka mnoha
akcí pořádaných farností i

Křesťanským centrem Jižní Město.
Rád bych na jeho aktivity úspěšně na-
vázal.

Jmenuji se Karel Kočí a byl jsem
ustanoven administrátorem Řimskoka-
tolické farnosti Praha–Chodov. Pochá-
zím z malé vesnice Měchnov nedaleko
Českého Šternberka. Je mi čtyřicet let,
knězem jsem třináct let. Celou dobu
jsem působil v Praze, naposledy u sv.
Matěje v Praze – Dejvicích.

Mám se stát nástupcem Patera Vác-
lava Chrousta právě ve chvíli, kdy vr-

cholí přípravy na stavbu
nového Komunitního cent-
ra Matky Terezy. Vím, že
jste již delší dobu informo-
váni o úmyslu farnosti vy-
budovat místo s dostateč-
nou kapacitou nejen pro
bohoslužby, ale i různé vol-
nočasové aktivity, které by
mohla využívat široká ve-
řejnost.

Ujmout se práce na reali-
zaci takového projektu
bude pro mě náročné,

věřím však, že se mi podaří hladce
vplout do již započaté práce. Těším se
na ni. Těším se na spolupráci s vámi
všemi.

V současné době se dokončuje výbě-
rové řízení na dodavatele této stavby, je
ve fázi uzavírání smlouvy. Firma, která
byla vybrána a bude zveřejněna po
podpisu smlouvy, je zcela jistě důvěry-
hodná. Během léta bude dokončena re-
alizační projektová dokumentace tak,
aby vlastní stavba mohla být zahájena
v průběhu října letošního roku. Před-

pokládáme, že její první a rozhodující
část, pro kterou jsou připraveny finanč-
ní prostředky a vybrán dodavatel, bude
ukončena do jednoho roku, zkolaudo-
vána a uvedena do provozu na jaře
2007. V této souvislosti chci zdůraznit,
že naší snahou je samozřejmě co nej-
kratší doba výstavby, spojené s obtěžo-
váním okolí. Věřím, že stavba, která je
určena veřejnosti na Jižním Městě,
bude příznivě přijata i přes tyto nevy-
hnutelné průvodní nepříjemnosti.

V sobotu 27. srpna v 17 hodin se
koná slavnost položení základního
kamene budoucího Komunitního
centra Matky Terezy. V ten den osla-
víme zároveň 95. výročí narození pa-
tronky centra. Položení základního
kamene se koná se na místě budoucí
stavby, na okraji Centrálního parku
v Praze 11.

Jménem chodovské farnosti
vás co nejsrdečněji zvu

P. Karel Kočí,
administrátor chodovské farnosti

SLAVNOST položení základního kamene
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■ Ve Vyškově byli ze zastupitelstva odvoláni ti zastupitelé,
kterých se týkal zákon o střetu zájmů - ředitelé příspěvkových
organizací (ředitel školy a ředitel místní ZOO). Městská část
Praha 11 má stejný problém. Proč ještě nebyli z jejího
zastupitelstva odvoláni ředitelé škol? Zeptal se paní starostky
J. K. z Kupeckého ulice.

Podle mého názoru není tento zákon šťastný. A to zejmé-
na proto, že mění pravidla hry v poločase, uprostřed vo-
lebního období. Zákon by měl platit až do příštího voleb-
ního období, aby si ti, jichž se týká, měli možnost řádně
rozmyslet, kterou ze svých funkcí upřednostní. Navíc
lhůta pro rozhodnutí byla velmi krátká. Proto jsme se jako
zastupitelstvo rozhodli, že v této záležitosti počkáme na
výrok Ústavní soudu. Zároveň, aby zpětně nemohl někdo
schválená usnesení zastupitelstva zpochybňovat, tři zastu-
pitelé za Sdružení nezávislých kandidátů, na něž se tento
zákon vztahuje, oznámili, že nebudou hlasovat v zastupi-
telstvu pod dobu, než Ústavní soud rozhodne. Jejich práce
v komisích a výborech zůstala nedotčena. Věřím, že
Ústavní soud rozhodne v nejbližší době, a to jednoznačně.
Na jeho rozhodnutí čeká Zastupitelstvo hlavního města
Prahy i ostatní městské části. Na usnesení Ústavního
soudu pak budeme řádně reagovat.*

■ Myslím, že je velmi důležité vložit prostředky do investičních
akcí, aby zde za deset let nebyl slum. Patří mezi takové
projekty i výstavba nové radnice? Je možné někde získat
jasné stanovisko úřadu? Co si o výstavbě myslí paní
starostka? I takové otázky dostává paní starostka na diskusním
fóru a při setkáních s občany.

Právě proto, aby se ze sídliště nestal slum, je nutné vylep-
šovat jeho klima, a to jak regenerací panelových domů,
tak efektivním zastavováním volných ploch, které budou
ctít změnu životního stylu a splňovat současné nároky na
trávení volného času a na bydlení. Zároveň musí být síd-
liště šetrné k životnímu prostředí, dále je nutné, aby zde
byl dostatek pracovních příležitostí, možnosti kulturního
a sportovního vyžití atd., a to vše v docházkové vzdále-
nosti.

Je pro nás velice důležité investovat do věcí dlouhodobé
potřebnosti. K nim patří mj. školy a školky. Na Jižním
Městě máme velmi aktivní seniory, proto se také hlavně
investovalo do jídelny a vývařovny v Křejpského ulici. Se-
nioři se tam ale nejen stravují, jídelna jim slouží i ke spole-
čenským, vzdělávacím a kulturním účelům. Městská část
se rovněž snaží pokud možno rychle regenerovat panelové
bytové domy, které zůstávají v jejím majetku. Proto byly
zcela zregenerovány domy v Tererově ulici 1355-1356
a 1551, Ke Kateřinkám 1392, Steinerova 735, Bajkonurská
736 a další regenerace se připravují

Radnice je stavba, která každé město více či méně dů-
stojně  reprezentuje. Zároveň slouží jako servis pro občany,
je výhodou, když si mohou vše, co potřebují, vyřídit pod
jednou střechou. Pokud to prostory dovolí, bývají u ní další
instituce, například finanční úřad nebo městská policie.
Stavba nové radnice však představuje značnou finanční in-
vestici. Její výše a také umístění radnice a provozní náklady
nové budovy, jsou záležitosti, které budeme pečlivě zvažo-
vat. Rozhodující slovo pak bude mít zastupitelstvo.

■ Zastupitelstvo městské části schválilo výstavbu garáží ve
Vojtíškově ulici. Vzniknou další podobné garáže? Zeptala se
paní starostky H. M. z Babákovy ulice.

Výstavba takových garáží je jedním ze způsobů, jak řešit
nedostatek parkovacích míst na území naší městské části.
Další místa máme vytipována jak na Jižním Městě I, tak
na Jižním Městě II. Pokud se zvýšení parkovací kapacity
ve Vojtíškově ulici osvědčí, rádi bychom požádali Magist-
rát, v jehož majetku jsou vybraná parkoviště, o jejich svě-
ření. Předpokládaná investice na výstavbu garáží ve Vojtíš-
kově ulici bude asi 45 milionů korun. Městská část si chce
tuto investici ohlídat tak, aby mohla udržet platby za par-
kování v rozumné výši. Se stavbou garáží ve Vojtíškově
ulici bychom chtěli začít už letos.

S nastávajícím létem mnozí obyvatelé Jižního Města vyrazí na
kola. Plánuje se rozšíření stávající sítě zdejších cyklostezek?
Tuto otázku položil paní starostce Ing. L. K.
Pro výstavbu cyklistických stezek na Jižním Městě máme
zpracováno několik etap, dosavadní stezky bychom chtěli
postupně doplňovat. Největším nepřítelem tohoto záměru
jsou nedořešené majetkové vztahy. Na některé již připrave-
né cyklistické stezky nelze vydat stavební povolení, protože
majitel pozemků nedá souhlas k jejich výstavbě. 

Při přípravě těchto cest intenzivně spolupracujeme
s okolními městskými částmi, např. s Petrovicemi a Újez-
dem, aby bylo možné bez problémů vyjíždět i do okolní
přírody, která je už za hranicemi naší městské části.

Se starostkou paní Martou Šorfovou
hovořil Filip Procházka

* Ústavní soud dne 23. 6. 2005 zrušil spornou novelu zá-
kona o střetu zájmů. Novela mimo jiné zakazovala za-
stupitelům současně vést krajské či obecní organizace.

Zeptali jste se
STAROSTKY

Svatbu posázenou diamanty oslavili
v Chodovské tvrzi oslavili manželé

Stanislava a Jan Jindrovi dvacátého
května. Polka Stanislava a Čech Jan se
seznámili v Lübecku v Německu, kde
oba pracovali a kde také 24. května
1945 uzavřeli sňatek. V roce 1946 se
jim narodila dcera Božena a v roce
1953 syn Richard. Radost a potěšení
jim přinášejí dvě vnučky a dva vnuci.

Na Jižní Město se přestěhovali z Lit-
vínova v říjnu 1977. Podstatnou část
aktivního života prožili manželé Jind-

rovi na obchodních zastupitelstvích
v Afganistánu a v Egyptě. Společná zá-
liba v cestování jim zůstala, pan Jan
Jindra se ve volném čase věnuje filatelii
a literatuře faktu, manželka Stanislava
pracuje v Klubu polských občanů Polo-
nia a také ráda luští křížovky. Šedesát
let společného života prožili ve vzájem-
né úctě, porozumění a společném
zájmu o výchovu a zebezpečení svých
dětí a vnuků.

Diamantovou svatbu oslavili
v kruhu svých nejbližších.

DIAMANTOVÁ svatba
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Městská část Praha 11 spolu se spo-
lečností T-Mobile a. s. a firmou

ROMAX pořádají již druhý ročník sou-
těže „Jižní Město na kolech“, která se
bude konat v sobotu 10. září 2005 od
9.30 hod. a je určena všem, kdo mají
radost z pohybu. Jejím smyslem je pří-
jemně strávit sobotní dopoledne, což se
nabízí nejen občanům Prahy 11. Jde
o poznávací a oddechovou jízdu dopl-
něnou zajímavými soutěžemi (např. jíz-
dou na elektroskútru, vědomostní sou-
těží apod.). Podrobnější informace do-
stanou všichni účastníci před startem.

Start a cíl je na témže místě - na
travnaté ploše u východu ze stanice
metra Opatov. V prostoru startu a cíle
bude hudební a soutěžní program pro
ty, kteří se přijdou jen podívat. Soutěže
se může zúčastnit každý, kdo bude mít
jakýkoliv dopravní prostředek (kolo, ko-
loběžka, kolečkové brusle, skateboard)
poháněný vlastní silou. Ve startovním
prostoru dostanou účastníci mapku, na
které bude vyznačena trasa a místa pro
kontrolní razítka. Ti, kdo se v cíli proká-
ží razítky ze všech kontrolních míst, zís-
kají pamětní list s potvrzením o úspěš-
ném dokončení soutěže „Jižní Město na
kolech“. Ve 13.00 hod. budou její účast-
níci slosováni a tři z nich obdrží zajíma-
vou cenu od společnosti T-Mobile. Oce-
něn bude také nejzajímavější dopravní
prostředek, originální oblečení a nej-
mladší a nejstarší účastník jízdy. Na
závěr akce vylosuje starostka MČ Praha
11 paní Marta Šorfová tři výherce vědo-
mostní soutěže, které se může zúčastnit
každý, kdo vyplní odpovědní kupón na
konci tohoto článku.

Celá trasa se dá projet asi za 75
minut. V prostoru startu a cíle a ve
dvou oddechových místech budou hrát
hudební skupiny. Proto předpokládá-
me, že účastníci pojedou asi o hodinu
déle a oddechových míst využijí k na-
čerpání sil, zábavě a občerstvení.

Ing. Vlasta Koudelková
odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11

JIŽNÍ MĚSTO na kolech

SOUTĚŽ 
O CENY
1. Jak se jmenuje ãesk˘ cyklista, 
kter˘ je ãlenem profesionálního T-Mobile Teamu?
a) Tomá‰ Koneãn˘ b) Ján Svorada c) René Andrle

2.Kolik obyvatel má Mâ Praha 11 ? (údaj k 31. 12. 2004)
a) 86 458 b) 79 556 c) 98 673

Vyplnûné odpovûdní lístky je moÏné zaslat nejpozdûji do 7. 9. 2005 na adresu:
ÚMâ Praha 11, Odbor ‰kolství a kultury, Ing. Vlasta Koudelková

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
Rozhodující je datum na po‰tovním razítku.

Vyplnûn˘ odpovûdní lístek bude moÏné vhodit také v den konání akce 
do pfiipravené slosovací urny.

Jméno a pfiíjmení:

Adresa:

Jméno a pfiíjmení:

Adresa:

1. místo: telefon Siemens CT65
2. místo: dres T-Mobile a bra‰na pod sedlo Author
3. místo: vak na koleãkové brusle

(Peãlivû uschovejte pro pfiípad v˘hry)

V rámci projektu regionálního roz-
voje T-Mobile v posledních letech

podporuje tři regiony, v nichž působí:
Královéhradecko, Lounsko a městskou
část Praha 11. V předchozích letech T-
Mobile přispěl např. Klubu vozíčkářů
v Petýrkově ulici. Novinkou zavedenou
v letošním roce, je způsob rozdělování
prostředků formou grantového řízení.
Ve spolupráci s Nadací Via a Komunit-
ní nadací Euroregion Labe tak T-Mobi-
le rozdělí bezmála dva a půl milionu
korun.

Hlavní myšlenku podpory rozvoje
„našich“ regionů zachováme. Nadále
chceme podporovat občanské a místní
iniciativy tam, kde působíme, a pomá-
hat tak vytvářet lepší svět, říká Marek
Herman, ředitel nově zřízené kanceláře
pro společenskou odpovědnost T-Mo-
bile International. Jediné, co se mění, je
způsob rozdělování peněz, protože by-
chom chtěli dosáhnout co největší

transparentnosti a spravedlnosti. To byl
také hlavní důvod, proč jsme si našli
profesionální partnery v neziskovém
sektoru.

Partneři, kteří byli vybráni formou
tendru, uspořádají v letošním roce pro
mobilního operátora otevřené grantové
řízení v okresech Hradec Králové,
Louny a v Praze 11. Nedílnou součástí
grantového řízení bude sestavení výbo-
ru hodnotitelů, v němž budou přítomni
zástupci místní samosprávy, T-Mobile
a neziskového sektoru a veřejného ži-
vota v dané lokalitě. Výbor bude na zá-
kladě předem daných kritérií rozhodo-
vat o tom, který projekt či akci T-Mobi-
le podpoří, Prioritou při hodnocení
projektů bude prospěch regionu a roz-
voj komunitního života. Termín vyhlá-
šení grantového řízení s mottem: Pro
váš lepší svět“ byl předběžně stanoven
na přelom června a července 2005.

Jako ve všech oblastech své činnosti

T-Mobile hodlá i v této věnovat zvláštní
pozornost mladým. Stědoškoláci v Lou-
nech, Hradci Králové a v Praze 11
budou mít možnost vyhlásit grantové
řízení na podporu projektů svých vrs-
tevníků a mladších kamarádů ve věku
od 10 do 20 let. Celý projekt bude pod
drobnohledem partnera z neziskového
sektoru, který bude mladé hodnotitele
koučovat a zaručí, že peníze od T-Mo-
bile budou smysluplně a efektivně vyu-
žity.

Veškeré informace ke grantovému
řízení budou v průběhu června zveřej-
něny na www.lepsisvet.cz.

Další informace najdete viz Nadace
Via (www.nadacevia.cz) a Komunitní
nadace Euroregion Labe (www.komu-
nitninadace.cz).

Martina Kemrová
Manažerka externí komunikace

T-Mobile Czech Republic a. s.
E-mail:martina.kemrova@t-mobile.cz

T-MOBILE ZŘIZUJE dobročinný fond pro lepší svět
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

Zastupitelstvo na svém pravidelném zasedání 
schválilo toto usnesení:
Zastupitelstvo MČ prohlašuje, že v minulých dnech byl
v naší obci roznesen leták pod názvem „Zrada voličů“ , který
podepsali naši kolegové zastupitelé MUDr. Zorjan Jojko, Ing.
Antonín Zadák, Johana Gottfriedová a Josef Novák.

Tento leták nepravdivým způsobem zkresluje jednání za-
stupitelstva dne 10. 5. 2005 a jeho usnesení k bodu „Křižo-
vatka“. Považujeme tento čin za opakované a cílené zneužití
tématu křižovatka za účelem osobního poškození jména sta-
rosty, místostarosty a ostatních zastupitelů před našimi ob-
čany.

Přednesené usnesení MUDr. Zorjanem Jojkem, které
bylo taktéž citováno v letáku, jsme nepřijali z důvodů, že
sice odmítá vybudování křižovatky v km dálnice 3,5 – 3,8,
ale umožňuje vybudování křižovatky na kterémkoli místě
našeho katastrálního území mimo km 3,5 – 3,8.

Tyto snahy nám byly již v minulosti podsouvány a důraz-
ně jsme je odmítli.

Jsme zásadně proti kapacitní křižovatce na D1, jsme
proti dalšímu možnému průniku kapacitní komunikace
přes naše katastrální území.

Konstatujeme, že křižovatka na D1 v km 3,5 - 3,8 je přes
dlouholeté veškeré protesty nás všech zahrnuta od roku
1999 v územním plánu hl. města Prahy, v roce 2004 byla
zrušena podmíněnost výstavby křižovatky na vybudování
dálnice D3 a přivaděče z Vestce. To znamená, že dálniční
křižovatka se může stavět prakticky ihned. V současnosti
probíhá projektová příprava na úrovni studií a dopravního
řešení.

Odstranění křižovatky nebo její změna jsou možné pouze
změnou územního plánu.

Jsme seznámeni se skutečností, že pokud nebude vyřeše-
no dopravní napojení nové výstavby v Újezdu, bude tato vý-
stavba v plném rozsahu zastavena, a tím i zastaven další roz-
voj městské části. Obáváme se, že zastavěním obytné výstav-
by v koridoru tranzitní  komunikace a podél něho, budou
opětovně posíleny předpoklady pro výstavbu této komunika-
ce. 

Jsme připraveni nadále spolupracovat a prosazovat ta-
kové rozumné a technicky možné dopravní napojení,
které neumožní vybudovat tranzitní kapacitní křižovatku
a komunikaci rychlostního typu na našem katastrálním
území.

I přes veškerou vážnost proti nám vedené kampaně pova-
žujeme podniknuté kroky ze strany některých zastupitelů
jako nedorozumění, prosazujeme jednotu při rozhodování
většiny členů našeho zastupitelstva, a proto vyzýváme ostat-
ní zastupitele k podpoře tohoto našeho prohlášení hlasová-
ním k jeho přijetí.

Pro toto usnesení hlasovali Hrubý, Drahorád, Mračno,
Hrouda a Votava.

Proti tomuto usnesení hlasovali Gottfriedová a Zadák.

Zdržel se Novák a Jojko.

Dále Zastupitelstvo MČ na svém pravidelném zasedání
opětovně potvrdilo volební program koalice
jihovýchodu z roku 2002:

ZMČ trvá na:

1) vyjmutí komunikace v trase JVK a příslušné křižovatky na
dálnice D 1 z územního plánu Prahy,

2) vypracování společného návrhu městských částí na řešení
místní dopravy v regionu bez komunikace v trase JVK
a bez křižovatky na dálnici D1, která by mohla být zneu-
žita pro dálniční okruh. Návrh musí řešit dopravní pro-
blémy všech městských částí v území. Po veřejném pro-
jednání návrhu místní dopravy usilovat o jeho začlenění
do územního plánu hl. m. Prahy,

3) prosazení a podpora obytné zástavby v koridoru trasy
JVK i dřívější trasy „A“ tak, aby území bylo pro dálniční,
či rychlostní komunikaci navždy zneprůchodněno,

4) prosazení oddálené trasy okruhu JVD do závazné části
územního plánu hl. m. Prahy a tlak na zahájení výstavby
JVD.

