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Každá vesnice, každé městečko má
svou pouť, schází se rodina, sjíždějí

se příbuzní, peče se, vaří, uklízí a hlavně
všichni se těší. Takovou pouť má řadu
let i naše Jižní Město. Na začátku léta,
někdy i na konci prázdnin, se scházejí
obyvatelé Prahy 11, ale i přijíždějí met-
rem Pražané, aby se po roce setkali na
velké balonové pouťi. Ani letos nebude
balonová slavnost chybět. V sobotu 18.
června odpoledne se opět sejdeme
v Centrální parku, abychom společně
přivítali nadcházející léto. I letos Balon-
story připravuje městská část Praha 11
s firmou axis m pana Martina Hlušičky.
Zeptala jsem se na novinky letošní Ba-
lonstory a tady je odpověď.

Program Balonstory 2005 zahájí již
tradičně mažoretky a starostka měst-
ské části paní Marta Šorfová. Potom
vystoupí řada dětských souborů, uvidí-
te a uslyšíte soubor flétniček dětí
z mateřské školy Vejvanovského, dět-
ský sbor Srdíčko z mateřské školy A.
Drabíkové, ale i amatérské soubory na
téměř profesionální úrovni Niké, Silue-
tu Praha, Vltavín, AT Domino, Cassio-
peiu a Marimba Junior Club ZUŠ
Křtinská. Na ploše Centrálního parku
je vystřídají ukázky hasičské techniky
i předvedení akce pořádkové jednotky
Policie ČR.

V loňském roce mělo velký úspěch
vystoupení zpěváka Petra Spáleného.
Jeho písničky diváky zahřívaly i v průtr-

ži mračen. Předpokládám, že i letos je
připraven koncert pro návštěvníky.

Jako předskokan vystoupí v šest
večer folková skupina Krivohlavy
a jako host večerního programu Peter
Paul & Queenmania – diváci letos
uslyší písničky skupiny Queen.Jde
o velmi kvalitní revivalovou show,
která sklízí úspěchy v zahraničí, ale
i u nás. 

Je pro čtenáře Klíče připravena sou-
těž o ceny, která měla v minulém roce
velký úspěch?

Ano, i letos najdou čtenáři Klíče na
str. 12 tři soutěžní otázky, odpovědi
mohou vložit do schránky umístěné
přímo u podia do 17.30. hod. „ Jedenáct
cen pro Prahu 11“ věnoval jeden z part-
nerů Balonstory 2005 T-Mobil. Výherci
soutěže budou vylosováni přímo při
Balonstory, stačí jen znát správnou od-
pověď, vhodit kupon a být vylosován.

Řekněte mi, pane Hlušičko, proč se
vlastně v posledních letech diváci nedo-
čkali vzletu horkovzdušných balonů.

Víte, balony jsou tak trochu jako roz-
mazlené děti. Balonům vadí silný vítr
(síla větru se posuzuje podle místa star-
tu), ale i jeho směr. Balony například
nesmí vzlétnout směrem k ruzyňskému
nebo kbelskému letišti, nesmí do centra
Prahy, nesmí nad Pražský hrad. Zají-
mavé, že déšť start balonů neohrožuje,
ten vadí hlavně divákům a taky trochu
pilotům. Obtížněji se startuje při vysoké

teplotě, někteří diváci si možná poma-
tují na horké sobotní odpoledne, kdy se
čekalo, až se trochu ochladí vzduch.
Čím je vyšší teplota, tím více se musí
ohřívat balon. Lépe se startuje ráno
nebo k večeru, kdy se počasí většinou
ustálí, přes den se rychleji mění síla
větru a nedá se odhadnout.

Myslíte tedy, že letos se diváci koneč-
ně dočkají i startu balonů?

Připraveno ke startu za příznivého
počasí mezi osmnáctou a devatenáctou
hodinou bude pět pilotů s horkovzduš-
nými balony. Kdyby, ale raději to nechci
ani vyslovit, kdyby i letos nebylo přízni-
vé počasí pro start balonů, připravili
jsme pro diváky, ale vlastně i pro celé
Jižní Město zajímavou atrakci. Kolem
desáté hodiny večer se nad Centrálním
parkem objeví dvě „Svítící žárovky“ –
osvětlené upoutané balony.

A především pro dětské návštěvníky
Balonstory budou připraveny pouťové
atrakce, skákací hrad, balonky, cukrová
vata a pro všechny stánky s bohatým
občerstvením.

Balonová pouť k létu 2005 je připra-
vena pro malé i velké na sobotní odpo-
ledne 18. června 2005 od 14.30 hod.
Přijďte společně přivítat léto a prázdniny.

Pro Klíč
Martin Hlušička, axis m

Daniela Jungmannová
Foto: Ronald Hilmar

BALONOVÁ POUŤ za létem
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Rada MČ Praha 11 
dne 26. 4. 2005 na své 12. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ změnu organizační struktury odboru

majetkoprávního ÚMČ Praha 11
s účinností od 1. 7. 2005 – odbor
bude členěn na čtyři oddělení: oddě-
lení evidence nemovitého majetku,
oddělení obchodních aktivit s nemo-
vitostmi, oddělení bytové, oddělení
pronájmu nebytových prostor

▼ variantu A – variantu, která je v sou-
ladu s usnesením RMČ č.
761/28/R/2004 ze dne 2. 11. 2004,
které rozhodlo o vybudování nástav-
by tělocvičny ZŠ Chodov o shodném
půdorysu s varnou a jídelnou

▼ Vltavín Holding, stavební společnost,
Michelská 4, Praha 4 podle § 65 zá-
kona č. 40/2004 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek, jako stavební firmu
na rekonstrukci pavilonu C, 2/2
D a E ZŠ Donovalská 1684 za
42 242 473 Kč včetně DPH

▼ firmu BAU plus, a. s., Na Zlíchově
228/4, Praha 5 podle § 65 zákona č.
40/2004 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, jako stavební firmu na re-
konstrukci pavilonu B2 ZŠ K Milíčo-
vu 674 za 33 208 526 Kč včetně DPH

▼ návrh optimalizace sítě dětských
hřišť na území MČ Praha 11 a v této
souvislosti uložila vedoucímu odboru
životního prostředí zahájit přípravu
a realizaci úprav dětských hřišť dle
schváleného návrhu optimalizace