Pro toto usnesení hlasovali všichni zastupitelé.

Vážení spoluobčané, v Újezdu,
Křeslicích a Petrovicích byl roz-

dán leták s názvem „ Zrada v Újezdu“.
U nás nic nového. Sám jsem byl za

svůj postoj proti křižovatce v minu-
lých létech vydírán a manželce hrozili
zavřením soukromé ordinace.Jsem
v Újezdu několik volebních období za-
stupitelem a vždy jsem byl proti křižo-
vatce a tranzitní komunikaci. Naše
prohlášení k tomuto bodu je zde uve-
deno v plném znění. Obávám se, že
boj o křižovatku se odvíjí od velkých
investičních záměrů na obou stranách
dálnice D1 a je známo, že zastupitel
Josef Novák tyto investory zastupuje.

MUDr. Zorjan
Jojko sice nesou-
hlasí ve svém návr-
hu usnesení s křižo-
vatkou mezi km 3,5
až 3,8, ale umožňu-
je vybudování kři-
žovatky hned za
posledními domy
v Újezdu, jak to na-

vrhuje starosta Křeslic ve“ Studii do-
pravní obslužnosti jihovýchodu“. Jak
sobecké, nechtějí sice křižovatku na
D1, ale nějaká jiná může vzniknout,
ale co nejdál od vlastních domů. Tak-
též starosta Křeslic ve svém letáku nás
obvinil, že jsme vyměnili křižovatku
za investice v Újezdu.

Pokud by to byla pravda, tak bych
se musel stydět, ale protože je to lež,
tak se stydím za pana ing. A. Zápotoc-
kého. Víme, že Křeslice požádaly pro
výstavbu o změnu územního plánu na
500 000 m2 stavebních pozemků, a že
v dohledné době nastane tlak, aby se
tato lokalita mohla na našem katastru
napojit a naopak my v Újezdu budeme
negativně ovlivněni touto dopravou.
Budu se snažit, abychom změnou
Územního plánu a přiblížením obytné
výstavby k Milíčovskému lesu zabráni-
li tranzitní komunikaci a dopravní na-
pojení vyřešili jiným způsobem, než
křižovatkou.  

ing. Jiří Hrubý,
starosta MČ Praha Újezd

SLOVO STAROSTY

PROHLÁŠENÍ zastupitelů MČ Praha – Újezd
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Pomáháme vám číst
Pomáháme vám číst je název společného projektu Městské

knihovny v Praze a firmy Spektra v. d. n. . Cílem je zave-
dení nové služby pro ty, kteří na čtení a práci s počítačem 
z důvodu problémů se zrakem rezignovali. 

Ve čtyřech knihovnách budou od 24. 5. 2005 po dobu
dvou let k dispozici kompenzační pomůcky firmy Spektra –
tři zvětšovací lupy a program ZOOM Text. Knihovna Opa-
tov se stala jednou z vybraných knihoven, kam byla kom-
penzační pomůcka umístěna. Na jednom z osmi počítačů 
s veřejným internetem je čtenářům k dispozici program
ZOOM Text.  Ten umožňuje zvětšování textu a ovládacích
prvků (ukazatel myši, kurzor) do čitelné podoby podle posti-
žení uživatele, včetně možnosti zapnutí hlasového výstupu.
Podmínky využívání služby jsou stejné jako při využívání
běžného internetu – zájemce musí být čtenářem automatizo-

vané sítě knihoven Městské knihovny v Praze s platnou le-
gitimací.  

Více informací u služby opatovské studovny na telelefonu
272 918 759 nebo na e-mailu opatov@mlp.cz 

Zvětšovací kamerové lupy jsou umístěny v těchto
pobočkách:
Michle, Michelská 7, Praha 4, 
Domov Sue Ryder, Tel. 244 029 142
Korunní, Korunní 68, Praha 10, 
Tel. 224 257 661, e-mail: korunni@mlp.cz
Holešovice, Ortenovo nám. 37, 
Praha 7, Tel. 266 712 131, 
e-mail: holesovice@mlp.cz

Kontakt na firmu Spektra:
Spektra v. d. n., Zátišská 915/1, Praha 4 
Tel. 241 774 675

Kurz tvůrčího psaní Dar slova, pořá-
daný literární agenturou LIMA

v Kulturním centru Zahrada, poskytuje
teoretickou i praktickou spisovatelskou
výbavu začínajícícím autorům všech ge-
nerací. Určen je i těm, kdo chtějí pro-
niknout k magii tvůrčího literárního
procesu, aniž sami píší, a stát se zasvě-
cenými čtenáři. Absolventi kurzu jsou
pak vítáni v Klubu autorů Jižního
Města (KAJMAN), kde mohou s odbor-
nou lektorskou pomocí připravovat své
rukopisy k publikování. Dar slova za-
hájí v říjnu 2005 již čtvrtý ročník. 

Hlavní tematické okruhy: Základy
estetiky a teorie literatury.  – Osobnost

tvůrce. – Publicistika, umělecká publi-
cistika, literatura. – Žánry, jejich vznik,
proměny, funkce. –  Entrefilet, kurziv-
ka, sloupek, fejeton, črta, esej, povídka.
–  Námět, látka, téma, motiv, fabule
a syžet literárního díla. –  Kompoziční
principy. – Spisovný jazyk. Dialekt.
Obecná čeština. Slang. Argot. Jazyk
mládeže. – Jazyk, styl a forma prózy. –
Řeč vypravěče. Řeč postav: přímá, po-
lopřímá, nevlastní přímá. Vnitřní mo-
nolog. – Literární obraz. – Obrazné vy-
jádření a pojmenování. Přirovnání. Me-
taforika. Stylistické figury. –  Slovo
a věta v moderní próze. – Rozvíjení
epického děje. –  Redigování.

Seminární část: Lektorské posudky
a rozbory účastnických prací. Grama-
tická a stylistická úskalí češtiny, nejčas-
tější prohřešky. Praktická etymologie
a sémantika.

Další informace o kurzu tvůrčího
psaní Dar slova získáte a přihlásit se
můžete na telefonních číslech
565 493 474, nebo  272 912 514,
a 602 560 093. 

PŘIJĎTE SI DO ZAHRADY 
PRO DAR SLOVA!

Mgr. Jiří Polák, lektor kurzu

OSEDLEJTE svého Pegase v Zahradě!

Tak schválně: koho je na Jižním
Městě víc – lidí nebo psů? Těžko

říci. Občas se zdá, že psů. Trávníky
jako by rozkvétaly psími výkaly. Psi
jsou ovšem hezcí a milí, což se o ně-
kterých lidech tvrdit tak docela nedá.
Zase ale nechodí na stranu, kde se jim
zlíbí. Většinou. A teď k věci: hodně
lidí se naučilo vyřizovat si ĺsousedské
spory přes psy. Zkrátka prásknout na
úřadě souseda, že týrá psa. To byste se
divili, jakou smršť tím rozpoutá.
Kdyby souseda udal, že týrá manžel-
ku, asi by se tolik nedělo. Kvůli zvířeti
se však dostaví celý tým kompetent-
ních osob. Vyšetřovat přijde pár úřed-
níků městské části, veterinář, městský
policista a někdy i zástupce spolku na
ochranu zvířat. Soused zpovzdálí při-
hlíží a mne si ruce. Majitel psa je vy-
kulený, ale nakonec jsou vykulenější
kompetentní osoby, zejména veterinář.
Nebohé zvíře, údajně dnem i nocí tý-

rané, ustavičně vyjící hladem a boles-
tí, leží na kanapi. Je vykrmené, srst má
jak zrcadlo. V misce roštěnku. Policis-
ta se mračí, kdovíco závažného mu
mezitím uniklo. Tuhle zas vyšetřovali
případ dvou německých ovčáků, cvi-
čených zabijáků, postrachu psů i lidí.
Na to šli policisté raději dva. Zabijáci
se váleli po koberci, mávali ve vzdu-
chu nohama a chtěli podrbat na břiše.
Policisté se změnili v přetopené kotlí-
ky. Úředníci všem vysvětlovali, že po-
dezření z týrání zvířat se podle zákona
vyšetřit prostě musí. Potom úřad obdr-
žel další „týračku“. Soused prý má své
psy neustále doma, vůbec je nevenčí,
nešťastná zvířata vykonávají potřebu
v bytě a okolní nájemníci jsou ohrože-
ni na zdraví. Tudle nudle! řekly si dvě
moudré a již poučené pracovnice
úřadu. Než začnou bubnovat na po-
plach, podívají se tam samy. Plán to
nebyl nejhorší, ale mohl mít svá úska-

lí. Třeba majitel bude své miláčky
zrovna provětrávat v Centrálním
parku. Anebo ho doma zastihnou, ale
až se dozví, proč byl navštíven, a uvidí
dvě křehké ženy, tak se rozlítí. A co
když vůbec neotevře dveře, jak potom
zjistit pravdu? Kdyby jen věděl, že při-
cházejí v jeho zájmu, aby ho ušetřily
zbytečných nepříjemností! Nejlepší by
bylo, kdyby se hned ťukl do čela, no
jo, to byl určitě Sejkora, závidí nám
nové auto. A pak pěkně poděkoval.
Dvě kompetentní pracovnice úřadu na
sebe mrkly a s úsměvem ve tváři zaz-
vonily. Ozval se ženský hlas. Stručně
vysvětlily, kdo jsou a proč přicházejí.
Hlas se poněkud zadrhl. Táto, pojď
sem, chtějí s tebou mluvit. Ale pozor,
nešlapej do hoven!

KAJMAN uvádí:

Alena Vaníčková: Jihoměstský psí fejeton
KAJMAN

KLUB AUTORŮ JIŽNÍHO MĚSTA
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Dlouhá může být cesta z domova
domů. Doktoru práv Ottovi Klí-

movi trvala šest let. A vedla přes Ra-
kousko, Rumunsko, Palestinu, Libanon
a Sýrii, severní Afriku, Velkou Británii,
Francii a Německo až do Plzně, teprve
poté do Prahy, a nakonec na Jižní
Město. Byla to cesta víc než dobro-
družná, nejednou na ní šlo o život. Po-
psat ji celou by vydalo na román...

Začala v roce 1939. Jako advokátní
koncipient v Jindřichově Hradci už
měsíc po tragickém patnáctém březnu
hledal mladý právník Otto Klíma způ-
sob, jak uniknout německým okupan-
tům. Možnost se naskytla: spolu se
sedmi sty uprchlíků se vlakem dostal
přes Znojmo do Vídně, odtamtud výlet-
ním parníkem po Dunaji do Rumun-
ska. Dál cestovali námořní lodí Fros-
soula. Její kapitán, podloudník se zbra-
němi, a jeho světoběžnická posádka  se
tři a půl měsíce vyhýbali britské policii
jako čert kříži. Žízniví, hladoví a zcela
vyčerpaní „cestující“ kapitána donutili,
aby svou krysami prolezlou loď kor-
midloval k Bejrútu. Tam byli pasažéři
umístěni v ubytovně pro poutníky do
Mekky. Po novém vyplutí přestoupili
na širém moři na ilegální loď, vezoucí
židovské uprchlíky z Polska. Poblíž Tel
Avivu loď narazila na břeh, ale naštěstí
se nepotopila. Britové všechny pasažé-
ry internovali. To už vypukla druhá
světová válka. Bylo třeba se rozhod-
nout. A když 12. srpna následujícího
roku vznikla v britském armádním tá-
boře Chedera československá vojenská
jednotka na Středním východě, třiceti-
letý doktor práv neměl co řešit. Přihlá-
sil se do ní spolu s dalšími našimi obča-
ny, kteří přišli ze Sýrie, z Palestiny,
také z Iráku, Persie, Indie, a dokonce
i z Číny. Byli to inženýři z filiálek na-
šich podniků, a také baťovci, cirkusoví
muzikanti a stavěči cirkusových stanů.

Všechny vedlo nadšené a hluboké vla-
stenectví.

Podporučík v záloze Otto Klíma byl
jmenován velitelem druhé čety první
roty. Se svými vojáky prošel výcvikem
a aklimatizací v poušti, poté byli převe-
leni do Egypta. Československá jednot-
ka hájila přístav Alexandrii, který ohro-
žovala německá armáda z Řecka
a z Kréty, poté bránila Němci a Italy
obležený Tobruk (historická literatura
uvádí, že účast našich vojáků při obra-
ně Tobruku byla největší válečnou akcí
československé vojenské jednotky na
Středním východě). Po osvobození
Tobruku britskou armádou byl náš pěší
prapor přemístěn zpět do Palestiny
a přezbrojen na protiletecký pluk.
A znovu poušť, tentokrát s britskou ar-
mádou generála Montgomeryho, opět
Tobruk, pro změnu bráněný proti úto-
čícím německým a italským letadlům...
Když tady boje vítězně skončily, čekala
jednotku plavba parníkem Mauretánie,
přestavěným na vojenskou transportní
loď, do Port Saidu, Indickým oceánem,
kolem Kapského Města s mezipřistá-
ním ve Freetownu v Sierra Leone. Loď
plula až k Islandu, neustále ohrožová-
na německými ponorkami, a její plavba
skončila v Liverpoolu.

„Neskočila však naše anabáze,“ vy-
práví plukovník v důchodu. Čekal je
nový výcvik ve Skotsku a po vylodění
v Normandii postup Francií... „Dostali
jsme nelehký úkol: obléhat Dunkerque,
kde se zachytilo asi dvanáct tisíc němec-
kých vojáků, připravených vpadnout do
týlu postupující britské armádě. Okolí
Dunkerque bylo zatopeno, naše tanky
tam operovat nemohly. Proto jsme se
z tankistů stali zase pěšáky... To už se
blížil konec války. Naše těžká výzbroj
byla naložena na transportéry a přemís-
těna do západních Čech, kde se pak
stala součástí výzbroje naší armády.“

Štábní kapitán Otto Klíma se stal
důstojníkem z povolání. Nakonec pů-
sobil na ministerstvu národní obrany.
Na něm však dlouho nepobyl. V jedna-
padesátém roce se jeho ministrem stal
;Gottwaldův zeť „generál“ Čepička vy-
hazoval kdekoho, především západní
vojáky. Už podplukovník Klíma byl
navíc degradován na vojína a ve vojen-
ské knížce mu příslušnost k českoslo-
venské vojenské jednotce na Středním
východě upřeli, napsali tam pouze
„služba v cizí armádě“. Poté pracoval
v knižním a nakladatelském oboru.

Rehabilitace mu přinesla povýšení
na plukovníka v důchodu. Žil pak stří-
davě v Mnichově a v Praze. Nyní již tři
roky bydlí na Jižním Městě. Před
dvěma lety byl nejstarším účastníkem
univerzity třetího věku.

Letos v březnu se dožil pětadevade-
sáti let. V květnu si připomíná šedesáté
výročí konce svého putování „z domo-
va domů“... Přejeme panu doktorovi, ať
mu pobyt ve vlasti trvá co nejdéle. A ve
zdraví.

Ladislav Tunys
Fota: Ronald Hilmar

ZAHRANIČNÍ VOJÁK
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V tomto čísle vás seznámíme s posledními pěti okrskáři,
čímž bude zakončeno seznamování veřejnosti s insti-

tutem strážníka – okrskáře. 
Stejné informace o okrskářích včetně fotografií a tele-

fonního spojení budou zveřejněny ještě na webových
stránkách Prahy 11, na informačních tabulích v metru,
v informačním středisku na Hájích a v informačních kan-

celářích Úřadu městské části Praha 11 v Ocelíkově a Šu-
stově ulici.

Věřím, že tato služba má a bude mít i nadále odezvu
u veřejnosti a že okrskáři výraznou měrou přispějí k bez-
pečnosti, a tím i spokojenosti občanů Jižního Města. Obje-
ví-li se nějaký problém, volejte. Strážníci OŘ MP P11 vám
poradí a pomohou.

OKRSKÁŘI

Okrsek č. 11 
MČ Praha-Újezd

Okrskáfi: KULE Tomá‰
Mobil: 777 670 864

Okrskáfi: MASNICA Rudolf
Mobil: 728 401 794

Úfiední hodiny: ÚTER¯ 15.00 – 18.00 hodin
ÚJEZD, Katefiinské námûstí 1
tel. 272 690 545

Další tel. spojení: 267 913 056 – stálá služba OŘMP P 11 – U Přehrady 54, Linka 156

Okrsek č. 12 
MČ Praha-Šeberov a Hrnčíře

Okrskáfi: BRYNDA Roman
Mobil: 605 500 317

Okrskáfi: FLOSS Petr
Mobil: 607 739 191

Úfiední hodiny: ST¤EDA 15.00 – 18.00 hodin 
·EBEROV, K HrnãífiÛm 34
tel. 244 913 314



Klíč 7-8/2005 OKRSKÁ¤I MùSTSKÉ POLICIE 15www.praha11.cz

JAK CHRÁNIT
své zdraví
a majetek

1. Než otevřete dveře neznámé-
mu člověku, přesvědčte se
o jeho totožnosti.

2. Chraňte svůj byt bezpečnost-
ním zámkem dveří, řetízkem,
panoramatickým kukátkem.
Příjmení na dveřích a schránce
uvádějte v množném čísle.

3. Nepřechovávejte doma větší
hotovost a nechlubte se veřejně
svými majetkovými poměry.

4. Označte svůj majetek identifi-
kačním číslem nebo speciální
barvou a nezapomínejte na
jeho notářsky ověřenou fotodo-
kumentaci. V případě vloupání
pomůžete nejen policistům, ale
i pojišťovně, a tím i sobě.

5. Buďte pozorní k majetku svých
sousedů, stejně tak i oni do-
hlédnou na bezpečí vašeho ma-
jetku.

6. Na ulici buďte opatrní a svému
okolí věnujte neustále pozornost.
Nechoďte opuštěnými a neosvět-
lenými místy. Kabelku nebo
tašku mějte uzavřené a ke své
obraně se vybavte účinným pro-
středkem (sprej, paralyzér atd.).

7. V prostředcích hromadné do-
pravy si sedejte, zejména v noč-
ních hodinách, poblíž řidiče
a v metru hledejte místo v prv-
ním vagónu nebo v blízkosti
dalších cestujících.

8. Před krádeží motorového vo-
zidla se chraňte důkladným
uzavřením, uzamčením a zajiš-
těním auta spolehlivým bloko-
vacím zařízením (nejlépe
v kombinaci mechanického
a elektronického zabezpečova-
cího systému). Nenechávejte
v autě doklady, cennosti a par-
kujte na dobře osvětlených
místech.

9. Myslete na svou obranu,
a v případě, že se rozhodnete
útočníkovi fyzicky bránit, jed-
nejte rozhodně a razantně, ne-
váhejte použít obranných pro-
středků.

10. Pamatujte si kontaktní adresy
a telefony nejenom svých blíz-
kých, ale také linky tísňových vo-
lání – Hasiči – 150, Záchranná
služba – 155, Městská policie –
156, Policie ČR – 158.