▼ změnu usnesení č. 0899/02 ze dne
28. 11. 2002, týkajícího se kompe-
tencí členů Rady MČ Praha 11 takto:
v bodě II se vypouští text: Bc. Jan
Vašíček, místostarosta MČ
• finance a rozpočet
• životní prostředí, včetně kapitálo-

vých výdajů
• doprava, včetně kapitálových výda-

jů; na konec bodu II. se vkládá
nový text: Ing. Petr Popov, zástupce
starosty MČ

• finance a rozpočet v bodě III. se na-
hrazuje v oddst. 3 jméno „Bc. Jan
Vašíček“ jménem „Ing. Petr Popov“

SOUHLASILA:
▼ s dokumentací ke změně územního

rozhodnutí „Renault A. M. O. S.
OTAVA – Praha – rozšíření areálu“,
zpracovanou projektovou kanceláří
KPP, Nový lesík č. 1, Praha 6, v listo-
padu 2004, za podmínky, že v areálu
bude posíleno množství liniové nebo
travní zeleně

▼ s uvolněním půjčky z Fondu podpo-
ry regenerace MČ Praha 11 v plné
výši bytovému družstvu Květnového
vítězství 1627–1629 před zapsáním
zástavního práva do katastru nemo-
vitostí ve prospěch MČ Praha 11

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ studii využití jižního atria ZŠ K Milí-

čovu dle architektonické studie „ZŠ
K Milíčovu – Studie řešení venkovní-
ho parteru mezi bloky B1, F1 a B2“,
zpracovanou architektonickým ateli-
érem Loxia a. s. v únoru 2005

Rada MČ Praha 11 
dne 10. 5. 2005 na své 13. schůzi mj.:

VYJÁDŘILA:
▼ usnesením č. 0302/13/R/2005 záměr

městské části Praha 11 zajistit vý-
stavbu plaveckého bazénu pro obča-
ny městské části a v souvislosti
s tímto usnesením zřídila pracovní
skupinu „Bazén“ ve složení: Ing. Jan
Šimůnek, Miloslav Mihálik, Jiří Jane-
ček, Ing. Zdeněk Gavalec, Ing. Simo-
na Klimakovská, Ing. Přemysl Šafa-
řík, Ing. Jiří Štyler, Mgr. Pavel Dit-
trich, Ing. Petr Dvořák, Ing. Ivo Svo-
boda, Ing. Ivan Škoda, Jaroslava Vy-
skočilová, Marta Šorfová, tajemnice
pracovní skupiny Jitka Beráková

SCHVÁLILA:
▼ náplň pracovní skupiny Bazén. Pra-

embule – pracovní skupina „Bazén“
je poradním orgánem Rady MČ
Praha 11 pro přípravu rozhodnutí
Rady MČ Praha 11 (následně Zastu-
pitelstva MČ Praha 11) o vybudová-
ní či získání plaveckého bazénu na
území Jižního Města. Pro tento úkol
má pracovní skupiny pověření pra-
covat samostatně a má právo připra-
vovat a schvalovat zadání podklado-
vých nebo rozborových materiálů do
Rady MČ. Pracovní skupina bude
pravidelně informovat zasedání
RMČ. Bude předkládat písemnou in-
formaci o postupu prací a jednáních
včetně záznamu z nich

▼ přijetí finančního daru od společnos-
ti AIG/LINCOLN CZ., s. r. o., ve
výši 2 500 000 Kč na dostavbu těloc-
vičny, učeben a kabinetů (podkroví)
ZŠ Chodov

▼ záměr pronájmu části kontejnerové-
ho stání o výměře cca 20 m2 na parc.
č. 3341/148, které užívá Bytové
družstvo Dědinova 1981–3

▼ záměr pronájmu části kontejnerové-
ho stání o výměře cca 12 m2 na parc.
č. 3341/151, které užívá Herkules,
bytové družstvo

▼ pořadí zájemců o uzavření smlouvy
o nájmu bytu č. 25 v čp. 1934 – vý-
běrové řízení pro zájemce z řad mla-
dých rodin a svobodných občřanů
do 35 let

▼ uzavření smluv o nájmu bytů poskyt-
nutých Magistrátem hl. m. Prahy
s deseti žadateli na návrh členů ko-
mise pro bytovou problematiku

▼ záměr pronájmu bytu č. 38, o veli-
kosti 1 + 1, 47,09 m2 v 5. patře domu
Křejpského 1531 za odkoupení po-
hledávky ve výši 182 538 Kč formou
výběrového řízení pro zájemce z řad
mladých rodin a svobodných občanů
do 35 let; zájemci o pronájem tohoto
bytu se mohou přihlásit do výběrové-
ho řízení vyplněním přihlášky, která
je k vyzvednutí v informačních kan-
celářích, na bytovém oddělení OMP
ÚMČ Praha 11 nebo na úřadu – ti-
skopisy odborů – majetkoprávní do
13. 6. 2005 do 17.30 hod. do poda-
telny ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672,
149 41 Praha 4. Bližší informace na
úřední desce, na internetových strán-
kách úřadu nebo v informačních
kancelářích a v bytovém oddělení
OMP ÚMČ Praha 11

▼ záměr pronájmu bytu č. 11, o veli-
kosti 1+1 v 1. patře domu Podjavo-
rinské 1601 formou výběrového říze-
ní za smluvní nájemné a odkoupení
pohledávky ve výši 246 503 Kč; zá-
jemci o pronájem tohoto bytu se
mohou přihlásit do výběrového říze-
ní vyplněním přihlášky, která je k vy-
zvednutí v informačních kancelářích,
na bytovém oddělení OMP ÚMČ
Praha 11 nebo na  úřadu– tiskopisy
odborů– majetkoprávní do 13. 6.
2005 do 17.30 hod. do podatelny
ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149
41 Praha 4. Bližší informace na
úřední desce, na internetových strán-
kách úřadu nebo v informačních
kancelářích a v bytovém oddělení
OMP ÚMČ Praha 11

JMENOVALA:
▼ Ing. Přemysla Šafaříka do funkce ve-

doucího odboru správy majetku
Úřadu MČ Praha 11 s účinností od
12. 5. 2005

PŘIJALA:
▼ stanovisko k problematice priorit při

přípravě rozšiřování sítě pražského
metra

O čem jednala rada MČ

Individuální setkání občanů 
se starostkou a jejími zástupci

se koná 1. ãervna 2005 
od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkovû ul.