Bc. Miroslav Růžička, 
ředitel OŘ MP Praha 11

Další tel. spojení: 267 913 056 – stálá služba OŘMP P 11 – U Přehrady 54, Linka 156

Okrsek č. 13
Okrskáfi: 
BARCHÁNEK Jan
Mobil: 723 743 926

Hranice okrsku:
Novomeského, 
Opatovská, Chilská,
Brnûnská, 
hranice katastru 
obce Újezd 
a Mâ Prahy 11

informuje
Obecní (městská policie) vznikla

proto, aby byla „nástrojem“ obce
v zabezpečování místních záležitostí ve-
řejného pořádku, patřících náleží do její
samostatné působnosti, a aby plnila další
úkoly. To znamená, že městská policie tu
není jen k ukládání blokových pokut za
spáchané přestupky, ale i přispívá
i k bezpečnosti občanů a ochraně jejich
zdraví a majetku. V rámci tohoto úkolu
strážníci OŘ MP Praha 11 například po-
sbírali za první čtvrtletí roku 2005 49 in-
jekčních stříkaček a jehel, v restauracích
provedli 865 kontrol zaměřených na po-
dávání alkoholických nápojů nezletilým
a mladistvým a zkontrolovali 5 388 vozi-
del, mezi nimiž nalezli tři odcizená. Na
osobní svobodě strážníci omezili jede-
náct osob podle § 76 odst. 2 TŘ, na Poli-
cii ČR předvedli pět hledaných osob
a nalezli jednoho mrtvého. Zmíníme se
o třech nejzávažnějších případech:

Dne 28. února 2005 ve 3.42 byla na
základě oznámení dispečera Dopravního
podniku hl. m. Prahy na Linku 156 vyslá-
na hlídka městské policie na konečnou
autobusu MHD ve Výstavní ulici, kde
měla na zemi ležet opilá osoba. Ve 3.47
byl na uvedeném místě nalezen muž,
který měl odřené ruce a kolem jehož těla
se nacházely stopy krve. Protože muž ne-
jevil známky života, zahájili strážníci oži-
vovací pokusy a neprodleně přivolali na
místo rychlou záchrannou službu. Po pří-
jezdu záchranky 03.55 v oživovacích po-
kusech pokračovali zdravotníci. Lékařka
se na místo dostavila ve 4.07 hodin, již
ale pouze konstatovala smrt.

Dne 8. března 2005 padesát minut
po půlnoci autohlídka městské policie
projížděla Arkalyckou ulicí. Všimla si
zde tří mladíků, kteří v Kupeckého ulici
stříkali sprejem po zdi trafostanice. Po
spatření hlídky se mladíci dali na útěk
a vběhli do hotelu Kupa. Zde byli hlíd-
kou dostiženi. Strážnici zjistili, že mla-
díci jsou v hotelu ubytováni a že se
jedná o turisty ze Španělska. Protože
byli podezřelí ze spáchání trestného
činu, hlídka případ konzultovala s do-
zorčím obvodu místního oddělení Poli-
cie ČR. Nakonec byla celá záležitost vy-
řešena blokovou pokutou ve výši  3.000
korun. Mladíci se ještě navíc zavázali,
že postříkanou zeď uvedou do původní-
ho stavu. Téhož dne ve 23.15 se hlídka
MP při kontrole přesvědčila, že zeď
byla do původního stavu opravdu uve-
dena.

Dne 22. dubna 2005 v 17.35 byla
hlídka městské policie přivolána do
Láskovy ulice, kde měl ve vnitrobloku
1815 na lavičce ležet podnapilý mladík.
Po příjezdu na uvedené místo v 17.37
strážníci zajistili skupinu pěti nezleti-
lých chlapců, z nichž jeden vskutku
ležel na lavičce v silně podnapilém
stavu, navíc pozvracený. Mladíkovi
ještě nebylo ani čtrnáct let. Strážníci
přivolali rychlou záchrannou službu,
zjistili odkud byl nezletilcům prodán al-
kohol, a také vyrozuměli PČR. Sanita
dorazila v 17.55 a podnapilého mladíka
odvezla na dětské interní oddělení Tho-
mayerovy nemocnice. Ostatní nezletilé
si převzala Policie ČR.

Bc. Miroslav Růžička
ředitel OŘ Městské policie Praha 11

Obvodní ředitelství MP Praha 11



16 TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE Klíč 7-8/2005www.praha11.cz

V minulém roce byla na Chodovské
tvrzi založena tradice letních hu-

debních představení, konajících se na
nádvoří objektu. Vznikl festival nazva-
ný Tóny Chodovské tvrze a již jeho
první ročník měl značný ohlas. Pořádat
se bude i tento rok, uskuteční se cel-
kem deset koncertů od 19. července do
18. srpna, vždy v úterý a ve čtvrtek.
Program festivalu je v tomto čísle Klíče
uveden.

Tvůrcem festivalu a jeho hlavním
protagonistou je houslový virtuos Jaro-
slav Svěcený. Je jedním z nejlepších
současných českých houslistů a výraz-
nou osobností české hudební scény.

Jeho sólistická dráha začala již
v době studií na pražské konzervatoři
a Akademii múzických umění, kde stu-
doval u prof. Františka Pospíšila
a prof. Václava Snítila. Své vzdělání
dovršil mistrovskými kurzy u slavných

světových virtuosů Nathana Milsteina
a Gidona Kremera. Početná koncertní
turné a festivalová vystoupení Jarosla-
va Svěceného obsáhla USA, Kanadu,
celou Evropu, Brazílii, Kubu, Turecko,
Izrael, Egypt, Libanon, Jordánsko,
Spojené arabské emiráty, Saudskou
Arábii, Indii a další země. Jaroslav Svě-
cený doposud natočil 40 CD s díly svě-
tových a českých autorů. Jako první
český houslista nahrál kompaktní disk
pro SONY CLASSICAL. V roce 1996
mu byla udělena prestižní ceny Masa-
rykovy akademie umění za tvůrčí umě-
leckou činnost. Je proslulým populari-
zátorem houslové hry, zejména jeho
televizní, rozhlasové a koncertní pro-
jekty přitahují publikum všech věko-
vých skupin. Je také uznávaným znal-
cem historie a stavby houslí. Jeho kon-
certní projekt pod souhrnným názvem
„VIOLINO“ představuje mistrovské

housle významných houslařů 17. až
20. století.

Na festival Tóny Chodovské tvrze si
Jaroslav Svěcený pozval mnoho zají-
mavých hostů - trumpetistu M. Kejma-
ra, kytaristu V. Bláhu, violoncellistu J.
Bártu, harfenistku K. Englichovou, zpě-
vačku a moderátorku M. Kociánovou,
skupinu Jablkoň, České trio, orchestr
Virtuosi Pragenses a další umělce.

Festivalové koncerty se konají vždy
od 20 hodin a návštěvníci mají volný
vstup na výstavy v galerii Chodovské
tvrze. Hudební zážitek tak mohou do-
plnit o zážitek vizuální. Koncerty se
konají i v případě nepříznivého počasí
- Chodovská tvrz bude zastřešena.

Vstupenky jsou již v prodeji, lze si je
zakoupit v pokladně Chodovské tvrze.

Ing. Vladimír Levický,
ředitel KD Chodovská tvrz

LÉTO NA CHODOVSKÉ TVRZI
opět ve znamení hudby

Dobrý den, Mistře
Jaro je za námi, u Chodovské tvrze už
dlouho zní nejen trylky kosů, našich
vytrvalých souputníků, ale také sezónních
ptačích návštěvníků. Od loňských Tónů
Chodovské tvrze, vašeho úspěšného
festivalu kvalitní hudby, uplynul již téměř
rok. Zazní letos v létě na nádvoří opět
tóny vašeho nástroje a nástrojů vašich
přátel?
Ano, vždyť Chodovská tvrz se už
dávno stala nedílnou součástí mého
„uměleckého já“. Je to pro mne již sr-
deční záležitost a jsem opravdu rád,
že jsme v loňském roce založili tradici
tohoto festivalu. Moc si přeji, aby fes-
tivalový projekt zaujal pevné místo
v kulturním kalendáři jak občanů
Prahy a celé České republiky, tak za-
hraničních návštěvníků.

Které autory budete mít letos na
repertoáru?
Letos zazní celkem deset koncertů,
které nabízejí nesmírně široký a pest-
rý repertoár – od baroka až po sou-
časnou původní tvorbu skupiny Jabl-
koň. Jsem přesvědčený, že si každý
přijde na své.

Určitě chcete navázat na kouzelné loňské
večery, dobré se neomrzí. Ale, jak vás
známe, budete chtít svoje posluchače
potěšit i něčím novým. V čem se bude 
2. ročník Tónů lišit od loňské premiérové
přehlídky?
Tento ročník jsme rozšířili o dva kon-
certy a tak jsem si mohl dovolit po-
zvat vynikající české interprety. Hned

na zahajovacím koncertě 19. července
zazní trubka v rukách skutečného vir-
tuosa Miroslava Kejmara, 28. červen-
ce harfa Kateřiny Englichové, 4. srpna
violoncello famózního Jiřího Bárty.
Na svatou Annu, 26. července, zazní
v mých rukách šest českých houslí tří
staletí... Mimochodem, natočil jsem
již čtyři CD, které mapují úžasnou
historii našich houslí.

Dáváte příležitost dalším dobrým
interpretům, některé jste již ĺzmínil.
Budete mít ještě jiné hosty?
Kromě již jmenovaných bych rád
upozornil na Vladislava Bláhu (21.

7.), zpěvačku Martinu Kociánovou
a Trio Amadeus (16. 8.), dále České
trio s vynikajícími muzikanty: hous-
listkou Danou Vlachovou, dcerou jed-
noho z nejlepších českých houslistů
a dirigentů dvacátého století profeso-
ra Josefa Vlacha, klavíristou Milanem
Langrem a violoncellistou Mirosla-
vem Petrášem.

A neuvidíme také vaši dceru, výbornou
houslistku, která posluchače už několikrát
velmi zaujala?
Julinka teď zvítězila v ústředním kole
celostátní soutěže Základních umě-
leckých škol a protože hodně vyrost-
la, bude si přes léto zvykat na větší –
celé housle. Chystám s ní řadu kon-
certů, ale až v podzimních a předvá-
nočních termínech.

Myslíte, že počasí bude letos podobně
vstřícné jako vloni?
Celé nádvoří Chodovské tvrze bude
opět mobilně zastřešené, hrajeme tedy
za každého počasí. Já jen doufám,
když tam nahoře jako Svěcený popro-
sím o nebe bez mráčků, budu alespoň
částečně vyslyšen.

Moc děkuju a přeju opravdu úspěšný 
2. ročník letní přehlídky Tónů Chodovské
tvrze.
Otázky, jak je každému naprosto zřej-
mé, směřovaly k Mistru Jaroslavovi
Svěcenému. Rozmlouval, fotografoval
(a některá data do Mistrových odpo-
vědí vsunul)

Jiří Bartoň
Foto: autor
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Protektorátní poměry ne-
přály školství. Jak

známo, české vysoké školy
nechala okupační nacistic-
ká moc prostě zavřít, ale ani
základním školám nebylo
hej. V letech 2. světové
války, kdy se žádalo spořit
a uskrovňovat se „v zázemí
front“ na kdečem, nedalo
asi moc práce odmítat zá-
měry chodovských vystavět
si novou, době a potřebám
odpovídající školu. Školáků
přitom přibývalo. Kronika
z let 1940 - 1941 připomíná,
jak „velkou starost místní
obci způsobilo město
Praha“, když umožnilo, aby
se z města do zdejších Praž-
ských domků stěhovaly ro-
diny s více dětmi. „Tato věc
nutila místní obec k uvažo-
vání, že nebude dostačující
nynější stav školy.“ zaznělo opatrnicky, ale na tom zůstalo.
V roce 1944 byla situace školy tak tíživá, že byly vyzvány
místní spolky, aby každý přispěl částkou padesáti korun.
Výzvu splnilo osm spolků. Zároveň byla prováděna likvi-
dace spotřebního družstva Sdružená síla, ze které škola
obdržela celých tři tisíce korun.

Události jara 1945, kdy škola sloužila za ubytovnu na-
cistickým vojákům a ti v ní pak byli internováni, boje
v okolí budovy a její ostřelování, i vše co následovalo, po-
hřeb obětí, který byl odtud vypravován, zanechaly výrazné
vzpomínky v paměti občanů a školu poznamenaly vněj-
škově.

Válka skončila, ale hospodářské poměry v obnovované

republice záměry na stavbu
zatím odsunuly. Chodovští
se však nemínili vzdát.
V roce 1948 „byl vypraco-
ván plán pro stavbu střední
školy, pro kterou byl určen
pozemek V Opatově.“
Střední školou byl tehdy
chápán 2. stupeň základní
školy. Po předběžném komi-
sionálním projednání bylo
dohodnuto, že se škola
bude rozkládat na výměře,
jejíž části náležely Ženíš-
kům, Jiskrům, Řehákům
a dědicům po panu Svobo-
dovi. Komise ještě stačila
s rodinami dohodnut okol-
nosti odkoupení. Mezitím se
celková situace vyvíjela tak,
že od záměru bylo posléze
upuštěno. Svědčí o tom sku-
tečnost, že v roce 1949 byl
zakoupen pozemek pro

stavbu školní kuchyně a jídelny u stávající školy.
Myšlenka na novou budovu vyššího stupně státní školy

na dlouhá desetiletí zapadla. Zadostiučiněním v tomto
smyslu se stala teprve současnost, kdy již na katastru Cho-
dova působí Gymnázium Opatov. Střední vzdělání na
území Prahy 11 nabízí i dalších školy. U chodovské školy
se po roce 1949 uskutečnila stavba školní kuchyně a jídel-
ny, které v září roku 1951 zahájily provoz. V roce 1953 se
vyučovalo ve 12 třídách, kde bylo zapsáno 651 dětí
a v roce 1960 ve 20 třídách, v nichž 706 dětí vyučovalo 28
učitelů. Samozřejmě, že tento počet žáků nešlo do objektu
umístit a proto se využívaly i náhradní prostory mimo
školu. (Pokračování)

Mnozí absolventi školy se pravidelně scházejí.
Foto autor.

nejenom pro listonoše
Mandova

Zajímavou oázu
tvoří  v Hájích

ulice, které se roz-
kládají  severně od
Výstavní ulice na
mírně svažitém teré-
nu. Stavěny byly již
v 70. letech 20. stole-
tí ,  v době vzniku
první části  Jižního
Města, jako lokalita
řadových rodinných
domků. Lokalita jen
z malé části navazo-
vala na starší dom-
kářskou zástavbu
a celá vyrůstala v ně-
kolika opticky nepříliš odlišných variantách. V tomto
ohledu organicky navazuje na celkový vzhled zástavby Již-
ního Města. Ulice Mandova vychází severním směrem
z Výstavní ulice a končí v ulici V Hájích. Jméno nese od
svého vzniku v roce 1977 a dostala je po mladém, radikál-
ně levě orientovaném Františku Mandovi (1919 – 1942).
Zahynul v nacistickém koncentračním táboře v Mauthau-
senu.

Květnového vítězství

Ulice Květnového
vítězství směřuje

do Hájů z Litochleb.
Zaslouží si zvláštní po-
zornost pro svoji délku
a měnlivý charakter.
V chodovských Li-
tochlebech, kde se pů-
vodně nazývala Ko-
menského ulice, jde
o zástavbu připomína-
jící maloměsto. Smě-
rem k východu násle-
duje charakteristická
zástavba Jižního
Města, rozvolněná
ještě travnatými plo-
chami dvou školních areálů. Od křižovatky s ulicí Prašnou
představuje prolínání staré zástavby Hájů s novějšími vestavba-
mi. Odtud pochází i dnešní fotografie. V Hájích se ulice Květ-
nového vítězství původně jmenovala Chodovská, vzhledem
k cíli, k němuž směřovala. Na plánu z roku 1970 se vyskytuje
jako ulice Jiřího Wolkera, ale v roce 1971 byl původní název
pouze upraven do tvaru K Chodovu. Posléze však došlo k pro-
pojení s ulicí Květnového vítězství. Jiří Bartoň. Fota autor

Jiří Bartoň

O střední školu

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (3 3 )
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PRÁZDNINY na školních hřištích
Blíží se čas letních prázdnin, a tak

vás jistě napadne, zda je možné vy-
užívat školní hřiště i v tomto období.
Samozřejmě, že ano. I během července
a srpna budou všechna školní hřiště
v určitých hodinách otevřena pro ve-
řejnost. Pro vaši snadnější orientaci
jsme připravili přehled jednotlivých
školních hřišť a jejich otvírací dobu.

Je však třeba zdůraznit:
1. veřejnost má na hřiště přístup

pouze ve vyhrazených hodinách
2. každý příchozí je povinen dodržo-

vat řád, který je na hřišti vyvěšen
3. v případě porušování řádu může

správce veřejnost z hřiště vykázat
4. zejména je zakázáno na hřiště

vstupovat se psy, v nevhodné

obuvi, přinášet skleněné láhve
a jiné nebezpečné předměty, na
hřišti kouřit, pít alkohol, konzu-
movat návykové látky, poškozovat
zařízení atd.

Ing. Vlasta Koudelková
odbor školství 

a kultury ÚMČ

▼ Donovalská

PO–PÁ: 9.00–12.00, 15.00–20.00
SO: 9.00–12.00, 15.00–20.00
NE: 9.00–12.00, 15.00–20.00

▼ Mikulova

PO–PÁ: 9.00–12.00, 14.00–20.00
SO: 9.00–12.00, 14.00–20.00
NE: 10.00–12.00, 14.00–20.00

▼ Mendelova

ÚT–PÁ: 10.00–21.00
SO: 10.00–21.00
NE: 10.00–21.00

▼ Ke Kateřinkám

PO–PÁ: 10.00–12.00, 15.00–20.00
SO: 10.00–12.00, 15.00–20.00
NE: 10.00–12.00, 15.00–20.00

▼ Campanus

PO–PÁ: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00
SO: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00
NE: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 19.00–21.00

▼ Chodov

PO–PÁ: 9.00–20.00, tenis do 20.00
SO: 10.00–19.00, tenis do 20.00
NE: 10.00–19.00, tenis do 20.00

▼ Květnového vítězství 1554

PO–PÁ: 10.00–20.00
SO: 10.00–20.00
NE: 10.00–20.00

▼ K Milíčovu

PO–PÁ: 10.00–12.00, 14.00–20.00
SO: 10.00–12.00, 15.00–20.00
NE: 10.00–12.00, 15.00–20.00

▼ Pošepného náměstí

PO–PÁ: 10.00–21.00
SO: 10.00–21.00
NE: 10.00–21.00

Pfiehled pfiipravila Ing. Vlasta Koudelková, O·K
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Letošní, již šestý ročník Jar-
ních slavností se tradičně

konal na hřišti ZŠ Pošepného
náměstí.

Program byl koncipován
podobně jako předchozí roč-
níky, se zaměřením na spor-
tovní a společenské vyžití dětí
a jejich rodičů.

Od samého rána probíhal
na nově vybudovaném hřišti s
umělým povrchem fotbalový
turnaj O pohár starostky MČ Praha 11
(o tomto šířeji na jiném místě). 

Následoval beachvolejbalový turnaj,
kterého se zúčastnilo 18 smíšených tro-
jic a soutěže v in-line a sk8 závodech,
kde přes 50 teenagerů předvádělo
skoky a akrobatické prvky z říše fanta-
zie.

Mezitím na se hlavním podiu před-
stavil pěvecký sbor při ZŠ Pošepného
náměstí a svým bravurním pěveckým
a tanečním výkonem zahájil kulturní
program Jarních slavností.

Dále v rychlém sledu následovala
vystoupení hasičského sboru Kunratice
se svou populární atrakcí „hasící
pěnou“, vystoupení zásahové jednotky
Policie ČR, vystoupení zpěvačky Anit-
ty, ukázka výcviku služebních psů, vy-
stoupení skupiny historického šermu
a hudební produkce skupiny Varta
band.

Jedním z hlavních bodů programu
byla Dětská olympiáda, při které stovky
dětí na 15 stanovištích prokazovaly své
fyzické schopnosti a šikovnost.

Kromě výše uvedených vy-
stoupení se o zábavu, přede-
vším pro děti, postaraly pouťo-
vé atrakce (kolotoče, houpač-
ky, nafukovací hrady). Samo-
zřejmě bylo také velmi dobře
postaráno o občerstvení počí-
naje opékanými klobásami,
uzeným masem a konče cuk-
rovou vatou a zmrzlinou.

Vyvrcholením pestrého
a bohatého programu byl již

tradičně famózní a jedinečný ohňo-
stroj.

Již tradičně se Jarní slavnosti konaly
pod záštitou starostky MČ Praha 11
Marty Šorfové a s finanční podporou
MČ Praha 11.

Děkujeme všem, kteří se na organiza-
ci Jarních slavností podíleli a děkujeme
všem, kteří se Jarních slavností zúčastni-
li buď jako účinkující nebo jako diváci.

Na příští ročník se těší 
Občanské sdružení Roztyly 

– Jižní Město II .

JARNÍ SLAVNOSTI 2005

FOTBALOVÝ TURNAJ 
O pohár starostky MČ Praha 11
Desátý ročník fotbalového turnaje O pohár starostky MČ

Praha 11 se uskutečnil v rámci akce Jarní slavnosti
2005 na nově zrekonstruovaném fotbalovém hřišti s umě-
lým povrchem.

Turnaje se zúčastnilo 19 mužstev, která byla rozlosována
do 4 základních skupin, kde spolu mužstva hrála systémem
každý s každým. Dvě nejlepší mužstva z každé skupiny po-
stoupila do semifinálových skupin. Vítězové semifinálových
skupin se utkali ve finále o celkové vítězství.

Turnaj trval celkem 9 hodin, bylo odehráno 72 zápasů
a zúčastnilo se ho 185 hráčů a 3 rozhodčí. 

Vítězem turnaje se stalo mužstvo H.E.S. z Chodova,
druhé místo obsadila Bohemia Roztyly a třetí místo mužstvo
Chrpa z Jižního Města II.

Desátý ročník svým rozsahem, počtem mužstev a kvalitou
organizačního zajištění překonal všechny předcházející roč-
níky a pro ročníky nadcházející nastavil laťku hodně vysoko.
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Odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 11 oznamuje, že velkoobje-

mové kontejnery (dále jen VOK) na
občanský odpad budou ve 3. čtvrtletí
2005 přistaveny na Jižním Městě v níže
uvedených termínech.

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

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

Umístění velkoobjemových kontejnerů
na odpad pro III. čtvrtletí  2005

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

JIŽNÍ MĚSTO I

ANEŽKY MALÉ

20. – 22. 7., 17.–19. 8., 21. – 23. 9.

BACHOVA (NA KONCI U TS)
28.– 30. 7., 22. – 24. 9.

BLAŽIMSKÁ X KLAPÁLKOVA

21. – 23. 7., 18. – 20. 8., 15. – 17. 9.

BRANDLOVA (ZA STARTEM)
7. – 9. 7., 21. – 23. 7., 4. – 6. 8., 
18. – 20. 8., 1. – 3. 9., 15. – 17. 9.

BRODSKÉHO (VEDLE ČP.1671)
21. – 23. 7., 15. – 17. 9.

DOUBRAVICKÁ

20. – 22. 7., 17. – 19. 8., 21. – 23. 9.

HLAVATÉHO

20. – 22. 7., 17. – 19. 8., 21. – 23. 9.

CHOMUTOVICKÁ

6. – 8. 7., 3. – 5. 8., 7. – 9. 9.

KONSTANTINOVA

13. – 15. 7., 27. – 29. 7., 10. – 12. 8., 
24. – 26. 8., 28. – 30. 9.

KRYŠTOFOVA

27. – 29. 7., 24. – 26. 8., 14. – 16. 9.

KŘEJPSKÉHO

13. – 15. 7., 27. – 29. 7., 10. – 12. 8., 
24. – 26 .8., 28. – 30. 9.

LEDVINOVA

7. – 9. 7., 4. – 6. 8., 1. – 3. 9.

MAJERSKÉHO X SAMOHELOVA

28. – 30. 7., 25. – 27. 8., 22. – 24. 9.

MATÚŠKOVA (U BLANKYTU)
14.–16. 7., 28.–30. 7., 11.–13. 8.,
25.–27. 8., 8.–10. 9., 22.–24. 9.

MICHNOVA (VEDLE Č.P.1603)
7.–9. 7., 4.–5. 8., 1.–3. 9.

MNICHOVICKÁ
13.– 15. 7., 10.–12. 8., 24.–26. 8.,
14.–16. 9., 28.–30. 9.

MODLETICKÁ
6.–8. 7., 3.–5. 8., 7.–9. 9.

MOKRÁ X ZIMÁKOVA
21.–23. 7., 18.–20. 8., 15.–17. 9.

PLICKOVA
20.–22. 7., 17.–19. 8., 21.–23. 9.

RUJANSKÁ X DONOVALSKÁ (U TS)
21.–23. 7., 18.–20. 8., 15.–17. 9.

SCHULHOFFOVA (U Č.P.794)
7.–9. 7., 4.–6. 8., 1.–3. 9.

STACHOVA
27.–29. 7., 24.–26. 8., 14.–16. 9.

ŠTICHOVA
13.– 15. 7., 10.–12. 8., 24.–26. 8.,
14.–16. 9., 28.–30. 9.

VALENTOVA (PARKOVIŠTĚ PROTI ČP. 1737)
14.–16. 7., 11.–13. 8., 8.–10. 9.

ŽENÍŠKOVA X KVĚT. VÍTĚZSTVÍ
28.–30. 7., 25.–27. 8., 22.–24. 9.

JIŽNÍ MĚSTO II + STARÝ CHODOV

DĚDINOVA X FILIPOVA
12.– 14. 7., 9.–11. 8., 13.–15. 9., 
27.–29. 9.

GREGOROVA X HRUDIČKOVA
12.– 14. 7., 9.–11. 8., 13.–15. 9., 
27.–29. 9.

HRÁSKÉHO X ŠUSTOVA
5.–7. 7., 2.–4. 8., 6.–8. 9., 20.–22. 9.

HRDLIČKOVA X KLOBOUKOVA
19.–21. 7., 16.–18. 8., 13.–15. 9.,
27.–29.9.

K DUBU
5.–7. 7., 19.–21. 7., 2. 8.–4. 8., 
16.–18. 8., 6. 9.–8. 9.

KREJNICKÁ ZA OC CHRPA (CHODNÍK)
12.– 14. 7., 9.–11. 8., 13.–15. 9., 
27.–29. 9.

LÁSKOVA X MALENICKÁ
5.–7. 7., 2.–4. 8., 6.–8. 9., 20.–22. 9.

LAŽANSKÉHO
5.–7. 7., 19.–21. 7., 2. 8.–4. 8., 
16.–18. 8., 6. 9.–8. 9.

NECHVÍLOVA 1826–29
5.–7. 7., 2.–4. 8., 6.–8. 9., 20.–22. 9.

PETÝRKOVA 1953
12.– 14. 7., 9.–11. 8., 13.–15. 9., 
27.–29. 9.

POD VODOJEMEM
5.–7. 7., 19.–21. 7., 2. 8.–4. 8., 16.–18.
8., 6. 9.–8. 9.

U NOVÉ DÁLNICE
19.–21. 7.

VOJTÍŠKOVA ZA OC MEINL (CHODNÍK)
5.–7. 7., 2.–4. 8., 6.–8. 9., 20.–22. 9.

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

Petr Doubravský, odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 11

Foto: autor

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
pro 3. čtvrtletí 2005
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Ve středu 15. června 2005 se sešli
v klubu Základní umělecké školy

v Křtinské ulici vybraní žáci základ-
ních škol a studenti středních škol Již-
ního Města, jejich rodiče a kamarádi.
Na slavnosti, tradičně pořádané ke
konci školního roku, městská část
Praha 11 odměnila nejlepší žáky
a studenty za práci ve školním roce
2004/2005. Ocenění a dárky jim pře-
dala starostka paní Marta Šorfová
a její zástupce Ing. Ivan Škoda.

Slavnostní atmosféru podbarvila
žákyně ZUŠ Křtinská svým klavírním
vystoupením. Setkání zpestřené
malým občerstvením rychle uplynulo
při přátelské konverzaci a rozbalování
dárků. Všem žákům a studentům, a to
nejenom těm nejúspěšnějším, přejeme
mnoho zážitků a příjemné pohody
o nadcházejících prázdninách.

Ivana Guthová, odbor školství
a kultury ÚMČ Praha 11

Fota: Ronald Hilmar

NEJLEPŠÍ žáci a studenti Nejlepší žáci a studenti MČ Praha
11 ve školním roce 2004/2005:
Základní ‰kola Campanus, 
Jírovcovo nám. 1782
Martin ·panûl, 5.C; Michal Kugler, 9.A

Základní ‰kola Donovalská 1684
Ondfiej Med, 4.B ; Lucie Pavlíková, 9.B

Základní ‰kola Chodov, 
Kvûtnového vítûzství 57
Anna DoleÏalová, 3.A; 
Karolína  Závadská, 8.A

Základní ‰kola Ke Katefiinkám 1400
Michaela Chourová, 5.C; 
Lenka Leciánová, 7.B

Základní ‰kola K Milíãovu 674
Radek ·imák, 5.C ; Eva Miková, 9.C

Základní ‰kola Kvûtnového vítûzství 1554
Ondfiej Benedikt, 5.C; Iva Tomá‰ková, 9.A

Základní ‰kola Mendelova 550
Yara Abu Aataya, 5.tfi.; Luká‰ Tittl, 9.tfi.

Základní ‰kola Mikulova 1594
Pavel Paszyc, 5.tfi.; Václav Oborník, 9.C

Základní ‰kola Po‰epného nám. 2022
Marie Îemliãková, 5.B; Michal Zdenka, 9.C

Soukromá základní ‰kola Klíãek, 
Donovalská 1863
Ludmila Mareãková, 5. tfi.

Základní umûlecká ‰kola, Kfitinská 573
Jana Pancová

Speciální ‰koly, Kupeckého 576
Jindra Pe‰tová, 2.roã.

Gymnasium Budûjovická – odlouãené 
pracovi‰tû Po‰epného nám. 2022
Le Thanh Hung, 1. roã.

Gymnasium JiÏní Mûsto, Tererova 2135
Barbora Pûniãková, 5.roã.

Podnikatelská akademie, K Milíãovu 674
Emel Idrizová, 3. roã. 

SO· s.r.o., Stfiíbrského 2139
Lenka Mlejnková, 3.A

SO· a SOU obchodu a sluÏeb, Schulhof-
fova 844
Eva Ha‰ková

Soukromá stfiední ‰kola reklamní tvorby
MICHAEL, Machkova 1646
Mai Thuy Linh, 1.roã.

Na středu 1. června jsme se všichni moc
těšili. Byl přece náš svátek, Den dětí.

A u nás ve škole se každý rok jaksepatří
oslavuje. Konaly se různé soutěže, sportov-
ní souboje, pouť, bylo zde oblíbené skáka-
dlo i tradiční fotbalové utkání žáků 9. tříd
s našimi učiteli. Pro naši třídu byla letos
nejvýznamnější akcí soutěž o nejoblíbeněj-
šího domácího mazlíčka. Proč? Protože
celou tuto akci jsme si sami vymysleli, při-
pravili a zorganizovali. V kroužku počítačů
jsme vyrobili plakáty a diplomy, na kerami-
ce zase poháry a medaile pro ty nejlepší.
Zvířátkům jsme nakoupili různé pamlsky
a pro všechny účastníky lízátka. Poté, co se
nám začaly od spolužáků hrnout přihlášky

jejich zvířátek, jsme se začali trochu bát.
Zvládneme tak velké množství křečků,
morčat, králíků, želviček, kočiček a pej-
sků? A dokonce i jednu fretku!

Nepoperou se, nezraní jeden druhého?
Nakonec ale vše dobře dopadlo. Účast-

níci soutěže byli skvělí. Každý z nich nám
o svém zvířátku řekl spoustu zajímavostí
a někdo přidal i zajímavou příhodu. A tak
jsme se nejen pobavili, ale dozvěděli jsme
se i mnoho nového. Nejtěžší úkol pro nás
bylo provést závěrečné hodnocení. Naše
porota bodovala a opravdu se snažila být
co nejspravedlivější. Nakonec jsme vyhráli
přece všichni! Akce se povedla a my prožili
prima dopoledne.     Žáci 3. B

TŘETÍ B. pozvala do školy domácí mazlíčky
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Na stadionu Přátelství na Strahově
se 24. května 2005 konalo městské

finále atletického čtyřboje starších
dívek a kluků. Za velmi příznivého po-
časí a mírného větříku do zad děvčata
vylepšila své osobní výkony. Verča
Chvátalová si zaběhla „osobák“ na 60
m časem 8,09 s a skokem do dálky vý-
konem 545 cm, Katka Miznerová si též
doskočila pro „osobák“ v dálce výko-
nem ĺ456 cm.Velmi dobře si vedla Si-
mona Ryšavá, i přes zranění nohy měla
vynikající výkony ve všech discipli-
nách. Atletky z SK Dvojky perfektně
doplnila házenkářka Petra Černocho-
vá, která zaskočila za nemocnou Sentu
Brunerovou. Karolína Minaříková

i přes opakující se zdravotní handicap
jako jediná závodnice skočila do výšky
140 cm.

Před poslední disciplinou, během na
800 m, měly dívky malý bodový ná-
skok. V závěrečné osmistovce ale suve-
rénně předběhla žákyně ze základní
školy Tomáše Garrigua Masaryka a cel-
kově vyhrála děvčata ze ZŠ s Rvj K Mi-
líčovu závěrečným rozdílem 500 bodů.
Vítězstvím jsme postoupily na mistrov-
ství republiky, konané 18. června v Li-
tomyšli.

Praha 11 se ten den radovala dva-
krát, mezi staršími hochy zvítězilo pěti-
členné družstvo ze ZŠ Pošepného ná-
městí.

Republikové finále bylo úspěšné pro
chlapce ze ZŠ Pošepného, skončili na
krásném čtvrtém místě. Děvčatům ze
ZŠ K Milíčovu se dařilo méně, byla až
třináctá, ale na mistrovství patřila
k nejmladším a nasbírala nové závod-
nické zkušenosti.

Viz společné foto.
Vyfotil pan učitel ZŠ Pošepného nám.

Jan Patka, zapsala paní učitelka
ZŠ K Milíčovu Nataša Chvátalová

NEJVŠESTRANNĚJŠÍ atleti 
jsou z Jižního Města

Již poosmé se ve čtvrtek 2. června
2005 za krásného letního počasí jel

v okolí Chodovské tvrze Cyklistický
závod o pohár starostky. Závod, kte-
rého se zúčastnili žáci ze základních
škol na Jižním Městě, je součástí cyk-
listických závodů pro pražské děti, ko-
naného pod heslem „Ve sportu je síla,
v drogách smrt“. 

Tuto už tradiční akci pořádala
městská část Praha 11 ve spolupráci
s CK Motol a firmou Z+K Kaňka ser-
vis. Mladé sportovce přišla povzbudit
starostka Prahy 11 paní Marta Šorfová
a její zástupce Ing. Ivan Škoda. 

Devítisetmetrový okruh vedl ulice-
mi Ledvinovou, Donovalskou a Ben-
kovou. Závodilo se s plným nasaze-
ním, a ve tvářích, zvláště těch nej-
mladších sportovců, byla vidět radost
z dobrých výsledků. 

Mezi starty jednotlivých kategorií
účastníci závodu sledovali doprovod-
ný kulturní program. I letos, tedy již
podruhé, je svým vystoupením po-
vzbudil a zároveň i před pódiem roz-
tančil zpěvák Zdeněk Hrubý. 

Odpoledne rychle ubíhalo a po fi-
nálových jízdách jednotlivých katego-
rií byli vyhlášeni vítězové. 

Na závěr zbývá jen poděkovat
všem, kteří se o zdárný průběh závodu
zasloužili. 

Za pochopení děkujeme také obča-
nům, jichž se týkalo omezení dopravy,
spojené se závodem.

Ing. Vlasta Koudelková
odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11

CYKLISTICKÝ ZÁVOD
„O pohár starostky“

Na prvních 
třech místech 
se umístili:

■  kategorie 1. – 2. třída
1. Jakub Jirků 

– ZŠ Květnového vítězství
2. Jiří Slavík – ZŠ Pošepného
3. Tomáš Husák 

– ZŠ Květnového vítězství

■  kategorie 3. – 4. třída
1. Vojtěch Hlaváček 

– ZŠ Květnového vítězství
2. Vojtěch Stolbenko 

– ZŠ Květnového vítězství
3. Zuzana Somošová 

– ZŠ Pošepného

■  kategorie 5. – 6. třída
1. Dominik Bejdl 

– ZŠ Květnového vítězství
2. Jan Severyn – ZŠ Pošepného
3. Ladislav Typlt – ZŠ Pošepného

■  kategorie 7. – 9. tříd
1. Adam Hlaváček – ZŠ Pošepného
2. Michal Drábek – ZŠ Pošepného
3. Tomáš Zavoral – ZŠ Pošepného

V soutěži škol opět zvítězila
ZŠ Pošepného náměstí.
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Při hledání kladů života
v Praze 11 se nejčastěji set-

káváme s názorem, že zde
máme relativně zdravější ži-
votní prostředí proti jiným čás-
tem Prahy. Je pravdou, že vyšší
nadmořská výška s intenziv-
ním provětráváním a pozdní
zastavění území jsou podstat-
ným vkladem pro kvalitu zdej-
šího života. Existují však i jem-
nější důkazy toho, že ani ma-
sivní zatížení Prahy 11 velkou
koncentrací obyvatel zatím ne-
dokázalo pestrost přírody
úplně zdecimovat.

Jedním z přírodních kleno-
tů správního obvodu Prahy 11
je výskyt tesaříka obrovského v přírod-
ním parku Milíčov. Jde o jednoho
z největších brouků žijících v České re-
publice. Jeho tělo dorůstá až 5 cm a je-
jich mohutná tykadla dosahují úcty-
hodné délky až 15 cm. V České repub-
lice jde o velice vzácného brouka, zařa-
zeného do kategorie silně ohrožených
druhů. Těžiště jeho výskytu je zejména
v jihovýchodní Evropě. U nás je vázán
na teplejší lokality zejména na Moravě
a ojediněle na teplejší regiony České
kotliny. Jeho domovským stromem jsou
v České republice starší duby, v jižních
zemích i ořešák, jilm, jasan, vrba a kaš-
tanovník. Jelikož jde o teplomilného

brouka, vyhledává zejména volně stojí-
cí, či alejové, stromy, které mají mož-
nost přímého oslunění kmene. Jeho
vývoj trvá tři až pět let, kdy se larva ži-
jící v kmenech a silných větvích něko-
likrát svlékne, po posledním svlékání
se stává kuklou, kde se přemění na mo-
hutného dospělého jedince černé
barvy. Dospělí jedinci se na stromech
objevují od května do srpna, s kulmina-
cí mezi polovinou června a července.
Jelikož však jde o brouka s večerní
a noční aktivitou, je jeho pozorování
obtížené, zpravidla nám jeho přítom-
nost prozradí požerky, výtok na kůře
a výletové otvory na stromech.

Složitost přírodních procesů
nám připomíná, že tento u nás
chráněný brouk, je v jihový-
chodní Evropě považován za
škůdce, který při svém pře-
množení ničí stromy (zejména
kaštanovník), jak požíráním
dřeva, tak proto, že je považo-
ván za přenašeče houbových
chorob, které dále devastují
oslabené stromy. Příroda má
své cesty, po kterých dospívá
k rovnováze. Paradoxně může
lidský zásah ve prospěch toho
brouka uspíšit odumření hosti-
telských stromů, zpravidla také
cenné součásti lokality. ĺPod-
statným faktorem přírodní rov-

nováhy je tedy druhová i věková roz-
manitost porostů, která vytváří prostře-
dí pro druhovou pestrost. Další existen-
ce tesaříka obrovského v Praze 11 je
tedy přímo závislá na budoucím osudu
Milíčovského lesa, který si dosud ucho-
val vlastnosti funkčního ekosystému.
Lokalita v Milíčovském lese, jako sta-
noviště tesaříka obrovského, byla zařa-
zena po číslem 1088 do seznamu stano-
višť Natura 2000 CZ113002 . Záleží jen
na nás, zda tento krásný brouk bude
i nadále s námi sdílet náš domov, nebo
jestli se s ním budeme setkávat jen jako
s exponátem mrtvých sbírek.