Veřejné setkání starostky 
a jejích zástupců s občany

se koná 8. ãervna 2005 od 18.00 hod.
ve ‰kolní jídelnû Z· Donovalská

Téma: Územní rozvoj – plánovaná 
v˘stavba mezi ulicemi BlaÏimskou

a Mírového hnutí

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

Ve stfiedu 15. ãervna 2005 mÛÏete v Milíãovském lese na procházce urãené
nejen mlad˘m, ale i star‰ím a obtíÏnû na‰lapujícím pfiivítat nové léto s kroniká-
fiem PhDr. Jifiím Bartonûm. Sraz zájemcÛ je v 8.45 u Milíãovského dvora.

Šedesát let, které uplynuly od konce
druhé světové války, si připomněli

představitelé naší městské části s řadou
delegací spřátelených mocností Slovenské
republiky, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, ve-
terány druhé světové války, účastníky
Pražského povstání, delegacemi politic-
kých stran a Svazu bojovníků za svobodu,
ale i obyvateli Jižního Města. Jak v slav-
nostním projevu zdůraznila starostka naší
městské části paní Marta Šorfová, s hlubo-

kou vděčností vzpomínáme na oběti
a padlé, vzdáváme dík žijícím a vážíme si
toho, že šedesát let již žijeme v míru. Piet-
ního aktu se letos účastnili i žáci školy při
velvyslanectví Ruska spolu s žáky našich
základních škol a jejich setkání s veterány
bylo velmi dojemné. U příležitosti vý-
znamného výročí na závěr pietního aktu
předali zástupci Svazu bojovníků za svo-
bodu starostce městské části Martě Šorfo-
vé pamětní medaili.

Sté narozeniny oslavila dne 19. dubna 2005 paní
Božena Rybářová. Narodila se v obci Havírna na

Příbramsku v rodině havíře Emanuela Ježka. V Příb-
rami absolvovala reálku, maturovala v roce 1924.
Pracovala jako úřednice v Ústřední sociální pojišťov-
ně v Praze na Smíchově, kde se poznala s budoucím
manželem. Svatba se konala v roce 1933 a v roce
1936 se narodil syn Antonín. Rodina prožila většinu
života na Smíchově, když byl syn starší, paní Božena
se vrátila k práci v úřadu důchodového zabezpečení.
V roce 1988 paní Rybářové zemřel manžel a v roce
1990 se přestěhovala se synem do Babákovy ulice na
Jižním Městě II. Paní Rybářová píše celý život básně,
vydala několik básnických sbírek, ta z roku 2002 je
věnovaná vzpomínkám na mládí a rodný kraj. Zatím
poslední básnickou sbírku vydala v roce 2004, „Roz-
víjej se poupátko“ napsala pro mladé dívky. S láskou
o ni vzorně pečuje syn Antonín. Dárky a kytici ke
stým, narozeninám přijala z rukou starostky paní
Marty Šorfové jménem celé městské části. Hodně
zdraví a tvůrčího elánu, paní Boženo Rybářová!

TOP HOTEL Praha & Congress Centre
otevřel spolu s premiérem Jiřím Pa-

roubkem novou kongresovou halu - TOP
Congress Hall - nabízející až dva tisíce
míst. Slavnostního přestřižení pásky se v
pondělí 25. dubna 2005 zhostil, spolu se
starostkou Prahy 11 paní Martou Šorfo-
vou, designovaný premiér vlády České re-
publiky Ing. Jiří Paroubek, který do hotelu
dorazil přímo z Pražského hradu. Premiér
popřál TOP Hotelu Praha hodně úspěchů
do budoucnosti a poukázal na zásluhy,
kterými se hotel podílí na rozvoji cestovní-
ho ruchu. Generální ředitelka TOP Hotelu
Praha Marta Šnoblová při zahájení uved-
la, že otevření nové kongresové haly při-
náší do České republiky nové možnosti
v oblasti kongresové turistiky a jedním

z další kroků vedoucích ke zkvalitnění
služeb zákazníkům, což je hlavním kré-
dem TOP Hotelu Praha. Během slavnost-
ního večera mohli hosté obdivovat novou
módní kolekci paní Beaty Rajské i ochut-
nat vybrané lahůdky.

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP
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Městská část Praha 11 vyhlašuje
Obchodní veřejnou soutěž
podle zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, oddíl 3, § 281 a násl.

O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU K UZAVŘENÍ
SMLOUVY NA ÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ
V K . Ú. CHODOV, ULICE BARTŮŇKOVA
A) Identifikace předmětu úplatného převodu

Předmětem soutěže je úplatný převod pozemků v k. ú.
Chodov,  parc. č. 1352 – ostatní plocha staveniště o výměře
108 m2, parc. č. 1353, zahrada o výměře 456 m2, parc. č.
1347/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 68 m2, celkem
632 m2. Pozemky jsou ve schváleném územním plánu
v území čistě obytném, nacházejí se v Bartůňkově ulici a ne-
vedou přes ně žádné inženýrské sítě. Pozemky jsou ve vlast-
nictví hl. m. Prahy, svěřené do správy MČ Praha 11 a zapsá-
ny v katastru nemovitostí na LV 1639.

B) Funkční využití a podmínky zástavby
– umístění zástavby musí být v souladu s Územním plá-

nem hl. m. Prahy
– podmínky zástavby
• na pozemcích může být umístěna stavba o dvou podla-

žích
• vzdálenost od uliční čáry bude jako u čísla popisného

1762 v k. ú. Chodov, tzn. cca 8 m

C) Účast v obchodní veřejné soutěži
Zájemcem může být a soutěže se může zúčastnit tuzem-

ská fyzická nebo právnická osoba, způsobilá k právním úko-
nům.

D) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
viz úřední deska nebo www.praha11.cz

E) Požadovaný obsah nabídky zájemce – viz úřední deska
nebo www.praha11.cz

F) Kritéria hodnocení nabídek
• výše kupní ceny
• akceptace podmínek
Způsob výběru se nestanovuje, vyhlašovatel vybere návrh
zájemce, který mu nejlépe vyhovuje, při uvážení výše uve-
dených kritérií a to bez pořadí důležitosti.

G) Soutěžní lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami
1. Soutežní lhůta 70 dnů počíná běžet dnem vyhlášení

obchodní veřejné soutěže na úřední desce ÚMČ Praha
11, tj. 12. 5. 2005 a končí 20. 7. 2005.