Michal Streubel

KDE JE Husovo náměstí?
Již před více než třiceti lety byly v obcích připojených

k Praze v roce 1968, a tedy i v Chodově a Hájích, pře-
jmenovány některé ulice, aby se odstranila duplicita
názvů v rámci celého hlavního města. 

Kdo si dnes vzpomene na to, že ulice Ke Stáčírně byla
kdysi Hostivařská? Ovšem kde bylo Husovo náměstí, ve
starém Chodově ví asi každý. Bylo, ale už není. Žádné
náměstí tam už přes třicet let neexistuje, a to jen proto,
že ono prostranství nemá jméno, pojmenovány jsou
pouze ulice v okolí, například Švabinského. 

V mysli mnoha Chodovských však určitě zůstalo, na
»Husák« se bezpečně doptáte. Nicméně pojmenování
Husovo náměstí se zachovalo v Uhříněvsi, a tak je tento
název již natrvalo zabrán.

Naše městská část má náměstí velmi málo. Podle
plánu Prahy z roku 1999 tu lze najít Chodovecké náměs-
tí (na samém konci Prahy 11), Litochlebské náměstí
(velmi svérázná forma náměstí v kapacitním kruhovém
objezdu), náměstí Kosmonautů, Jírovcovo náměstí a Po-
šepného náměstí.

To je vše. I proto by se asi měl »Husák« znovu nějak
pojmenovat. Nabízejí se názvy typu Chodovské náměstí,
náměstí Ve Starém Chodově, další by jistě rádi navrhli
sami zdejší obyvatelé, případně členové komise pro do-
stavbu starého Chodova a Hájů. Jenom ne Husákovo ná-
městí, to snad raději nic. 

Zkuste o tom prosím přemýšlet...
-jaš-

JIŽANSKÝ KRASAVEC v Praze 11

JAZYKOVÉ KURZY na JM
Jazyková škola ALVIN, působící již řadu let na Jižním Městě,

je zařazena do vyhlášky MŠMT č. 183/96 Sb. a poskytuje
kvalifikované vzdělání v oblasti světových jazyků. Sídlem firmy
je nově zrekonstruované Kulturní Centrum Zahrada na Cho-
dově (Praha 4 - Jižní Město). Bezbariérový vstup umožňuje
účast všem zájemcům. Nejmladšími studenty jsou děti z mateř-
ských a základní škol. Výuka jazyků na vyšší úrovni je určena
zvláště studentům jednoletého pomaturitního studia.Pokud
tito studenti maturovali v roce nástupu do školy Alvin, mají za-
chována všechna práva vyplývající ze statutu studenta. Studi-
um je možno zakončit státní jazykovou zkouškou nebo FCE.

Velmi pozitivním jevem je zvyšující se zájem veřejnosti o
vzdělání. Odpolední i večerní jazykové kurzy se těší velké-
mu zájmu . Firemní kurzy probíhají podle požadavků klien-
ta, většinou přímo na pracovišti.Mnohostrannost jazykové
školy ALVIN dokreslují i individuální kurzy, kde si poslu-
chač sám řídí intenzitu a určuje si i plán výuky.

V době letních prázdnin budou v KC Zahrada probíhat
intenzivní  kurzy angličtiny pro dospělé. V jarních a letních
měsících jsou zajištěny víkendové pobytové kurzy s intenziv-
ní výukou angličtiny. Tyto kurzy jsou určeny především ve-
doucím pracovníkům, kteří se potřebují zdokonalit v jazyce,
ale vzhledem k pracovnímu vytížení nemají možnost navště-
vovat běžné kurzy. Zájem je i o týdenní pobytové kurzy, vy-
užívané zvláště během prázdnin. Jazyková škola ALVIN
svou činností přispívá k rozšíření jazykové vzdělanosti nejen
zájemců z Jižního Města, ale celé Prahy i okolí. Svým serioz-
ním přístupem si JŠ ALVIN získala stále se rozšiřující spo-
kojenou klientelu. Kladná doporučení absolventů jsou pro
jazykovou školu ALVIN tou nejcennější reklamou.
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Blíží se konec školního roku a zá-
roveň přichází doba, kdy se

mnoho z nás chystá strávit část své
řádné dovolená mimo svá obydlí.
Tohoto okamžiku však také využívají
i individua, která k vašemu majetku
nechovají žádné přátelské úmysly.
A proto, aby jste svůj byt nebo dům
uchránili od právě takovéto návště-
vy, mám pro vás několik preventiv-
ních rad.

1) Svůj odjezd na dovolenou
pokud možno sdělte jen úzkému
okruhu osob. Nemusí celý dům
vědět, že zrovna Novákovi odjíždějí
na čtrnáct dní do Egypta. Taková to
informace poté vypuštěná obyvate-
lem domu v hospodě u piva nebo 
v přeplněné tramvaji se může dostat
i k nepovolaným uším a zapůsobit
jako tip pro návštěvu vašeho příbyt-
ku.

2) Odjezd na dovolenou a místo
svého pobytu a popř. kontakt na vás
naopak sdělte osobě, která se těší vaší
důvěře, také ji svěřte, kromě zalévání
květin a krmení rybiček,  vybírání vaší
poštovní schránky. Hromady reklam-
ních letáků, časopisů či koresponden-
ce vykukující s vaší schránky jsou
pro nenechavce potvrzením, že váš
byt je opravdu opuštěný. 

3) Vaše přípravy na dovolenou sa-
mozřejmě neuniknou vašim nejbliž-
ším sousedům, proto je neváhejte po-
žádat o dohled nad svým bytem.
Bystrý soused mající vaší důvěru
a navíc vámi upozorněný, že po celý
následující týden jsou jakékoliv
zvuky vycházející z vašeho bytu
nebo domku  událostí hodnou zvlášt-

ní pozornosti, je někdy efektivnější
než drahé zabezpečovací zařízení.

4) Pokud můžete uložte cenné věci
do úschovy např. do bankovní
schránky nebo k dobrému známému
mimo byt, jestliže dojde k vloupání
do vašeho příbytku, pachatel neváhá
prohledat třeba vodní nádržku na
záchodě nebo krabice s pracím práš-
kem v koupelně. 

5) Rovněž můžete využít nabídku
na elektronické zabezpečení domu
nebo bytu, jako je napojení na pult
centralizované ochrany , které nabí-
zejí některé bezpečnostní agentury.
Jedná se o placenou službu a proto je
důležité pečlivě rozvážit komu svůj
dům nebo byt svěříte.  

6) Pro zabezpečení vašeho bytu
nebo domu je důležité vědět, kudy se
pachatelé dostávají dovnitř. U bytů je
to nejčastěji vstupními dveřmi, rozlo-
mením vložky zámku nebo jeho vy-
páčením, a však pachatelé stále více
užívají cesty do obydlí přes okno
nebo balkon a neváhají přitom využít
i horolezeckých technik jako je např.
slaňování.  Je tedy dobré zajistit okna
a dveře na balkon západkami proti
vypáčení. 

Pro pachatele je jakákoliv překáž-
ka, kterou musí překonat, rizikem
předčasného odhalení !!

7) Také nenechávejte po opuštění
bytu nebo domu rezervní klíče na vě-
šáku u dveří,  otevíráte tak nene-
chavcům cestu k vynesení objemněj-
ších věcí (počítač, televizor, video
a dal. elektroniku  či spotřebiče)
a může se vám tedy stát, že vrátíte do
tzv. „vybíleného“ bytu nebo domu.

8) Důležité je před odjezdem vy-
prázdnit lednici, protože zápach ze
zkažených potravin, způsobený vý-
padkem proudu, kouzlu domova
opravdu nepřidá a zároveň může
u sousedů vzbudit dojem, že se ve
vašem bytě nachází mrtvola ve znač-
ném stádiu rozkladu, což je také jeden
z důvodů k policejnímu zásahu, v
tom to případě úplně zbytečným.

I vypnutí přívodu vody není zby-
tečným opatřením.

9) Nenechávejte zatažené žaluzie
nebo závěsy. Tak to v denní době
zatemněný byt nebo domek zbytečně
přitahuje pozornost osob, které
pouze procházejících kolem.

10) Docela se osvědčily takové
maličkosti jako tzv. časové spínače
domácího osvětlení nebo programo-
vatelné zapínání radií nebo televizo-
rů. 

To jen několik rad k zabezpečení
majetku, než odjedete na dovolenou.
Asi neúčinnějším preventivním opat-
ření je přestat být lhostejný a všímat
si pohybu neznámých osob v domě
nebo okolí. Ostražité a obezřetné
chování jednotlivce pak pomůže
uchránit majetek všech.

Na závěr ještě upozornění na pří-
pady, kdy se zloděj dostane do bytu
vstupními dveřmi, které nejsou zam-
čené, a odnáší si většinou peníze.
Takže ponaučení, zamykejte si vstup-
ní dveře do bytů.

ppor. Martin  Michal
preventivně informační skupina

PČR OŘ Praha IV
tel.: 974 854 464

e-mail: orpp04@mvcr.cz  

NĚCO Z POLICEJNÍ PREVENCE 
před odjezdem na dovolenou

Zveme vás k účasti ve vlastivědné
soutěži „8 x 4 po Praze“, zaměřené

na poznávání zajímavých míst našeho
hlavního města.  Jedním z těchto míst
je i Chodovská tvrz. Cílem této soutě-
že je propojit známá i neznámá místa
Prahy formou soutěžní hry a nabíd-
nout tak zajímavé tipy na vycházky
a výlety pro všechny, kteří se zajímají
o historii i současnost svého města.

Do soutěže jsou zapojena pražská
muzea, galerie, radnice některých

městských částí, kulturní a historické
památky a další. Aktuální seznam míst
je zveřejněn a průběžně aktualizován
na internetových stránkách , kde se
dozvíte i další informace o soutěži.

Pro každé soutěžní místo je vydána
originální pohlednice, složená z odtr-
hávací pohlednice, kartiček pro hru
Pexeso a soutěžního kupónu.

Vlastní soutěž spočívá v návštěvě
soutěžních míst, kde si lze zakoupit
soutěžní pohlednici. Jejich postupným

sbíráním získáte nejen originální suve-
nýr z navštívených míst, ale i jedinečné
PRAŽSKÉ PEXESO a soutěžní kupó-
ny. Každý účastník, který získá během
roku alespoň čtyři různé soutěžní ku-
póny, si zajistí účast v závěrečném slo-
sování o 8 x 4 věcných cen. Do sloso-
vání budou zařazeny všechny řádně vy-
plněné soutěžní lístky s vylepenými ku-
póny a odeslané nejpozději do 31. 10.
2005 na adresu pořadatele soutěže,
uvedené v zakoupené pohlednici.

CHODOVSKÁ TVRZ a soutěž „8 x 4 po Praze“
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DEN DĚTÍ na zahradě
Pro děti ze všech azylových domů v Praze připravilo jiho-

městské Centrum sociálních služeb oslavu jejich dne. Na
zahradě v Křejpského ulici na ně čekalo pestré odpoledne,
plné písniček a soutěží, vystoupila i dvojice Vanda a Standa.
Samozřejmě nechyběla spousta nejrůznějších dobrot od pe-
čených buřtů přes domácí buchty, jablkový závin, ovocný
pohár se šlehačkou, množství čerstvého ovoce až po limoná-
du, zmrzlinu, slané buráky a brambůrky.

Po splnění soutěžních úkolů děti netrpělivě očekávaly
tombolu, ze které si odnesly nejen mnoho krásných dárků,
ale i tři velké dorty. Vedle představitelů radnice Jižního
Města oslavu navštívila předsedkyně Fondu ohrožených dětí
JUDr. Marie Vodičková. Se zájmem zhlédla všechny soutě-
že, zajímala se také o jejich zázemí a prohlásila, že jde o na-
prosto ojedinělou akci na území Prahy.

Zvláštní poděkování zaslouží sociální pracovnice Azylo-
vého domu v Praze 11 paní Jana Holubcová, která celé od-
poledne připravila.

Jan Meixner, foto autor

Již tradičně uspořádal Kulturní dům
Klubka v průběhu měsíce května dvě

vernisáže výstav dětských prací v malé
galerii Chodovské tvrze. Slavnostně byl
4. května otevřen 12. ročník výstavy
prací z výtvarné soutěže PRAŽULÁK
2005. Tato soutěž s ekologickým pod-
textem má stále své příznivce. Letos se
na téma „Není řemeslníka nad koudel-
níka .“ zpracovávaly PET lahve. Do
soutěže bylo přihlášeno na sedmdesát
prací z deseti základních a mateřských
škol. Mile nás překvapil i exponát vyro-
bený studenty z Gymnázia Opatov.

O čtrnáct dní později, 17. května
2005, zahájila vernisáž VIII. ročník vý-
stavy výtvarných prací ze soutěže BA-
LONSTORY 2005, která je spojována
s přelety horkovzdušných balónů nad
Jižním Městem. Zde se sešlo více než

sto maleb a kreseb na téma „MÍT
SVOBODU SE ROZLETĚT“. Tato
soutěž probíhá pod záštitou starostky
MČ Praha 11, paní Marty Šorfové
a městská část  financuje odměny pro
výherce. Bylo uděleno celkem 12 cen,
z toho dvě hlavní – sponzorské. Jedna
od firmy Martin Hlušička – veletrhy,
interiéry – letenka na let balonem, dru-
hou, věcnou cenu, věnoval T-Mobile.
Ostatními cenami byly deskové hry.

Předávání cen na obou vernisážích
se osobně účastnil Ing. Ivan Škoda, zá-
stupce starostky.

Oceněným gratulujeme, všem soutě-
žícím děkujeme za účast a již nyní vy-
mýšlíme témata do dalšího ročníku vý-
tvarných soutěží. 

Zapsala: Mgr. Jitka Rybková, ředitelka
Fota: Ronald Hilmar

KLUBKOVÉ vernisáže Výsledky výtvarných soutěží

PRAŽULÁK 2005
I. kategorie: do 7 let
1. Andrea MARKVARTOVÁ

KOMINÍK M· Madolinka
Kaãka KEST¤ÁNKOVÁ
DOKTORKA

2. Veronika SUPOVÁ a Adam HOLT
KREJâÍ ZU· Velké Popovice

3. Krist˘na BALAÎICOVÁ
·VADLENKA M· Hrabákova

II. kategorie: 8 – 11 let
1. Karolína STAROVÁ a Veronika MALÁ

LOUTKÁ¤ ZU· Velké Popovice
2. Martin POZLER a Tomá‰ CELAR

DERATIZÁTOR ZU· Velké Popovice
3. Daniel HRU·KA a Jindra HÁJEK

LUâI·TNÍK ZU· Velké Popovice

III. kategorie: 12 – 15 let
1. Martin CVRK

POTÁPùâ Z· Po‰epného
2. Tomá‰ BAIERL

EKOLOG Z· Po‰epného
3. Otakar KOC

BOJOVNÍK Z· Po‰epného

IV. kategorie: 16 a více let 
Zvlá‰tní cena pro studenty:
·árka Hru‰ková, Zuzka Kubíková, 
·tûpán Kulhánek

Tfiída 1. V – Gymnázium OPATOV
Název exponátu: ALCHYMISTA
/JAKO JEDIN¯ EXPONÁT V TÉTO VùKOVÉ KATEGORII/

BALONSTORY 2005
1. kategorie: 5 – 7 let
1. Adam Holt ZU· Velké Popovice
2. Anna Pe‰tová M· Kfiejpského
3. Mí‰a Horáãek, ·tûpán Herold M· Sulanského

2. kategorie: 8 – 11 let
1. Ivana Beãanová ZU· Velké Popovice
2. Krist˘na Kohoutová Z· Mikulova
3. Pavel Hejn˘ ZU· JM J. RÛÏiãky

3. kategorie: 12 – 15 let
1. Barbora Medová ZU· JM J.RÛÏiãky
2. Lucie Malá ZU· Velké Popovice
3. Valent˘na Kravets Z· Mikulova

Tereza Vlachová Z· Mikulova

4. kategorie: 16 let a více
1. Hoky / Hieu Cung Bui Z· Campanus
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Nejlepší evropští hráči go, poslední
logické hry, ve které ještě počítače

nedokáží porazit její nejsilnější hráče,
se sjedou na přelomu července a srpna
do Prahy. V areálu kolejí VŠCHT na
Jižním Městě budou po dva týdny bojo-
vat o titul mistra Evropy.

Mistrovství se zúčastní nejméně 700
nadšenců včetně kompletní evropské
špičky. Jedná se sice již o 49. ročník,
ale podle počtu přihlášených očekává-
me, že to bude  akce nebývalá, takové
evropské goistické Nagano, slibuje
předsedkyně České asociace go, a záro-
veň ředitelka mistrovství Jana Hricová.

Go je nejstarší desková hra na světě.
Vzniklo před čtyřmi až pěti tisíci lety
v Číně. Odtud se rozšířilo po celé vý-
chodní Asii, kde je mnohem populár-
nější než u nás například šachy.

Pravidla go jsou velmi jednoduchá.
Hráči střídavě pokládají své kameny na
hrací plán vypadající jako čtvercová síť.
Cílem je obklíčit co nejvíce kamenů sou-
peře a zároveň si ohraničit co největší
území. „Pravidla jsou tak jednoduchá, že
go dokáží hrát i děti v mateřské škole.
Základy je schopen pochopit skutečně
každý během pár minut,“ tvrdí Hricová.

O co jsou jednodušší pravidla, o to
více prostoru mají hráči pro uplatnění
vlastních myšlenek. Zatímco šachy mají
zhruba 10120 variant, go má přibližně
10800 variant, tedy naprosto nesrovnatel-
ně, nepředstavitelně více. I to je důvod,
proč se na rozdíl od všech ostatních
deskových her zatím v go nepodařilo
vytvořit počítačový program, který by
porážel alespoň silnější amatéry. A to
přesto, že jsou pro tvůrce vypsány mno-
hamilionové odměny.

Tato jednoduchost, a současně složi-
tost, vedou k tomu, že go je možné hrát
doma s dětmi jen tak pro radost, ale
také na profesionálních turnajích o sta-
tisíce dolarů. A pokaždé na aktéry par-
tie čeká hluboký duchovní zážitek.

Mistrovství Evropy je pro hráče go
velmi prestižní záležitostí. I proto se
jich do Prahy sjede tolik. A to nejen
z Evropy. Protože se šampionát hraje
jako otevřený, zúčastní se ho mnoho
goistů také z východní Asie či USA.
Pozváni jsou i silní asijští profesionálo-
vé, kteří budou komentovat nejzajíma-

vější partie. Kromě hlavního turnaje je
připravena řada doprovodných turnajů
a dalších akcí.

Vítězství v mistrovství se velmi cení.
Mistr Evropy je například pravidelně
zván na profesionální turnaje do Asie.
Pro mladé hráče pak může dobré umístě-
ní znamenat pozvánku ke studiu do ně-
které z asijských profesionálních škol go.

O úspěch proto budou usilovat
i čeští hráči. Asi největším naším želíz-
kem v ohni bude osmnáctiletý Ondřej
Šilt – tři roky studoval go v Japonsku
a loni se stal juniorským mistrem Evro-
py. Velké šance má také úřadující mistr
republiky Radek Nechanický – je vítě-
zem posledních tří ročníků série největ-
ších evropských turnajů Toyota Tour.
Své velmi bohaté zkušenosti může pak
uplatnit Vladimír Daněk, jenž v letech
1992 a 1997 se stal vicemistrem Evropy
a v tomto ohledu je naším nejúspěšněj-
ším hráčem.

Konkurence sice bude letos obzvláš-
tě veliká, ale v každém případě udělá-
me všechno pro to, abychom využili
domácího prostředí a vybojovali histo-
ricky první titul absolutního mistra Ev-
ropy pro Českou republiku, poodhaluje
ambice českých zástupců Vladimír

Daněk. Nebude se však jednat o snad-
ný úkol, protože v podstatě všichni nej-
větší favorité studovali v asijských pro-
fesionálních školách go nebo dokonce
v Asii žijí a hrají mezi profesionály.

Pražské mistrovství Evropy je vhod-
nou příležitostí i pro ty, kdo se chtějí
s hrou go seznámit. Kromě ukázek pro
veřejnost bude možné v místě konání
zakoupit hrací soupravy a literaturu,
případně získat další cenné informace.
Podrobnosti o hře go i o jejím evrop-
ském mistrovství lze získat na interne-
tových stránkách České asociace go
www.goweb.cz.

Akce byla zařazena do projektu
„2005 – Rok mezilidských vztahů mezi
Evropskou unií a Japonskem“ a byla jí
poskytnuta záštita Japonského velvy-
slanectví v České republice.  

Mistrovství Evropy v deskové hře go
se uskuteční ve dnech 23. 7. – 6. 8.
2005 jako součást RSJ Invest 49. evrop-
ského kongresu go v Kongresovém
centru VŠCHT (K Verneráku) v Kunra-
ticích a v ZŠ Campanus (Jírovcovo
nám.) na Jižním Městě II.

Tomáš Grosser,
tiskový mluvčí ČAGo

a člen organizačního výboru ME

MISTROVSTVÍ EVROPY v go

Největší česká naděje 
– osmnáctiletý Ondřej Šilt.

Úřadující mistr republiky Radek Ne-
chanický, další z českých reprezentantů.

LETNÍ TÁBOR s kolem
13. – 28. 8. 2005 Bílkovice u Vlašimi

Cykloturistický oddíl UFO pořádá
každoročně letní stanový tábor.

Na doplnění kapacity nabízíme tábor
chlapcům i dívkám, kteří právě navš-
těvují 2. nebo 3. ročník základní
školy. Podrobnější informace nalez-
nete na http://oddil-ufo.wz.cz.

Kontakt: Jaroslav Hejný (UFO)
Tel. 737 845 198

LÉTO S KOŇMI 2005

SRAZ – Společně za radostí
a zdravím nabízí na zemědělské

usedlosti Vápno ozdravné a rekon-
diční „Léto v sedlech huculských
koní“. Termíny dětských táborů: 15.
7. - 24. 7. a 29. 7. - 7. 8. 2005

Informace: Sdružení SRAZ, 
Toulcův dvůr, tel.: 604 219 987

www.hucul-sraz.cz  
e-mail: sdruzenisraz@centrum.cz

LETNÍ DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR
v údolí řeky Střela
2. běh: 25. 7. – 13.8. 2005

Tábor pořádá 73. pionýrská skupi-
na Nad Vodovodem 460, 108 00

Praha 10. Cena 3800 Kč/3 týdny, do-
prava z Prahy smluvním autobusem.

Kontakt a informace: Ing. L. Mach,
tel. 241 483 138 (9–17 hod.), 272 915 354 (večer)

Plickova 570, 149 00 Praha 4
E-mail: era@comp.cz, www.quick.cz/ps_vodovod
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Na letošní prázdniny knihovna
Opatov připravila pro děti

další z pravidelných dlouhodo-
bých soutěží určených zejména
pro ty, kteří tráví jeden nebo více
týdnů na Jižním Městě. Na stejné
téma jako soutěž – tedy zvířecí –
budou i odpolední tvůrčí dílny.
Partnerem zvířecích prázdnin je
ZOO Praha (www.zoopraha.cz).
A tak, máte-li chuť se na chvíli
stát zoology nenechte si ujít:

Zvířena pěti kontinentů
1. 7. – 3. 9. 2005

Celoprázdnino-
vá soutěž, při
které budete
moci probádat
svět zvířat na
všech pěti kon-

tinentech. Deset vylosovaných
autorů/autorek správných odpo-
vědí čeká drobná odměna od
ZOO Praha. Všichni soutěžící
budou mít možnost vypravit se v
druhém zářijovém týdnu s kni-
hovnou do ZOO Praha pouze za
cenu dopravy. 

Zvířátko na psací stůl
Středa 20. 7. 
od 15:00 do 17:00
Vyrobte si hlídacího psa, žirafu,
slona nebo koně pro vaše psací
potřeby.

ZOO na nástěnku
Čtvrtek 25. 8. 
od 15:00 do 17:00 
Tvůrčí dílna, ze které by mělo
vzejít dílo společné – plán smyš-

lené ZOO obývané zvířátky ze
samolepící fólie. ZOO bude
umístěna na jednu z nástěnek
dětského oddělení knihovny
Opatov.

Dílny i účast v soutěži 
je zdarma…

PRÁZDNINY SE ZVÍŘATY 
v knihovně Opatov

Letní provozní doba knihoven
Knihovna Opatov

Opatovská 1754
tel.: 272 918 759
e-mail: opatov@mlp.cz

Pondělí 9:00 – 19:00 
(pouze studovna)

Úterý 9:00 – 19:00
Středa 9:00 – 19:00
Čtvrtek 9:00 – 19:00
Pátek 9:00 – 15:00
Sobota Zavřeno

V týdnu od 1. do 7. 8. 
bude knihovna zcela uzavřena.

Knihovna Jírovcovo náměstí

Jírovcovo náměstí 1
tel.: 271 913 593
e-mail: jirovcovo@mlp.cz

Pondělí Zavřeno
Úterý 9:00 – 19:00
Středa 12:00 – 19:00
Čtvrtek 12:00 – 19:00
Pátek 9:00 – 15:00

V týdnu od 1. do 7. 8. 
bude knihovna zcela uzavřena.

Pan učitel Ničitel
Náš pan učitel
je pěkný ničitel
o včerejší matice
nám počmáral lavice
Vyryl do nich nápisy
obrázky a podpisy
a ještě se tomu smál
kdo tohleto sakra psal
Pak mi kopal do tašky
zničil na ní odrazky
a snědl mi svačinu
přistih’ jsem ho při činu
Roztrhal nám sešity
co byly pevně sešity
roztrhal je na listy
proč to nikdo nezjistí
A na mapu Německa
kreslil tužkou kolečka
takhle zkazil celý svět
náš učitel kazisvět

Lukáš Pavlásek
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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

KD OPATOV 
JE O PRÁZDNINÁCH UZAVŘEN.

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 ČERVENCI A SRPNU

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE

Letní hudební festival 
s Jaroslavem Svûcen˘m a jeho hosty
Koncerty se konají na nádvofií Chodovské
tvrze za kaÏdého poãasí, pódium i hledi‰tû
jsou zastfie‰eny. Zaãátky koncertÛ vÏdy ve
20 hodin. Vstupné 90 – 240 Kã.
Program letního hudebního festivalu:

Úter˘ ❑ 19. 7. ❑ 20.00
Prolog letních tónÛ. Jaroslav Svûcen˘ –
housle, Miroslav Kejmar – trubka. Or-
chestr Virtuosi Pragenses. Program: Vi-
valdi, Tartini. Bach, Charpentier, Tele-
mann, Vejvanovsk˘

âtvrtek ❑ 21. 7. ❑ 20.00
Koncert pro deset strun. Jaroslav Svû-
cen˘ – housle, Vladislav Bláha – kytara.
Program: Vivaldi, Piazolla, M. de Falla,
Duarte, Koshkin

Úter˘ ❑ 26. 7. ❑ 20.00
Slavné ãeské housle. Jaroslav Svûcen˘
– housle + laureát Kocianovy houslové
soutûÏe v Ústí nad Orlicí, Marie Synková
– klavír. Slavné housle tfií století se rozezní
ve skladbách A. Dvofiáka, L. v. Beethove-
na, J. Kociána, J. Masseneta a dal‰ích.

âtvrtek ❑ 28. 7. ❑ 20.00
Slavnosti strun. Katefiina Englichová –
harfa, Jaroslav Svûcen˘ – housle, viola
a prÛvodní slovo. Program: Smetana,
Saint–Saens, Durnier, Dusík a dal‰í autofii

Úter˘ ❑ 2. 8. ❑ 20.00
Veãer italského baroka. Jaroslav Svûce-
n˘ – housle a viola, Jitka Navrátilová –
cembalo. Program: Corelli, Tartini, Vivaldi,
Scarlatti, Bach

âtvrtek ❑ 4. 8. ❑ 20.00
Letní slavnosti strun. Jaroslav Svûcen˘
– housle, Jifií Bárta – violoncello, Marie
Synková – klavír. Program: Bach, Dvo-
fiák, Smetana a dal‰í.

Úter˘ ❑ 9. 8. ❑ 20.00
JablkoÀ & Jaroslav Svûcen˘

âtvrtek ❑ 11. 8. ❑ 20.00
Klasické trio v klasicistní tvrzi. Jaroslav
Svûcen˘ – housle. âeské trio: D. Vla-

chová – housle, M. Petrá‰ – violoncello,
M. Langer – klavír. Program: Corelli, Dvo-
fiák, Suk.

Úter˘ ❑ 16. 8. ❑ 20.00
Ve znamení zpûvu. Martina Kociánová –
zpûv, Jaroslav Svûcen˘ – housle, Ama-
deus Trio – K. Dohnal, F. HlucháÀ – kla-
rinet a P. HlucháÀ – fagot. Program: Mo-
zart, Rossini, Gershwin a dal‰í.

âtvrtek ❑ 18. 8. ❑ 20.00
Epilog letních tónÛ. Jaroslav Svûcen˘ –
housle, Virtuosi Pragenses – komorní
orchestr. Program: Vivaldi, Bach, Mozart.

VSTUPENKY NA LETNÍ FESTIVAL 
TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE
JSOU JIÎ V P¤EDPRODEJI.

Galerie Chodovské vodní tvrze
POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ GALERIE (V 1. PAT¤E): 
E. A. Schmidtová, Pavel Soukup, Anen Zertová, Franti‰ek Újezdsk˘

– obrazy, fotografie artprotis • Od 29. 6. – 31. 7. 2005

Eva Hnyková – obrazy • Od 4. 8. – 4. 9. 2005

MALÁ GALERIE (V P¤ÍZEMÍ):
Tomá‰ Jedliãka – Keramika • Od 29. 6. do 31. 7. 2005

Vlasta ·tolúnová – Banduriãová – Keramika

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

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

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

Galerie je otevfiena dennû mimo pondûlí od 13.00 do 19.00 hod.
Restaurace – kavárna je otevfiena dennû od 11.00 do 23.00 hodin.

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

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

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

Informace: paní Eva Buzková, tel. 272 937 431
Od 11. 7. do 26. 8. 2005 knihovna uzavfiena.
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Zakoufiilova 955, 149 00 P 11-Chodov
tel. 272 950 557

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

V srpnu bude galerie
z dÛvodÛ oprav uzavfiena!!!

Dûkujeme za va‰i náv‰tûvu
a 1. záfií se tû‰íme na shledanou!

V˘stava
JIŘÍ TALAFANT
„TEMNATA A OSIDLA“
VernisáÏ se koná ve ãtvrtek 14. ãervence
2005.
V˘stava v prostorách Dendrit kafé potrvá
do 31. 8. 2005 vÏdy ve v‰ední dny v do-
bû od 11.00 do 20.00 hod.

PROGRAM V KLUBU:

ãtvrtek ❑ 14. 7. ❑ 19.00
Koncert hudební skupiny Zaobzor

Pfiijìte na dobrou kávu do pfiíjemného
prostfiedí s milou obsluhou!

Tû‰íme se na shledanou!

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

DENDRIT
KAFÉ

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

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

KLUB JE O PRÁZDNINÁCH
OTEVŘENÝ VŽDY V ÚTERÝ, 
VE STŘEDU A VE ČTVRTEK 
OD 15 DO 21 HODIN!!!!

Provoz klubu v ãervenci 2005:
❑ âtvrtek 7. 7. ❑ Úter˘ 19. 7. 
❑ Stfieda 20. 7. ❑ âtvrtek 21. 7.
❑ Úter˘ 26. 7. ❑ Stfieda 27. 7.
❑ âtvrtek 28. 7.

Provoz klubu v srpnu 2005:
❑ Úter˘ 2. 8. ❑ Stfieda 3. 8.
❑ âtvrtek 4. 8. ❑ Úter˘ 9. 8.
❑ Stfieda 10. 8. ❑ âtvrtek 11. 8.
❑ Úter˘ 23. 8. ❑ Stfieda 24. 8.
❑ âtvrtek 25. 8.

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

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

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

e-mail: jiznipol@proximasociale.cz

Prázdinové v˘jezdy

❑ FESTIVAL BOSKOVICE
12. 7. – 17. 7.  – pro star‰í klientelu

❑ SJÍÎDùT VLTAVU NA RAFTECH
11. 7. – 15. 7. – pro mlad‰í klientelu

Dal‰í informace na www.proximasociale.cz

Základní umělecká
škola

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

HUDEBNÍ KLUB 
JE O PRÁZDNINÁCH UZAVŘEN.

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

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
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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.

·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

NABÍDKA 
NA LÉTO V DDM:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Kozojedy  ■ 25. 7. – 29. 7.
Vedoucí: Vrbová. 
Vûk: 6–12. Cena: 900 Kã

PRÁZDNINOVÁ 
KERAMICKÁ DÍLNA

Praha  ■ 1. 7. – 6. 7.
Vedoucí: Îitná. 
Vûk: od 12 let. Cena: 300 Kã

Informace v DDM ·alounova, 
na telefonních ãíslech: 

272 929 545, 272 917 077 
nebo e-mail: sal@ddmjm.cz.
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KULTURNÍ P¤EHLED âERVENEC 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 od záfií.

Kulturní centrum Zahrada bude pro ve-
fiejnost z technick˘ch dÛvodÛ v dobû
od 1. ãervence do 18. ãervence 2005
uzavfieno. Informace o prázdninovém
provozu Internetové kavárny a celé bu-
dovy najdete na www.kczahrada.cz ne-
bo na tel. 271 910 246.

Hezké léto vám pfieje Zahrada.

ČERVENEC A SRPEN 2005

Film

stfieda ❑ 20. 7. ❑ 17.00 a 19.30
Good bye Lenin – tragikomick˘ snímek
evokující atmosféru konce NDR – film
Wolfganga Beckera

stfieda ❑ 27. 7. ❑ 17.30 a 19.30
Million Dollar Hotel – film Wima Wender-
se a Bono Voxe u U2, v hlavních rolích:
Mel Gibson a Milla Jovovich

stfieda ❑ 3. 8. ❑ 17.30 a 19.30
Chicago – filmov˘ muzikál Roba Marshal-
la, v hlavních rolích: R. Zellweger, C. Zeta
– Jones, R. Gere – USA 2002

stfieda ❑ 10. 8. ❑ 17.00 a 19.30
Hrdina (Hero) – historick˘ váleãn˘ velko-
film – Hong–Kong, âína 2003

stfieda ❑ 17. 8. ❑ 17.00 a 19.30
Matka – erotické drama pûta‰edesátileté
May, které posunuje hranice tabu – VB
2003 – pfiístupné od 18 let

stfieda ❑ 24. 8. ❑ 17.00 a 19.30
21 gramÛ – pfiíbûh nadûje a lidství, ne-
zlomnosti i pfieÏití – od reÏiséra filmu Amo-
res perros – film USA 2003

stfieda ❑ 31. 8. ❑ 17.00 a 19.30
Ztraceno v pfiekladu – dva osudy protnu-
té v japonském luxusním hotelovém baru
– film USA 2003

Filmy pro dûti a mládeÏ

stfieda ❑ 20. 7. ❑ 10.00
Air Bud – Fotbalista – pes Buddy sbírá
úspûchy na hfii‰ti, ale ochrání svoje ‰tû-
Àátka? – hran˘ film USA 2001 – 83 min.

stfieda ❑ 27. 7. ❑ 10.00
Film na pfiání

stfieda ❑ 3. 8. ❑ 10.00
Film na pfiání

stfieda ❑ 10. 8. ❑ 10.00
Film na pfiání

stfieda ❑ 17. 8. ❑ 10.00
Film na pfiání

pondûlí ❑ 22. 8. ❑ 10.00
Pat a Mat... A je to!... – animované po-
hádky – 60 min.

úter˘ ❑ 23. 8. ❑ 10.00
Kocour Vavfiinec a jeho pfiátelé – ani-
mované pohádky – 90 min.

stfieda ❑ 24. 8. ❑ 10.00
Film na pfiání

ãtvrtek ❑ 25. 8. ❑ 10.00
Pfiíhody kozlíka Poplety .– animované
pohádky – 60 min.

pátek ❑ 26. 8. ❑ 10.00
·taflík a ·pagetka – animované pohádky
– 72 min.

pondûlí ❑ 29. 8. ❑ 10.00
Krtkova dobrodruÏství – animované po-
hádky – 55 min.

úter˘ ❑ 31. 8. ❑ 10.00
O Dorotce – animované pohádky – 73
min.

stfieda ❑ 31. 8. ❑ 10.00
VIP – Velmi inteligentní primát – rodinná
komedie o nové posile hokejového t˘mu –
‰impanzi Jackovi – USA 2000 – 91 min.

V˘stavy

1. 6. – 31. 7. ❑ galerie
Ing. Michal Vallo, Gabriela Ka‰parová:
Svûtlo a stíny Tuniska – fotografická v˘-
stava

31. 7. – 30. 9. ❑ galerie
Ivana Stonjeková: Mandaly. V˘bûr z dûl
2002–2005

2. 6. – 31.7. ❑ mal˘ sál
Zemû pod Karpaty – v˘stava dûtsk˘ch
kreseb a fotografií z Podkarpatské Rusi

1. 8. – 30. 8.
·tefan Ki‰ – Cesta Labe 2 – fotografická
v˘stava

SoutûÏe

1. 9. – 23. 11.
Fotografická soutûÏ: Radosti v Ïivotû
JiÏního Mûsta (v Ïivotû jeho obyvatel,
událostí a okamÏikÛ), více na www.kcza-
hrada.cz.

Pfiipravujeme

ãtvrtek ❑ 15. 9. ❑ 19.00
Nezmafii – koncert legendární folkové
skupiny ãistû akusticky

ãtvrtek ❑ 20. 10. ❑ 19.00
Pavlína Jí‰ová & CS Band – „první dáma
folku“ se svojí skupinou

Prázdninové v˘tvarné dílny pro dûti

22. 8. – 26. 8. ❑ 8.00–13.00

29. 8. – 31. 8. ❑ 8.00–13.00
Tvofiivé odpoledne ve v˘tvarném ateliéru
– v˘tvarná dílna pro dûti
– nutno rezervovat u paní Ilony Nûmcové

(mob. 736 406 043 nebo 271 910 246)
– v cenû: vstupné na dûtskou filmovou

projekci od 10.00 hod.

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

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

VÝSTAVA na radnici

Bûhem letních prázdnin, v ãervenci
a srpnu 2005, budou vystavovat ve

v˘stavní síni na radnici Mâ Praha dûti
a mládeÏ z v˘tvarného ateliéru Kulturní-
ho centra Zahrada. Barevné zrcadlení
uvidíte od 28. ãervna do 1. záfií 2005.
VernisáÏ prací se koná 28. ãervna od
15 hodin na Úfiadu mûstské ãásti Pra-
ha 11, Ocelíkova 672, Praha 4.

V˘stava je pfiístupná vefiejnosti v pondûlí
a ve stfiedu od 8.00 do 18.00 hod.,
v úter˘ a ve ãtvrtek od 8.00 hod. 
do 16.00 hod a v pátek od 8.00 
do 15.00 hod. V pondûlí 4. 7. 2005 
je úfiad uzavfien.
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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

Petr Brodeck˘ – Krajina a lidé
(fotografie)

27. 6. – 29. 7. 2005

Petr Brodeck˘ se narodil roku 1953
v Praze. Jeho první fotografie vznikly

právû na star˘ch Zátorách, nedaleko hole-
‰ovické elektrárny, kde trávil svoje dûtství.
VáÏnûji se fotografií zab˘val aÏ v roce
1969 ve vinohradském fotoklubu ve Valde-
ku, kde v té dobû pÛsobili lektofii zvuãn˘ch
jmen jako Taras Ku‰ãinsk˘, Erich Tylínek,
K. F. Novák, Jan Andûl a jiní.