2. Stanovení data a hodiny otevírání obálek s nabídkami:
Obálky s nabídkami do obchodní veřejné soutěže budou
otevřeny dne 21. 7. 2005 v 9 hodin v budově Úřadu měst-
ské části Praha 11, Ocelíkova ulice 672/1, místnost č. 73.

H) Podání nabídek
Nabídku může zájemce podat doporučeně poštou tak,

aby byla do posledního dne soutěžní lhůty, tj. 20. 7. 2005,
doručena na adresu: Úřad městské části Praha 11, 

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
nebo osobně v podatelně úřadu v úředních hodinách po-

datelny, tj. •  pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hod.
•  úterý od 8.00 do 15.30 hod.
•  čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod.
•  pátek od 8.00 do 14.00 hod.
nejpozději 20. 7. 2005

Ostatní ustanovení čl. I, článek II, III a IV.
v přesném znění najdete na úřední desce nebo

na našich webových stránkách: www.praha11.cz

Za vyhlašovatele: Ing. Vladimír Braun
Vedoucí majetkoprávního odboru ÚMČ Praha 11

POSTŘEHY ZE SEMINÁŘE
k fondům EU
Možnost předkládat žádosti o podporu z fondů EU

končí 17. června 2005 ve 14.00 hod. Tehdy se totiž
uzavře druhé kolo výzev vyhlášené Magistrátem hl. m.
Prahy, který odpovídá za tzv. Jednotný programový do-
kument pro Cíl 3 (JPD 3).

Vzhledem k určité administrativní náročnosti spojené
s přípravou projektu připravil úřad městské části společ-
ně s finančním výborem Zastupitelstva MČ Praha 11 in-
formativní seminář, který se konal 12. května 2005. Zú-
častnili se jej zástupci základních a středních škol i dal-
ších neziskových organizací naší městské části. Jako
hlavní přednášející vystoupila Mgr. Kateřina Murlová
z odboru zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl.
m. Prahy. Ve své prezentaci se kromě základního popisu
jednotlivých částí programu věnovala také konkrétním
příkladům z prvního kola výzev, jehož vyhodnocení pro-
běhlo v březnu a dubnu. Je jistě zajímavé, že uspělo
pouze 35 % žádostí, což znamená, že velká část z celko-
vých 3645,6 mil. Kč zůstává k dispozici pro další kola.

Jedním z úspěšných žadatelů byla v prvním kole Sjed-
nocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS).
Její prezident a zároveň zastupitel za ODS Milan Pešák
připomněl některá úskalí, která mohou provázet přípra-
vu projektu. Na administrativním zajištění projektu za-
čleňování nevidomých a slabozrakých občanů na trh
práce se podílela společnost Czech Investment Consul-
ting, a. s., jejíž ředitel, Ing. Jiří Kocánek, uzavřel vystou-
pení několika dalšími praktickými doporučeními.

Následné otázky směřovaly především k možnosti
použití prostředků na investiční a neinvestiční výdaje,
diskutovalo se o typech smluv s případnými zahraniční-
mi partnery a také o dalších výzvách. Třetí kolo bude
pravděpodobně vyhlášeno v říjnu, avšak konkrétní para-
metry a objem vyčleněných prostředků závisí také na vý-
sledcích právě končící výzvy.

Za finanční výbor ZMČ Praha 11
Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.

Další informace najdete na: www.praha-mesto.cz/jpd3
katerina.murlova@cityofprague.cz

ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY
městské části Praha 11
Rada MČ Praha 11 a výbor územního rozvoje ZMČ

Praha 11 vycházejí vstříc přáním a požadavkům ob-
čanů Jižního Města na včasnou a podrobnou informova-
nost o rozvojových záměrech městské části.

Zahajujeme pravidelná setkání představitelů městské
části Praha 11, členů výboru pro územní rozvoj a pra-
covníků odboru pro územní rozvoj a odboru dopravy
s občany nad velkými investičními akcemi a plánovanou
výstavbou v Praze 11.

První prezentace rozvojových záměrů městské části
Praha 11 se koná ve středu 1. června 2005 
v sále KD Opatov, Opatovská 1754 od 18.30 hod.
Srdečně zveme zájemce z řad občanů i odborníky.

Ing. Martin Sedeke,
předseda výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 11,

člen Rady MČ Praha 11



Klíč 6/2005 DOPRAVA 5www.praha11.cz

Zvyšování životní úrovně obyvatel v hlavním městě Praze
a jeho postupná přeměna v moderní velkoměsto se proje-

vuje mimo jiné zvýšením počtu osobních automobilů, a tedy
i zintenzivněním automobilového provozu.

Při projektování technické infrastruktury satelitních sídlišť
budovaných v 60., 70. a 80. letech minulého století architektura
nepředpokládala tak vysoký nárůst množství osobních automo-
bilů, stejně jako zde nemohla předpokládat např. nárůst krimi-
nality. Každé moderní velkoměsto se potýká s nedostatečnou
průjezdností dopravních komunikací a zejména s nedostatkem
parkovacích stání, a to nejen ve středu města, ale i jeho satelit-
ních lokalitách – sídlištích.

Právě pro sídlištní charakter městské části Praha 11 je typic-
ká kumulace všech nedostatků, které charakter takového byd-
lení provázejí. Tuto problematiku lze rozdělit na dvě části: na
problémy týkající se vlastní dopravy a na problémy s tzv. do-
pravou v klidu, tj. s parkováním.

Pozemní komunikace (vozovky, místní komunikace II. – III.
třídy) na sídlištích byly s ohledem na někdejší provoz a jeho
hustotu vybudovány v tehdy dostatečné kapacitě. Sídlišti pro-
cházely sběrné komunikace (místní komunikace I.třídy), které
byly využívány i pro tranzitní dopravu mimo vlastní město. Jed-
notlivé „bloky“ sídlišť byly vesměs propojeny sběrnými komu-
nikacemi s jedním či dvěma vjezdy. Místní komunikace II.
a III. třídy uvnitř sídliště zpravidla neměly a ani jejich šíře ne-
postačovala pro obousměrné parkování. Vnitřní komunikace
byly vesměs osazeny značkou zakazující stání. Architekti před-
pokládali, že obyvatelé přijedou před dům, zastaví jen na dobu
nezbytně nutnou k vyložení nákupů, a potom zaparkují na při-
lehlých velkokapacitních parkovištích k tomu určených.