Fotografoval pfieváÏnû krajinu a hlavnû
Staré Mûsto v Praze. V letech 1980 aÏ
1995 se zamûfiil na intimní rodinné scené-
rie. Teprve aÏ po roce 1995 zaãal opût fo-
tografovat námûty související s turistickou
aktivitou. V sedle velocipedu zdokumento-
val vinné stezky na Moravû, fieky, jezera
a hory v Rakousku, Slovensko i jiná zají-
mavá místa.

Do fotoklubu Nekázanka vstoupil v roce
2002, zde dále fotografoval krajinu, archi-
tekturu, akty a zúãastnil se spoleãnû s fo-
toklubem nûkolika v˘stav. TéhoÏ roku za-
ãal psát pro deník „Halo noviny“ do rubriky
„Toulky na‰í vlastí“, ãlánky o mûstech a tu-
ristice, doprovázené mnoha fotografiemi
ze svého putování. V roce 2004 uspofiádal
v Praze první autorskou v˘stavu a zdárnû
v pofiádání v˘stav pokraãuje. V ãervenci se
jeho fotografiemi mÛÏete potû‰it v Opatov-
ské knihovnû.

V˘stava bude zahájena v pondûlí 27. 6.
2005 v 18 hodin.

Pobočka Opatov

LETNÍ 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 9.00–15.00 hod.

KNIHOVNA BUDE 
OD 1. DO 7. 8. 2005 UZAVŘENA

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

KNIHOVNA BUDE 
OD 1. DO 7. 8. 2005 UZAVŘENA

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

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka jírovcovo nám.

Pavla Francová
Jaro – léto – podzim – zima

Hmatové kresby a pastely
8. 8. – 3. 9. 2005

Pavla Francová (1972), b˘valá reprezen-
tantka âeskoslovenska na evropsk˘ch

a svûtov˘ch závodech zrakovû postiÏe-
n˘ch, získala mnoho prvních, druh˘ch i tfie-
tích míst v bûhu na 800, 1500 a 3000 met-
rÛ, v bûhu na lyÏích klasickou technikou
na 5 a 15 kilometrÛ, v plavání na 100
m prsa a roku 1992 na Letních paralympij-
sk˘ch hrách v Barcelonû vytvofiila svûtov˘
rekord v bûhu na 3000 metrÛ.

V letech 1990 – 1995 absolvovala baka-
láfiské studium na Filozofické fakultû UK
(pfiekladatelství–tlumoãnictví, angliãtina)
a léta 1996–1998 strávila v USA magister-
sk˘m studiem na West Chester University
of Pennsylvania  (poradenství, psychote-
rapie).

Pavla Francová nikdy zcela nevidûla,
okolí rozeznávala do vzdálenosti necelé
poloviny metru, svût vnímala jako barevné
skvrny, které do sebe volnû a neurãitû pfie-
cházejí. Hvûzdy, mûsíc, slunce si umí
pfiedstavit, ale ve skuteãnosti je nikdy ne-
spatfiila. Od patnácti let nevidí vÛbec nic.
Jako dítû hodnû malovala, pak zkou‰ela
modelovat, skládat obrázky z rÛzn˘ch ma-
teriálÛ, ale nejdÛleÏitûj‰í jsou pro ni barvy.
V‰echny informace vnímá a ukládá do pa-
mûti pomocí barev. 

Objevuje reliéfní kresbu, najde zpÛsob
sebevyjádfiení. Vlastní v˘tvarnou techniku
naz˘vá prokreslováním, vznik kresby kon-
troluje hmatem, kter˘ urãuje sílu, hustotu
i nasazení ãar a lineární kresbu vybarvuje
olejov˘mi pastely. Maluje dûtské a pohád-
kové motivy, stromy, zvífiata, nadpfiirozené
bytosti, ale je‰tû bohat‰ím zdrojem inspi-
race je její barevné vidûní. „Pfiipadá mi, ja-
ko kdyby ve mnû neustále bûÏel nûjak˘ vi-
zuální kanál, kde pofiád nûco dávají, stále
vidím nûjaké obrazy, nûkteré jsou tak ur-
putné, Ïe mû v noci probudí. Ty musím na-
kreslit.“ Vlastní slova v‰estrannû (pohybo-
vû, v˘tvarnû, hudebnû, literárnû) nadané
autorky nám nejlépe pfiibliÏují její svût za
oãima.

V srpnu, ve v˘stavní síni opatovské kni-
hovny, se tímto svûtem mÛÏete procházet.

V˘stava bude zahájena úvodním slovem
Jifiího HÛly v pondûlí 8. srpna v 16 hodin.

Olga Kuãerová

Tû‰íme se na vás.

KDO BUDE 
KORUNOVÁN LETOS?

Oprázdninách se mohou dûti opût zú-
ãastnit jiÏ tradiãní soutûÏe o titul Krále

ãtenáfiÛ. Tentokrát budou tvofiit i obálku
své nejoblíbenûj‰í knihy.

Na kaÏdého dûtského prázdninového
ãtenáfie ãeká odmûna podle poãtu pfieãte-
n˘ch knih. Kdopak se asi letos stane krá-
lem ãtenáfiÛ Jírovcem III.? Nebo bude mít
na‰e poboãka koneãnû královnu Jírovco-
vnu?

Pfiijìte do knihovny Jírovcovo a zúãast-
nûte se soutûÏe o nejpilnûj‰ího ãtenáfie.
Co pro to musíte udûlat?

1. VypÛjãit si v knihovnû na Jírovcovû
námûstí v období od 28. 6. do 31. 8. co
nejvíce knih a samozfiejmû je i pfieãíst. Kni-
hovnice se vás mohou namátkou zeptat
na hlavní postavu ãi na nûco z obsahu.

2. Vyzvednout si soutûÏní kníÏeãku, do
které si budete zapisovat autory a názvy
vypÛjãen˘ch knih.

3. Jakoukoli technikou vytvofiit obálku
své nejoblíbenûj‰í knihy - mÛÏete malovat,
lepit, ‰ít a vy‰ívat.

SoutûÏní kníÏeãky nezapomeÀte odevz-
dat do 9. záfií 2005.

Po prázdninách vyhlásíme vítûze, kter̆
bude korunován králem Jírovcem III. nebo
královnou Jírovcovnou I. Tímto titulem se
bude py‰nit aÏ do konce pfií‰tích prázdnin,
kdy probûhne nová volba.

Nemusíte se bát vypÛjãit si víc knih
najednou, v˘pÛjãní doba

je jako kaÏdé prázdniny 8 t˘dnÛ.
Knihovna Jírovcovo námûstí 1782,

148 00 Praha 4
Tel. 271 913 593, jirovcovo@mlp.cz
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Oficiálně nese tato akce
název Noc s Andersenem
a nápad se zrodil v hlavách
knihovnic z Uherského
Hradiště. Letošní ročník
byl o to slavnostnější, že
připadl na rok oslav
200. výročí narození
dánského pohádkáře
Hanse Christiana
Andersena a to na den
přesně (H. Ch. Andersen
se narodil 2. dubna). Co se
oné noci z 1. na 2. dubna
v knihovnách vlastně dělo?

Na Opatov připlul vodník
Pobočka Městské knihovny
v Praze – Opatově oslavila dvou-
sté výročí narození H. CH. An-
dersena nevšední kouzelnou po-
hádkovou nocí strávenou spolu
s jednadvaceti malými čtenáři
v knihovně. Vodník Pentlička,
který do knihovny připlul na ná-
vštěvu, dětem přiblížil život
a význam tvorby H. CH. Ander-
sena a pozval malé čtenáře na ta-
juplnou cestu knihovnou. Tu mě-
ly projít s využitím kouzelné
mapy plné pohádkových bytostí.
Ne všechny se ale té noci chtěly
lidským mláďatům ukázat.
S ohledem na již zmiňované vý-
ročí ve ztemnělé knihovně na dě-
ti čekaly postavy z knih dánské-
ho pohádkáře. Cestou se setkaly
s ošklivým kačátkem, sněhovou
královnou, princeznou na hrášku
a čarodějnicí. Každá postava mě-
la pro děti připraveno pár pohád-
kových úkolů.

Aby se Noc stala pro děti
opravdu nezapomenutelnou, by-
ly pro ně nachystány pomůcky

na výrobu originálního suvenýru
– Ptáka Moudráka. Pro knihovnu
pak v dalším tvůrčím úkolu „za-
sadily“ papírový strom s neoby-
čejným názvem Pohádkovník
Andersenův (Fabularius Ander-
seni). Můžete se na něj přijít do
dětského oddělení podívat i vy!

Hlavně však byla tato noc pro
děti časem, kdy se mohly za-
smát, popovídat si, poslouchat
pohádky, trochu se bát a pořádně
si to užít.

Děkujeme, pane Andersene,
a příští rok (snad) na shledanou
...

Věra Ryšavá,
Drahomíra Dvořáková

Víte, že se v knihovně 
dá i spát?
Děti, které se v naší knihovně na
Jírovcově náměstí zúčastňují
každoroční celorepublikové akce
Noc s Andersenem, to vědí.

Malí čtenáři luštili pohádko-
vou křížovku, ve které byly
ukryty názvy Andersenových
pohádek. Každé políčko museli

rozluštit pomocí šifer, rébusů
a skrývaček. Úspěšně si se vše-
mi nástrahami poradili a získali
ukrytou tajenku – POHÁD-
KOVNÍK. Tento tajuplný strom
(Fabularius Anderseni), který se
smí sázet jen jednu noc v roce,
jsme si po vyluštění křížovky
společně zasadili do květináče.
Naším pohádkovým stromeč-
kem byla pokojová jedle zvaná
araukárie. Její větvičky děti
ozdobily barevnými papírovými
lístečky, na které každé z nich
napsalo svou nejoblíbenější po-
hádku. Pohádkovník jsme slav-
nostně umístili na čestné místo
v knihovně.

Ovšem tajenkou první soutěž
zdaleka neskončila. Těžkým
úkolem bylo pro jednotlivá druž-
stva vymyslet báseň z pěti slov
použitých v křížovce. Zde může-
te posoudit jeden z výsledků po-
líbení Múzou:

„Slavík, ten krásně zpívá,
dítě u pohádky zívá.
Ropucha tam kváká
a drak za ní skáká.“

Pohádková noc v knihovnách  

▼
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LÉTO A FILMOVÉ PROJEKCE
v Zahradě
V průběhu července a srpna nabízí Kulturní centrum Zahrada

celou řadu filmových projekcí pro děti i dospělé. Dospělým
návštěvníkům jsou od 20.7. určena středeční představení od 17.00
a 19.30. Na plátně Zahrady můžete zhlédnout např. tragikomický
německý snímek Good bye Lenin, americký filmový muzikál Chi-
cago, koprodukční čínský velkofilm Hrdina či komorní romanci
Ztraceno v překladu. Vstupné na projekce 40 Kč.

Dětem jsou určeny úspěšné filmy s Patem a Matem, kocourem
Vavřincem, krtečkem, psem Buddym či šimpanzem Jackem. Od
27.7. do 24.8. budou navíc středy patřit „Filmu na přání“. Malí di-
váci si z nabídky čtyř snímků sami zvolí ten, který mají zájem vi-
dět. Dětská představení začínají v 10.00, symbolické vstupné 10
Kč.

Výstavu fotografií „Světlo a stín Tuniska“ (Michal Valo, Gabri-
ela Kašparová) a ukázku dětských kreseb a fotografií „Země pod
Karpaty“ můžete navštívit do konce července. V srpnu pak nové
expozice: Mandaly – výběr z děl 2002 – 2005 (Ivana Stonjeková,
autorka známá svými léčivými obrazci) a Cesta Labe (druhá část
fotografií Štefana Kiše).

Ve dnech 1. až 18. července 2005 bude zařízení pro veřejnost
z technických důvodů uzavřeno. Informace o prázdninovém provo-
zu Internetové kavárny a celé budovy na nebo na tel.: 271 910 246.

Hezké léto vám přeje Zahrada. Mgr.Tomáš Rulf

NA CO SE TĚŠIT 
od září v Zahradě?
Od září opět přinese Kulturní centrum Zahrada bohatou nabíd-

ku pořadů a kurzů všech typů. Z připravovaných akcí zmiňme
např. vystoupení skupiny Nezmaři (15. 9.) – jeden z mála čistě
akustických koncertů skupiny. V Nezmarech proslula i zpěvačka
Pavlína Jíšová, ta svoji sólovou skupinu CS Band představí v říjnu
(20. 10.). Malým svátkem pro všechny milovníky bluegrassu bude
akce Bluegrass Garden (účinkují Reliéf, Drive, Modrotisk) 8. 11.
a navazující dílna pro všechny hudebníky pod vedením skupiny
Reliéf – Bluegrass Workshop – 12.11. Nové pořady „Setkávání“
připravuje PhMr. Rudolf Skarnitzl (O indické filozofii a józe) či
průvodce Miloš Ekstein (Procházky historickou Prahou). Novin-
kou budou přednášky o okrasných zahradních rostlinách RNDr. Ji-
řího Žlebčíka. Svoje divadelní představení „Výrobce bomb na útě-
ku“ uvede soubor D. S. Monde (20.9.). Navíc „Host v Zahradě“
a „Film s hostem – Host s filmem“, pravidelná sobotní představení
pro děti, setkání mladých sběratelů kartiček nebo výstavy. A to ne-
ní samozřejmě všechno... Těšte se – je na co. Mgr.Tomáš Rulf

Během Noci s Andersenem
jsme také nakreslili a napsali
přáníčka plná pozdravů pro ně-
které známé osobnosti. Mezi ni-
mi byli např. dánský velvyslanec
pan Jorgen Bojer, pan Václav
Havel nebo spisovatel Pavel
Šrut. Z obrázků plných pohádko-
vých postav bylo opravdu těžké
vybrat ty nejhezčí z nich, které
jsme poslali přímo k rukám dán-
ské královny Margarety II.

Po malování se jednotlivá
družstva dětí s vervou pustila do
pohybových a literárních soutěží,
od kterých jsme si marně slibo-
vali, že je unaví. Děti si ještě
dlouho do noci špitaly ve svých
do kruhu rozložených spacácích,
pěkně hlavičkami k sobě, ĺa pro-
bíraly své dojmy.

Ráno jsme v hezké atmosféře
společně prožitého večera posní-
dali, vůně bílé kávy nás příjemně
navracela do reality nového dne.
Rozloučili jsme se předáním od-
měn za statečnost a výdrž při
nočním dobrodružství – každé
dítě dostalo pamětní list, pohled-
nici s obrázkem Galiny Miklíno-
vé, pro tuto příležitost autorkou
vytvořeným, pastelky, magnetky
Starburst a drobné sladkosti.

V dnešní přetechnizované do-
bě se můžeme pozastavovat nad
tím, proč děti málo čtou. Je do-
kázáno, že v rodině, kde čtou do-
spělí, problém se čtením děti
zpravidla nemají. V některých
rodinách však společnou četbu
neznají, a proto se knihovny sna-
ží dětem nabídnout jinou varian-
tu: večerní četbou a povídáním
o knížkách jim ukázat krásu
mluveného slova a půvab společ-
ného předčítání. Snad se nám to
v ten kouzelný večer povedlo.

Iva Vohrnová

Prahy 11
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Modletická 1401, Praha 11
tel.: 736 469 284, 267 910 008

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

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

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

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

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

e-mail: alterapars@seznam.cz

DIXIE klub
v tûlocviãnû, vchod A, 1. patro
❑ nízkoprahov˘ klub pro dûti ‰kolního vûku
❑ o prázdninách otevfieno – pondûlí a ãtvr-
tek od 15.30 do 18.30
❑ volnoãasové aktivity a záÏitková peda-
gogika; ãinnosti uplatÀující a podporující
rÛzné druhy tvofiivosti, zábavné uãení
hrou, odreagování a relaxace formou
spontánních, radostn˘ch ãinností (hry,
soutûÏe, práce s hlínou a keramick˘mi
dlaÏdicemi, malování, batikování,
ping–pong, modelafiení, elektronika, pro-
gramování a dal‰í)
❑ sobotní a víkendové v˘lety
❑ vstup zdarma

Prázdninov˘ provoz klubu DIXIE

1. 7. – 18. 8.
Klub otevfien v pondûlí 
a ve ãtvrtek od 15.30 do 18.30 hod.

22. – 26. 8.
Dixie kemp
– celodenní mûstsk˘ kemp pro dûti
‰kolního vûku
se uskuteãní od 22. 8. do 26. 8. 2005
pondûlí aÏ pátek od 10.00 do 17.00 hod.
Pro dûti, které budou trávit druhou polovi-
nu srpna v Praze, je pfiipravena spousta
her, sportÛ, tvofiiv˘ch aktivit, zábavy, odpo-
ãinku i pouãení.
Místo konání: Program mimo páteãního
v˘letu bude probíhat v prostorách dûtské-
ho klubu o. s. KAMÍNEK, Modletická 1401,
vchod A – I. patro a na pfiilehlé zahradû
Cena: zdarma, obûd si pfiineste s sebou.
Pfiihlá‰ky na Dixie kemp: není tfieba se
zvlá‰È pfiihla‰ovat, staãí pfiijít! Jen na pá-
teãní v˘let je tfieba písemné dovolení rodi-
ãÛ k úãasti.

Informace:
vedoucí kempu – Petra Mílková,

723 461 877

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

PRÁZDNINOVÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI

Stfieda 18.00
Pátek 18.00
Nedûle 8.30, 20.00

KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ

KfiesÈanské centrum - JiÏní Mûsto,
Modletická 1401, tel. ã. 736 469 284

V KfiesÈanském centru
bohosluÏby bûhem prázdnin nejsou

Farní knihovna 
sv. Franti‰ka z Assisi
je umístûna v suterénu
farní budovy. Knihov-
na, v níÏ je moÏno si
knihy pÛjãovat, je za-
tím otevfiena kaÏdou
nedûli od 9.30 do
12.00 hod., v pfiípadû

vût‰ího zájmu bude moÏné ji zpfiístupnit
i v nûkter˘ v‰ední den.

www.kamínek.org/nadne

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

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

PRÁZDNINY 2005

O prázdninách je KfiesÈanské cent-
rum – JiÏní Mûsto pro vût‰inu pravi-
deln˘ch aktivit uzavfieno.

V˘jimky a dal‰í nabídky
– viz rubriky organizací:

KAMÍNEK, spoleãenství pracující s dût-
mi a mládeÏí (Klub Na dnû, Dixie klub),
YMCA Praha (Ymkárium, MC Domeãek),
ALTERA PARS.

KLUB 
JE PŘES PRÁZDNINY UZAVŘEN.

LETNÍ KERAMICKÉ DÍLNY

Dvoudenní dílny pro dûti a dospûlé. První
den: modelování, toãení na kruhu, v˘roba
keramiky z forem. Druh˘ den: dekorování
keramiky.

Dvoudenní kurzy pro dûti s rodiãi 
(nebo i dûti bez doprovodu)

11. a 12. 7. vÏdy od 15.30 do 16.30
25. a 26. 7. vÏdy od 15.30 do 16.30
10. a 11. 8. vÏdy od 15.30 do 16.30
24. a 25. 8 vÏdy od 15.30 do 16.30

Dvoudenní kurzy pro dospûlé

11. a 12. 7. vÏdy od 17.00 do 19.00
25. a 26. 7. vÏdy od 17.00 do 19.00
10. a 11. 8. vÏdy od 17.00 do 19.00
24. a 25. 8. vÏdy od 17.00 do 19.00

Informace a pfiihlá‰ky:

Karolína Sehnoutková, tel. 603 180 180
(staãí SMS se jménem a poãtem úãastníkÛ)

PRONÁJEM 
HRNČÍŘSKÉHO KRUHU

Mimo dobu konání kurzÛ nabízíme dospû-
l˘m nebo dûtem s doprovodem pronájem
hrnãífiského kruhu vãetnû materiálu. Termí-
ny moÏno sjednat s Karolínou Sehnoutko-
vou na tel. 603 180 180.