Změna politické situace a následný prudký rozmach auto-
mobilové dopravy (dle údajů UDI Praha bylo v Praze v roce
1961 registrováno 45 000. aut, v r. 1971 133 000, v r. 1981 285
000, v r. 1990 336 000 a v současné době již přes 650 000
osobních automobilů) měly za následek, že systém dopravy na
Jižním Městě je už nevyhovující.

Městská část Praha11 dala vypracovat studii týkající se ply-
nulosti a bezpečnosti automobilového provozu a závěry z ní
vyplývající se na území Jižního Města daří postupně realizovat.
Hlavní komunikace jsou vybavovány systémem kruhových kři-
žovatek. Křižovatky, které z technických důvodů nelze upravit
na kruhové, jsou osazovány světelným signalizačním zařízením
(SSZ). Některé přechody pro chodce jsou rovněž opatřeny
SSZ, popřípadě jsou přisvětlovány, barevně zvýrazněny nebo
opatřovány novými dopravními vodorovnými i svislými znač-
kami. Přes všechny tyto snahy je však Jižním Městem stále ve-
dena tranzitní doprava, a to i nákladní, což má za následek
zvýšení emisí, hluku i přetěžování komunikací. Tato situace by
se měla zlepšit až po vybudování tzv. JVD, tj. obchvatu hl.
m.Prahy, a následným dobudováním tranzitních komunikací
mimo území Jižního Města.

Problémy s dopravou uvnitř sídliště jsou přímo úměrné pro-
blémům s dopravou v klidu (parkováním). Podle dnešních
obecně technických požadavků na výstavbu Jižnímu Městu
chybí zhruba ĺ18 000 parkovacích míst. Tento deficit způsobu-
je, že auta parkují i tam, kde zjevně překážejí silničnímu provo-
zu. Obzvláště uvnitř sídlištních celků jsou pak komunikace ne-
průjezdné pro sběrné vozy nebo hasiče a komplikace s projíž-
děním mají i ostatní spoluobčané. Kvůli parkujícím vozidlům
jsou také problémy s bezpečností u přechodů a s umísťováním
kontejnerových nádob na komunikace. Neuspokojivá situace
dopravy v klidu vede i ke zvyšující se kriminalitě, k častějšímu
odcizování a vykrádání aut, především na nehlídaných parko-
vištích.

Aby se problémy s dopravou v klidu neprohlubovaly, přijala
naše městská část řadu lokálních opatření. Jako vůbec první

v Praze iniciovala zřizování hlídaných parkovišť. Přes počáteč-
ní nedůvěru občanů jsou tak parkoviště lépe využívána. Něko-
lik desítek změn v dopravním značení umožňuje ve větší míře
parkovat na zdejších komunikacích. Byly realizovány investiční
záměry na úpravy stávajících komunikací, vybudováním no-
vých parkovacích zálivů nebo částečných stání na chodníku
byla vytvořena další parkovací místa. Byla přijata koncepce re-
generace Jižního Města, jejíž nedílnou součástí i regenerace ko-
munikační sítě a budování vnitroblokových podzemních gará-
ží. Při povolování nových staveb přednostně dbáme na to, aby
stavebníci u nich důsledně řešili dopravu v klidu, a kde je to
možné, aby pomohli řešit i parkovací deficit vůbec. Přesto pro-
blémy s parkováním přetrvávají.

Zásadní řešení problému dopravy, které by navíc podstatně
nezasahovalo do zelených ploch (výstavbou dalších parkovišť),
je finančně natolik náročné, a to jak pro budoucí investory, tak
pro uživatele, že je v současné době nereálné. Jednalo by se
o výstavbu velkokapacitních, vícepodlažních, z velké části
v podzemí umístěných garáží na místech současných parkovišť,
popřípadě v tzv. vnitroblocích, kde je to technicky možné. Pře-
stože tato místa jsou ve spolupráci s hl. m. Prahou již vytipová-
na, nelze realizaci takových staveb v nejbližších letech očeká-
vat. Ostatně zájem o tento druh parkování jak z hlediska fi-
nančního (výše nájmu), tak z hlediska docházkové vzdálenosti
není příliš velký. Vždyť ani kapacita stávajících garáží není
plně využita.

Proto bude snahou naší městské části, aby na stávajících
parkovištích byly montovány lehké vícepodlažní konstrukce,
kde by poplatky na jedno stání byly pro uživatele finančně do-
stupné. Jednalo by se o lehké, otevřené objekty s hlídací služ-
bou, kde by městskou částí byly garantovány ceny za služby
a za jednotlivá stání. Stavěly by se za plné účasti města a naší
městské části. Vhodnou velikostí a umístěním by byla zaručena
i přijatelná docházková vzdálenost. První vlašťovkou v tomto
směru by mohly být hromadné garáže ve Vojtíškově ulici, o je-
jichž výstavbě ještě v roce 2005 městská část Praha 11 v sou-
časné době jedná.

Pevně věříme, že se podaří situaci dopravy v klidu postupně
zlepšovat, čímž se zlepší nejen průjezdnost a bezpečnost míst-
ních komunikací, ale i úroveň bydlení na Jižním Městě a zdejší
bytová zástavba se zhodnotí jak finančně, tak i společensky.

Petr Koudelka, 
vedoucí odboru dopravy ÚMČ

Foto: Jakub Ježek

PROBLÉMY S DOPRAVOU
a parkováním na Jižním Městě

Budoucí parkovací stání Centra Chodov
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Jednou z nevýhod
sídliště o velikosti

Jižního Města je jeho
anonymita. Do zdej-

šího bytového domu se vejde tolik lidí,
kolik jich na menším městě žije v celé
ulici, a tak ne všichni jeho obyvatelé se
znají, a ne všichni mají pocit, že bydlí
ve svém.

Jedním z kroků, jak z anonymního
domu udělat přátelštější místo k životu,
je i tzv. inteligentní dům. Obyvatelé Již-
ního Města již dnes chodí kolem dvou
domů, kterým toto pojmenování náleží,
a to na adrese Tererova 1551 a Ke Ka-
teřinkám 1392. Podle vyjádření zástup-
ce starostky Ing. Jana Šimůnka se uva-
žuje o podobné úpravě dalších domů.
Úpravy, jejíchž součástí je v každém ta-
kovém domě i vrátnice, mají zamezit
jeho poškozování a jeho obyvatelům
nabídnout větší komfort.