17. – 30. 7.
DOBRODRUŽNÝ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
JiÏní âechy, Táborsko, letní tábor pro dûti
ve vûku 8–14 let, cena pobytu 3000 Kã,
více informací na www.kaminek.org 
nebo u hlavního vedoucího 
Jifiího âerného, tel. 777 144 942.
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•  Jste dobrá 
(možná začínající) 
skupina, která 
chce koncertovat?

•  Vytváříte alternativní 
divadlo?

•  Chystáte zajímavou 
akci pro veřejnost?

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

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. 

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

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

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

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

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

Jste pfiipraveni zaãít?
RÛst jako rodina

Pomáhat lidem
Poznávat JeÏí‰e

Milovat druhé
Objevovat sebe

Soudobá hudba
DÛleÏitá poselství

Pfiátelská atmosféra
Aktivity pro dûti a mládeÏ

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

Pro více informací, prosím, 
volejte na‰i kanceláfi: 

261 711 426

PROGRAM V ČERVENCI:

3. – 5. ãervence
Pofiádáme v˘jezd, bliÏ‰í informace na
schÛzce v pátek 1. ãervence od 17.00
hod. pfiímo v Ymkáriu nebo na tel.
732 976 215.

ČERVENEC OTEVŘENO
1. – 22. ČERVENCE

Pondûlí ❑ 15.00–20.00

Úter˘ ❑ 15.00–20.00

Stfieda ❑ 15.00–20.00

OD 22. 7. DO 21. 8. 2005
JE KLUB UZAVŘEN

OTEVŘENO OD 22. SRPNA:

Pondûlí ❑ 15.00–20.00

Úter˘ ❑ 15.00–20.00

Stfieda ❑ 15.00–20.00

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

Církev bratrská
Šeberov

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

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

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

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

nedûle  ❑ 10.00 

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

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!

Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

RODINNÝ KLUB BENJAMIN 
JE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
UZAVŘEN.

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.

Pfiejeme v‰em maminkám i dûtem
hezké prázdniny a tû‰íme se na vás

zase v záfií.
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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

KLUBKA NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ
ROK 2005/2006 TYTO KURZY:

Hudební kurzy – v˘uka hry na:
• flétnu – pfied‰kolní i ‰kolní dûti
• klávesy • klarinet
• kytaru • saxofon

V˘tvarná dílna – pfied‰kolní dûti, ml. ‰kol-
ní, st. ‰kolní, pfiípravka pro umûlecké ‰koly
– malba i kresba, grafické techniky

Kombinované kurzy v˘tvarné techniky
a keramické dílny
1. pro dûti do 4 let
2. pro ‰kolní dûti
3. speciální kurz jako pfiípravka pro umû-

lecké ‰koly – kresba, modelování

Keramická dílna – pfied‰kolní (od 5 let),
ml. ‰kolní, st. ‰kolní, (pokroãilej‰í mohou
pracovat u hrnãífiského kruhu)
V úter˘ veãer probíhá kurz pro dospûlé

Divadelní krouÏek – mlad‰í ‰kolní, star‰í
‰kolní (pro v‰echny, ktefií mají rádi diva-
dlo a rádi recitují)

Esteticko-pohybová v˘chova – kurz pro
dûti od dvou let v doprovodu jednoho z ro-
diãÛ (malování, kreslení, cviãení, taneãky,
básniãky, písniãky, rytmizace pomocí jed-
noduch˘ch hudebních nástrojÛ aj.)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
ZA JEDNOTLIVÉ VSTUPNÉ:

KLUBÍâKO – aktivita pro dûti od tfií let bez
doprovodu rodiãÛ – kaÏd˘ den s jin˘m za-
mûfiením

AEROBNÍ CVIâENÍ pro Ïeny a dívky –
úter˘   18.00–19.30
ãtvrtek 18.30–19.30

Aerobní cviãení BUëME KOâKY – vÏdy
1. a 3. sobotu v mûsíci od 9.30 do 10.30

Cviãení maminek a dûtí

Informace na tel. 272 930 149
Zápisy do kurzÛ zaãaly 20. 6. 2005

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

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

Cena vstupenky je 85 Kã.

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

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

LÉTO S KLUBKOU 2005
KD Klubka jiÏ tradiãnû pfiipravuje program
na letní prázdniny pro dûti, které neodjíÏ-
dûjí z Prahy. I na ty leto‰ní jsme pfiipravili
zábavu i pouãení na dva t˘dny. 
První t˘den – od 11. do 15. ãervence na
téma TAJEMNÁ RUDOLFÍNSKÁ PRAHA,
je spojen s v˘tvarnou a keramickou dílnou.

KD KLUBKA 
NABÍZÍ PRONÁJEM 

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se prosím na tel.: 

272 930 023.

Dûti podniknou vycházky historickou Pra-
hou a získanou inspiraci budou následnû
zpracovávat. Budou malovat, kreslit i mo-
delovat z keramické hlíny témata z histo-
rie. Spolu s námi nahlédnou do rudolfínské
doby. Také je ãeká celot˘denní hra, na zá-
vûr odmûnûná drobn˘mi cenami. 
INFORMACE u Mgr. Jany ·ipkové 
na tel.: 272 930 149. 

Pokud se neradi nudíte a nebaví vás
b˘t o prázdninách doma samotné, tak
právû pro vás je pfiipraven i druh˘ program
od 18. do 22. ãervence – BAREVN¯ KLU-
BÍâKOV¯ T¯DEN. KaÏd˘ den budou dûti
fie‰it záhadu jednoho zamotaného klubíã-
ka /formou lu‰tûní kvízÛ/, dozvûdí se nûco
nového o Praze, zasportují si a ti nejzdat-
nûj‰í získají ¤ÁD ZLATÉHO KLUBÍâKA.
INFORMACE u Mgr. Romany Hrabákové
na tel.: 272 930 149.

HEZKÉ PRÁZDNINY 
PŘEJE KD KLUBKA

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

obãanské poradny Spoleãnou cestou, 
Donovalská 1862, 

vedle rozestavûného kostela, 
100 metrÛ od Chodovské tvrze.

PROGRAM V LÉTĚ:

BohosluÏby:

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby

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

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

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

Českobratrská
církev 

evangelická
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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: 
30 Kã pro dospûlého, dûti zdarma, 
není tfieba se dopfiedu objednávat!!!

PROGRAM V ČERVENCI A SRPNU:

Stfieda ❑ 9.30–13.00
Volná herna + program podle schop-
ností maminky, která bude mít v dan˘
den sluÏbu

PO PRÁZDNINÁCH ZAČÍNÁ 
PROGRAM V ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ 2005!

PORADNA PŘIROZENÉHO 
PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
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. 
O prázdninách je poradna zavfiená, nut-
né konzultace lze individuálnû domluvit
na tel. 777 200 431.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V záfií pfiipravujeme divadelní pfiedstavení
pro malé dûti. Pfiijedou k nám:

6. záfií 2005 Divadlo Vysmáto

27. záfií 2005 Divadlo Rolniãka

„JAK NA TO“ – NOVINKA!!!
Od záfií 2005 se budeme setkávat kaÏdé
pondûlí od 10. hod v Domeãku nad zají-
mav˘mi tématy z oblasti rodiny, v˘chovy
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 rady v urãit˘ch oblastech (napfi.
problematika vztahÛ v rodinû, zdrav˘ v˘-
voj dítûte apod.),
Pfii kaÏdém setkání bude bûhem asi 20
minut ãas na pfiedná‰ku na dané téma
a pak budeme mít ãas 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 se doãtete v Klíã ã. 9/2005
a dal‰í témata mÛÏete navrhnout i vy sa-
mi, budeme se fiídit tím, co zajímá vás.

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

O prázdninách budou bohosluÏby pod-
le zájmu náv‰tûvníkÛ buì v nedûli ne-
bo ve ãtvrtek veãer - pokud budete chtít
pfiijít, ovûfite si prosím den konání bo-
hosluÏeb na tel. 777 220 791.
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.: 777 220 791

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

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.

KLUB JE O PRÁZDNINÁCH 
UZAVŘEN!

III. ročník
fotosoutěže
pro 
Jižní Město
Kulturní centrum Zahrada

připravuje III. ročník fo-
tografické soutěže pro Jižní
Město. Po úvodním ročníku
s podtitulem „Jeden den v ži-
votě Jižního Města“ a dru-
hém – „Kontrasty v životě
Jižního Města“, bylo zvole-
no obecné téma „Radosti
v životě Jižního Města“.
Soutěž, která bude oficiálně
vyhlášena 31. 8. 2005, je ur-
čena všem amatérským
i profesionálním fotografům.
Již tradičním partnerem klá-
ní se stává společnost Foto-
lab a.s., o podporu byla i le-
tos oficiálně požádána MČ
Praha 11. 

Do soutěže bude možné
přihlásit jednotlivé fotografie
či fotografické seriály do po-
čtu 7 snímků, a to do 23.11.
2005. Pro oceněné soutěžící
připraví Zahrada hodnotné
ceny. Soutěžní práce budou
posléze představeny na foto-
grafické výstavě v reprezen-
tativním prostoru galerie Za-
hrady. 

Téma soutěže je dostateč-
ně volné: od drobných úsmě-
vů k okamžikům skutečného
štěstí – od toho, co nás
opravdu těší, po ty radosti,
které dáváme spíš do uvozo-
vek. Stačí se pořádně roz-
hlédnout kolem sebe. A sa-
mozřejmě – fotit. 

Další nformace najdete
pravidelně ve zpravodaji
Klíč a na www.kczahrada.cz.

Mgr.Tomáš Rulf
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... stavte se u nás !
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM 
V ČERVENCI A SRPNU 2005

Nedûlní shromáÏdûní

kaÏdou nedûli ❑ 17.00–18.15

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

Nedûle ❑ 3. 7. ❑ 17.00

Viktor Buchta

Nedûle ❑ 10. 7. ❑ 17.00

Host – Monnie Brewer z USA (pfieklad
do ãe‰tiny)

Nedûle ❑ 17. 7. ❑ 17.00

Kaz. Robert Filip

Nedûle ❑ 24. 7. ❑ 17.00

Daniel ·rámek

Nedûle ❑ 31. 7. ❑ 17.00

Kaz. Robert Filip, Veãefie Pánû

Nedûle ❑ 7. 8. ❑ 17.00

Petr KoÈátko

Nedûle ❑ 14. 8. ❑ 17.00

Kaz. Robert Filip

Nedûle ❑ 21. 8. ❑ 17.00

Host – kaz. Viktor Bér

Nedûle ❑ 28. 8. ❑ 17.00

Kaz. Robert Filip, Veãefie Pánû
Info: kazatel Robert Filip, 605 809 950,

robertfilip@quick.cz

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

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

tel.: 605 809 950

Klub maminek 
o prázdninách se neschází

Info: Markéta Luãanová, 604 571 424,
mlucanova@seznam.cz

Biblická hodina

Stfieda ❑ 19.00–20.30

Scházíme se kaÏdou stfiedu veãer v kavár-
nû S. J. M., abychom spolu sdíleli kaÏdo-
denní starosti i radosti, abychom se za
druhé modlili, abychom si pfiedávali po-
vzbuzení z BoÏího slova a z vlastních zku-
‰eností a bychom si prakticky pomáhali.
Stavte se u nás. jste srdeãnû zváni!

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

MládeÏ

âtvrtek ❑ 18.30–20.00

Scházíme se i prázdninách, kontaktujte
vedoucího mládeÏe (viz info).

Jsme skupinou mlad˘ch lidí, ktefií hledají a
objevují tajemství vztahu s Bohem, disku-
tují nad aktuálními problémy a mají zájem
o ostatní. Rádi zpíváme, spoleãnû se smû-
jeme a kdyÏ je s k˘m, rádi podnikáme do-
brodruÏné akce do pfiírody. Jsi zvûdav˘,
co jsme zaã? Pfiijì se na nás podívat, jsi
moc vítán. Info:Ondfiej Zikán,

608 143 127, o. zikan@email.cz,

Klub Velryba – Háje

Pátek ❑ 16.30–18.00

Klub pro dûti od 9 do 13 let.

U nás tû ãeká mnoho zábavn˘ch a neoby-
ãejn˘ch her, poutavé pfiiblíÏení nejznámûj-
‰ích biblick˘ch pfiíbûhÛ, mÛÏe‰ poznat no-
vé kamarády, zajet s námi na v˘let ãi ví-
kendovou akci.

Letní pobyt Klubu Velryba s indiánskou
tématikou se koná od 14. do 21. srpna
2005 Info: Miroslav a Hanka Skrbkovi, 

608 529 407, skrbkova.hana@volny.cz

Zájezdy do ãesk˘ch dûjin

Po stopû odkazÛ ãesk˘ch a moravsk˘ch
bratrÛ spolu s americk˘mi pfiáteli.

Pondûlí ❑ 11. 7.

Kunvald – kolébka Jednoty bratrské

Domek na sboru, Modliv˘ dÛl, Bratrská lí-
pa, Jordán a dal‰í.

Odjezd v 8.00 hod, návrat ve 20.00 hod.
Cena 400 Kã + strava, vstupenky

Úter˘ ❑ 12. 7.
Ochranov – Obnovení Jednoty bratrské
Herrnhut, Berthelsdorf, Muzeum hrabûte
Zinzendorfa a dal‰í.
Odjezd v 8.00 hod., návrat ve 20.00 hod,
Cena 400 Kã + strava, vstupenky

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

KURZY ANGLIČTINY
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
I POKROČILÉ

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 
(ãeská lektorka)
Angliãtina pro mírnû pokroãilé 
(americká lektorka)

âtvrtek ❑ 9.30
Angliãtina pro zaãáteãníky 
(ãeská lektorka)
Angliãtina pro stfiednû pokroãilé 
(americká lektorka)

Veãerní kurzy:

Úter˘ ❑ 17.00
Angliãtina (úroveÀ upfiesníme pozdûji)

Stfieda ❑ 17.00
Angliãtina pro pokroãilé 
(americká lektorka)

Stfieda ❑ 19.00
Angliãtina pro stfiednû pokroãilé 
(americká lektorka)
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âtvrtek ❑ 17.00
Angliãtina pro zaãáteãníky 
(ãeská lektorka)

âtvrtek ❑ 19.00
Angliãtina pro mírnû pokroãilé 
(ãeská lektorka)

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 
(zdarma)

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

Pfiipravujeme:

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

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

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, pfies
97 stanic po celé âR

www.cb.cz

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

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

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 slevy
máme také pro drÏitele ZTP, studenty,
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

VÝSTAVA V PROSTORÁCH KLUBU:

■ v˘stava obrázkÛ rÛzn˘ch technik
a keramiky dûtí s vadami zraku
a s kombinovan˘mi vadami ze speci-
ální matefiské ‰koly v Praze 4, 
Horáãkova ulice
V˘stava potrvá do konce záfií 2005

JAK SE ŽIJE ZVÍŘATŮM S LIDMI
v˘tvarná a literární soutûÏ 
pro dûti a mládeÏ

SdruÏení SRAZ – Spoleãnû za radostí
a zdravím – vypisuje druh˘ roãník v˘-

tvarné a literární soutûÏe na téma „Jak se
Ïije zvífiatÛm s lidmi“. Zúãastnit se jí mo-
hou dûti a mládeÏ do 18 let. V˘tvarná sou-
tûÏ je rozdûlena do kategorií – pfied‰kolní
dûti, dûti do 12 let a mládeÏ do 18 let. Lite-
rární soutûÏ má pouze dvû kategorie – dûti
do 12 let a mládeÏ do 18 let.

Uzávûrka celé soutûÏe je 10. záfií 2005.
Nejlep‰í díla budou vystavena v rámci ak-
ce „Svûtov˘ den zvífiat“ pofiádané na
Toulcovû dvofie dne 1. 10. 2005.

Na vítûze v‰ech vûkov˘ch kategorií ãe-
kají pûkné ceny, které budou pfiedány na
vernisáÏi v˘stavy. K umûleck˘m dílÛm pro-
to nezapomeÀte pfiipojit své jméno, datum
narození a bydli‰tû.

Na va‰e práce se jiÏ teì tû‰í hodnotící ko-
mise i v‰echna zvífiátka z Toulcova dvora.

SoutûÏní práce zasílejte na adresu:

SdruÏení SRAZ
ToulcÛv dvÛr
Kubatova 1
102 00 PRAHA 10

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy
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Kulturní centrum Zahrada ve
spolupráci s NIPOS ARTA-

MA Praha a ČAS (České ama-
térské sdružení přátel audiovize)
uspořádalo 3. ročník filmové
soutěže pro děti a mládež. Pře-
hlídka školního, amatérského
a nezávislého filmu se konala
v sobotu 23. dubna 2005 od 9
do 18 hodin v Kulturním cent-
ru Zahrada na Jižním Městě
a vstup na veškeré akce byl
zdarma. 

Projekt finančně podpořila
městská část Praha 11. Generál-
ním sponzorem byla firma FO-
TO ŠKODA. Mediálními partne-
ry jsou časopis Videohobby
a Moje 1. noviny.

Mezinárodní festival neprofe-
sionálních filmů Dětská Filmová
Zahrada letos po předvýběru na-
bídl 32 soutěžních filmů z do-
šlých 38. Autoři pocházeli z Čes-
ké republiky, Slovenska a Pol-
ska. 

V porotě zasedli: Ing. Jana
Hnilicová (Videoclub Praha),
Ing. Emil Pražan (kameraman,
publicista), Pavel Parlásek (Ra-
kousko, vědec a badatel), Piotr
Majdrowicz (Polsko, filmař).
Ceny do soutěže věnovali: fotoa-
paráty a fotografický materiál –
FOTO ŠKODA, knihy – nakla-
datelství Albatros, CD – agentu-
ra D.N.S.Bubeneč, Kulturní
centrum Zahrada, ART Atelier.

Celodenní program dále nabí-
dl výtvarné aktivity s kreslením
filmových postaviček a vymalo-
váváním a Biograf nejen pro děti
– celodenní maratón animova-
ných filmů. 

Všichni malí návštěvníci na-
víc získali sladké dárky, knížeč-
ky a výtvarné potřeby.

Výsledky:
Kategorie do 15 let: Wasal Ry-
an – Gustav Laskowicz (PL)

Kategorie do 19 let: Super bo-
báci – David Svoboda

Kategorie rodiče/prarodiče
s dětmi a autoři pro děti: Ru-
dolfova štola – Bohumil Kheil-
Grand Prix festivalu: Mauglí –
Anna Dobošová, Božena Kuno-
vá (SK)

Nejzajímavější snímek s dět-
skou tématikou: Babka – Mar-
tin Vebr

Cena za režii: Jen recese – Mar-
tin Pošta

Cena za scénář: 18 (Osemnásť)
– Jana Nemčeková (SK)

Cena diváků: Strach umyslu –
Piotr Putko (PL)

Cena Kulturního centra Za-
hrada: A predsa sa točí – Ivan
Srba

Cena poroty (za původní myš-
lenku, originálně zpracovanou):
Kulminace – Hubert Poul

Čestná uznání: Fazolka – Mar-
tin VebrIdol – Piotr Putko
(PL)Kvety Tatier – Ivan Srba
(SK)13 cigaret – Radek HlistaT-
ři zázračné věci – Vít Šaroun

Citujeme 
z protokolu poroty:
Úroveň soutěže: Soutěž odpoví-
dá současným trendům školních
filmů. Proti minulému ročníku se
znatelně úroveň zvýšila, hlavně
v kategorii do 19 let.

Úroveň přihlášených snímků:
Pořadatelé dobře zajistili vhod-
nou dramaturgii, podle níž druhá
část projekce převyšovala svou
kvalitou část první.

Shrnutí – závěr: Porota oceňuje
zvyšující se úroveň a vyrovnanost
jednotlivých tvůrčích složek.

MgA. Hana Kožová,
pořadatelka

DĚTSKÁ FILMOVÁ ZAHRADA