■ Jak vlastně projekt inteligentního domu
vznikl?
Vysoká koncentrace obyvatel, jaká je

v některých panelových domech,
s sebou přináší určité problémy, i statis-
ticky je zde  vyšší pravděpodobnost ně-
jaké nehody. Proto jsme asi před dvěma
lety začali ve spolupráci se správními
firmami uvažovat o tzv. inteligentním
domě. Vytipovali jsme nejzávažnější
problémy, které bychom chtěli řešit jako
první. Především to, aby do domu mohli
vstupovat pouze jeho obyvatelé a ti,
kteří k nim jdou na návštěvu. Dalším
problémem jsou výtahy a jejich časté
poruchy. Někomu se to může zdát ba-

nální. Když nefunguje výtah a vy musíte
pěšky vyjít nejvýše do čtvrtého patra,
tak to víceméně snadno zvládnete. Ale
vystoupat do osmého nebo dvanácté-
ho patra může být pro starší nebo ne-
mocné lidi, ale i pro maminky s malý-
mi dětmi nepřekonatelná překážka.
A přitom většinou stačí, když výtah
přestane jezdit, ihned zavolat opravá-
ře. Dnešní výtahy už jsou natolik mo-
derní, že informaci „zastavil jsem se,
nejezdím“ jsou schopny servisnímu
technikovi vyslat okamžitě samy.

■ Jak jste tyto problémy řešili?

Vstup do výše uvedených objektů
hlídá domovník a v domě funguje ka-
merový systém.

Po téměř šestiměsíční zkušenosti
musím říct, že se nám to velmi osvědči-
lo. Rádi bychom tento systém rozšířili
i do ostatních domů, kde je to vhodné.
To jsou zejména vysoké budovy s jed-
ním vchodem, který se dá dobře moni-
torovat.

Jak už jsem uvedl,nejnovější typ vý-
tahu si při poruše objedná opraváře de
facto sám. Tímto způsobem již funguje
výtah například v bezbariérovém domě
v Petýrkově ulici.

■ Budou do takové podoby rekonstruovány
i další bytové domy na Jižním Městě?

Je zcela evidentní, že takto upravené
domy městskou část sice něco stojí, ale
na druhé straně nám šetří prostředky,
které bychom museli vynaložit na
opravy, a chrání naše jméno dobrého
správce. Máme rovněž ověřeno, že

v takto upravených domech se žije
mnohem příjemněji.

Proto bychom rádi tento projekt
uplatnili i v dalších objektech. Na
území městské části jsou ještě dva ty-
pově úplně stejné domy, které bychom
chtěli takto uzpůsobit ještě letos. Máme
tu ale také řadu dalších problémových
domů, kde je vchodů například šest
i více. Zatím hledáme způsob, jak tech-
nicky i organizačně vyřešit kontrolova-
ný vstup do nich. Řešení, že by se před
domem postavila vrátnice, ze které by
se lidé pak rozcházeli do všech vchodů
objektu, není příliš praktické, a tak hle-
dáme lepší.

■ V rozhovoru pro časopis Policista,
jste se také zmínil o záměru tzv. Bodu
bezpečí?
Vytvoření Bodu bezpečí v tzv. inteli-

gentních domech souvisí s prací vrát-
ného. Domnívám se, že pracovník,
který je v objektu celých čtyřiadvacet
hodin, by mohl být ještě lépe využit.
Prostřednictvím dalších kamer by mohl
hlídat přilehlé ulice, i například písko-
viště, aby tam nechodili psi, a podobně.
Po doplnění kamerové techniky by
mohl sledovat i širší okolí. Pokud uvidí
požár, zavolá pomoc. Tato služba urči-
tě poskytne ještě řadu dalších možnos-
tí, jak ji využívat a rozvíjet.

■ V jaké fázi je tzv. Bod bezpečí?
Nejprve chceme vyzkoušet, jak bude

bezpečný dům fungovat a navázat in-
tenzivnější spolupráci s policisty
a městskými strážníky, i oni by totiž
mohli výrazně přispět k bezpečí obyva-
tel nejen inteligentních domů, ale i je-
jich okolí.

Rozhovor vedl Filip Procházka
Fota: Filip Procházka

Zástupce starostky Ing. Jan Šimůnek představuje 

DŮM S INTELIGENCÍ



Klíč 6/2005 7www.praha11.cz

■ Šedesáté výročí konce druhé světové války oslavoval celý
svět. Jak se slavilo u nás?
Městská část Praha 11 si památku padlých v Pražském

povstání připomíná každý rok. Tradičně pokládáme květi-
ny na místa, kde se obyvatelé Hájů a Chodova střetli s ně-
meckými vojsky a kde někteří padli. Pietního aktu u hrobů
obránců Chodova a Hájů a hrdinných vojáků Rudé armá-
dy, kteří zahynuli v květnových bojích za naši svobodu, se
na Chodovském hřbitově u příležitosti 60. výročí zúčastni-
li i přímí účastníci oněch bojů, veteráni druhé světové
války a účastníci povstání. K tomuto výročí jsme vydali
publikaci Jak zákony kázaly nám, která zaznamenává
a připomíná, jak před šedesáti lety probíhaly boje na
území naší městské části.

■ V sobotu 7. května 2005 se u Chodovské tvrze opět „bojovalo“.
Ano, bojová ukázka v podání historické skupiny Čet-

nické pátrací stanice Praha připomněla Pražské povstání
v roce 1945. Divákům se líbilo, že se mohli touto formou
seznámit s nebezpečím, jemuž tehdy čelili bojovníci za
naši svobodu. Dynamická ukázka přiblížila historické děje
i mladší generaci, pro ni je tento způsob připomínání his-
torie určitě poutavější než stránky učebnice dějepisu.

■ Blíží se léto, a tak občany Jižního Města bude stále více zajímá
otázka chystaného bazénu. V jaké fázi nyní výstavba bazénu je?

V současné době dáváme dohromady informace, které
jsme získali v průběhu seznamování se s výstavbou a pro-
vozem bazénů v mnoha městech České republiky. Tyto
poznatky doplněné studií využitelnosti předložíme zastu-
pitelstvu k rozhodnutí o investičním záměru.

■ Jaké další kroky naše městská část podnikne?
Dalším krokem bude vypsání záměru, obsahujícího

jasná kritéria pro bazén, který zde chceme. Přípravou zá-
měru se zabývá pracovní skupina, a pokud bude schválen,
měl by vzniknout i projekt na výstavbu bazénu. Projekt
spolu s financemi pak bude znovu  projednávat a schvalo-
vat Zastupitelstvo městské části Praha 11.

■ V letním počasí mnohé maminky zamíří se svými dětmi na
dětská hřiště, z nichž některá jsou rekonstruována. Která
další hřiště budou upravena a proč?
Na území naší městské části se nyní nachází přes dvě

stovky dětských hřišť. Většina z nich vznikla ve téže době,
jako samo sídliště, a tak dnes, kdy i dětská hřiště mají svá
pravidla podle norem EU, již nevyhovují. Počet hřišť je
také nutno přizpůsobit jejich aktuální potřebnosti. Vybrali
jsme proto stávající oplocená hřiště a 27 dalších, která
budou doplněna všemi herními prvky podle nových
norem.

■ Na kterých takto inovovaných hřištích si děti mohou hrát již
dnes?
Jedná se o hřiště v ulicích Vejvanovského, Láskově,

Starobylé a Zdiměřické. Věřím, že rychle budou následo-
vat další. 

■ Přibývá bytových družstev, s nimiž se podepisují smlouvy
o půjčkách na rekonstrukce výtahů, zateplení a další úpravy
panelových domů. Jak bude městská část reagovat na
stoupající zájem o úpravu bydlení?
Nás tento zájem samozřejmě těší, a proto, abychom všem

zájemcům vyšli vstříc a usnadnili jim žádání o půjčky i re-
konstrukce samotné, chystáme pro ně seminář, zaměřený na
tuto problematiku. Měl by se uskutečnit počátkem září. 

Starostky Marty Šorfové 
se ptal Filip Procházka, tiskový mluvčí Prahy 11

Zeptali jsme se
STAROSTKY

Slavnostním koncertem připomněla
Základní umělecká škola Jižní

Město svou patnáctiletou činnost nejen
sobě, ale především posluchačům v za-
plněném sále kláštera sv. Anežky
české. Deset  sólistů na různé hudební
nástroje, soubory Aulodie, Pražská
kantiléna, Kantilénka, Koťata a Ko-
morní orchestr podalo nejprůkaznější
obraz práce školy a její vysoké úrovně.
Byl to zároveň obraz pestrosti výuky
v mnoha hudebních oborech a věkové-
ho složení posluchačů. Od sedmiletého
Karla Vrbíka, které za jeho čtvrťovými
housličkami skoro nebylo vidět, zato
slyšet přenádherně, přes některé díven-
ky stejného vzrůstu a věku v souboru
Kantilénka, až po ty „nejstarší“ sólisty,
jejichž projev byl vskutku profesionál-
ní. Však také účinkující byli vybráni
z nejlepších a nejúspěšnějších žáků
v konkurzu, který koncertování před-
cházel. Pro výběr mají širokou základ-
nu. Jen v tomto ročníku sem k třiašede-
sáti pedagogům přichází přes dvanáct
set žáků, někteří až z druhého konce

Prahy. Byli mezi nimi i vítězové vrchol-
ných soutěží svých kategorií. Soubory
i sólisté mají za sebou přehršle vystou-
pení doma i v zahraničí .

Toho večera zazněly poměrně ná-
ročné skladby našich a světových klasi-
ků, vyžadující kromě talentu účinkují-
cích dobré pedagogické vedení. Podle
toho, co posluchači na koncertu slyšeli,
mohli ocenit vysokou úroveň výuky pe-
dagogického sboru základní umělecké
školy.

Posláním těchto škol však není jen
příprava na eventuální profesionální
kariéru žáků, ale především výchova ke
kultuře a umění, naučit je vnímat tyto
hodnoty v kontextu běžného života.
Obraz, který jsme si mohli při koncertu
udělat, předčil všechna očekávání. Ra-
dost a potěcha z hudby, s jakými všich-
ni účinkující bez výjimky vystoupili, se
spontánně přenesly na posluchače
a zcela je pohltily.

Byl to překrásný večer.
Ladislav Tunys

Foto: PhDr. Tomáš Kunca

SLAVNOSTNÍ koncert
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Šedesáté výročí konce války v Evro-
pě už je minulostí, stejně jako při-

pomínka dramatických květnových
dnů roku 1945 v Chodově. V sobotu 7.
května 2005 několik stovek občanů ob-
klopilo travnatou plochu v sousedství
parku u Chodovské tvrze. Spatřili
volný sled obrazů, které připomínaly
události z konce války na katastru
Chodova i jinde v Praze. Ukázky na-
značily krutost bojů a – poněkud ro-
manticky – představy o vítězství. Neby-
lo možné vše komentovat přímo v prů-
běhu bojových ukázek. Střelba a výbu-
chy se nesnášejí s citlivou zvukovou
aparaturou. Po zvlášť „zdařilých“ deto-
nacích mladý zvukař s nešťastným vý-
razem ve tváři obíhal své království,
a tak jsme se raději na chvíli odmlčeli.

Účastníci v poli i v řadách diváků ale
byli přesto spokojeni. „Bojovníci“ z his-
torického klubu Četnická pátrací stani-
ce Praha a jejich přátelé zaslouží podě-
kování za to, co pod velením poručíka
Jana Holuba předvedli.

Dávná realita byla ovšem prozaičtěj-
ší. O den dříve, než se konala ukázka
za tvrzí, si události před šedesáti roky
připomněli domácí pamětníci a veterá-
ni ze zemí bývalého Sovětského svazu
u památníků na území naší městské
části, a také v Kunraticích. V čele dele-
gací Prahy 11 na pietních místech
i mezi diváky sledujícími bojové ukáz-
ky byli představitelé městské části, pře-
devším starostka Marta Šorfová.

Jubilejní dny přinesly i nové poznat-
ky. Už v tiskárně, při přebírání publika-

ce Jak zákony kázaly nám, se přihlásil
držitel dalších fotografií ze dnů na
konci války. Brzy se sejdeme. Od býva-
lých majitelů byly získány nové poznat-
ky o podobě hospodářství u Vokurků.
Ošidnost paměti se zase ukázala v pří-
padě jména E. Feista ze Spořilova,
v květnu 1945 pobývajícího v Chodově.
Spisovatel A. Branald, jeho tehdejší
spojka, před nedávnem vydal knihu
vzpomínek a v ní důsledně užívá jména
Feix. Nevěřte bývalému pobočníkovi!
A tak jsem jméno „opravil“. Jeho správ-
ná podoba je Feist.

Kluby přátel vojenské historie odjely
7. května ještě „bojovat“ k rozhlasu
a na další místa. Pár dnů přetrvalo pře-
kvapivě chladné počasí, ale už je také
dávno pryč. Odkvetly i šeříky a blíží se
léto... roku 2005.

Jiří Bartoň
Fota: Ronald Hilmar

CHODOV se ubránil
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Tak jsme se konečně všichni dočka-
li. Na četná naléhání a přání na-

šich spoluobčanů máme v naší měst-
ské části první nové dětské hřiště,
které 4. května slavnostně otevřel zá-
stupce starosty pan Václav Drahorád.

Realizovat hřiště bylo velmi nároč-
né, od získání pozemku a financí, přes
potřebná povolení až po samotnou vý-
stavbu. Ve výběru dodavatele a her-
ních prvků jsme se snažili vyhovět co
nejširšímu okruhu našich malých spo-
luobčanů, aby si každé z našich dětí
mohlo vybrat atrakci odpovídající jeho
věku. Dbali jsme na to, aby se hřiště
„hodilo“ do těsné blízkosti Milíčov-
ského lesa, aby plot kolem hřiště ne-
připomínal klec.

Samozřejmě nelze vyhovět úplně
všem, ale věříme, že většina rodičů
a hlavně dětí je s výběrem herních
prvků spokojená. Kdo z rodičů má po-
chybnosti o kvalitě a bezpečnosti
atrakcí, certifikát dodavatelské firmy
o splnění všech potřebných norem pro
stavbu dětského hřiště je k dispozici
k nahlédnutí na informační desce
u hřiště nebo na úřadu MČ.

Denně pracovník úřadu provádí
úklid a kontrolu herních prvků. Bohu-
žel již po týdnu provozu jsme našli zá-
vady úmyslně způsobené cizí osobou.
Proto žádáme všechny: pomozte nám
udržet hřiště v takovém stavu, aby
mohlo bezpečně sloužit všem dětem!
Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

OTEVŘENÍ dětského hřiště v Kateřinkách

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 10. 5. 2005

UKLÁDÁ STAROSTOVI:
▼ projednat další možnosti dopravní obslužnosti Újezda,
▼ vypracovat souhrnný spisový materiál týkající se ZOV

a předat ho Magistrátu hl. m. Prahy,
▼ doplnit dopravní značení na sídlišti Kateřinky,
▼ požádat Magistrát hl. m. Prahy o zavedení městské au-

tobusové linky do Újezdu.

POŽADUJE:
▼ zajištění dopravní obslužnosti Újezda včetně MHD po

Formanské ulici po celou dobu výstavby splaškové ka-
nalizace a vodovodního řadu pro obytný soubor
Amade.

KONSTATUJE:
▼ že bylo seznámeno se zastavovací studií „Zelený Újezd“

a požaduje výstavbu převážně rodinných domů s koefi-
cientem zastavěnosti A9, v některých lokalitách B9.

Úplné znění textů je vyvěšováno na Úřední desce, infor-
mačních vývěskách a na webových stránkách úřadu.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 14.
června 2005 od 19.00 hod v zasedací místnosti úřadu
městské části.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

KONTEJNERY
na nadměrný komunální odpad
Kontejnery na nadměrný komunální odpad budou při-

staveny v termínu od pátku 3. června 2005 do pon-
dělí 6. června 2005 na tato místa:
■ Kateřinky – křižovatka ulic Vodnická – Na Křtině,

ulice Ke Smrčině naproti čp. 296, Krajanská ulice
u čp. 345, Formanská ulice čp. 223, křižovatka ulic
Remízková – Pastevců.

■ Újezd – Formanská ulice čp. 63, Formanská ulice
u Návesního rybníku, ulice K Motelu u čp. 7.

Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad
z domácností, nikoli pro odpad vznikající při podnikatel-
ské činnosti.

Vítání OBČÁNKŮ
Od posledního vítání občánků uběhly pouze čtyři měsíce,

ale nových občánků se v městské části v jarních měsí-
cích narodilo tolik, že jsme se rozhodli tuto akci pořádat
dvakrát do roka.

Ve středu 18. května 2005 v zasedací místnosti úřadu
městské části starosta Ing. Jiří Hrubý přivítal 15 malých
kluků a holčiček a rodičům předal dárkovou poukázku
v hodnotě 1 000 Kč na nákup dětského zboží. Rodiče vítání
toho „svého“ občánka potvrdili podpisem do pamětní knihy.

Přivítáni byli: Martin Ševít, Eliáš Bernard, Ondřej Kašpar,
Tomáš Loukotka, Kamila Cidlinská, Anna Hromádková, Ka-
rolína Dybová, Eliška Černáková, Markéta Čekalová, Nikola
Jirásková, Eliška Bergmanová, Eva Nenková, Alena Vokur-
ková, Aneta Zymová a Kryštof Mareš.

Přejeme jim ještě jednou touto cestou co nejkrásnější
cestu životem. Fotografie si můžete prohlédnout na webo-
vých stránkách městské části.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

OZNÁMENÍ
Úřadu městské části Praha-Újezd

Ve středu 1. června 2005 pořádá naše městská část tra-
diční oslavu Dne dětí. Úřední hodiny našeho úřadu

budou v ten zrušeny. Děkujeme za pochopení a srdečně
vás, vaše děti i vnoučata zveme na oslavu!
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podruhé
V loňském roce se na Chodovské

tvrzi premiérově konal letní hu-
dební festival s houslistou Jaroslavem
Svěceným a jeho hosty. V krásném
prostředí v exteriéru na nádvoří Cho-
dovské tvrze se uskutečnilo celkem
osm koncertů. Jednalo se o novou,
nevyzkoušenou akci a pořadatelé
i umělci s napětím čekali a sledovali,
jak dopadne. Výsledek všechny pří-
jemně překvapil, zájem diváků byl
značný a vytvořila se neopakovatelná
atmosféra, kterou lze zažít právě jen
na koncertech pod širým nebem.
O tom, že by se mělo v dalších letech
pokračovat, nebylo pochyb.

V tomto roce se festival rozšíří
o dva koncerty, takže se jich usku-
teční rovných deset. Rozšířené infor-
mace poskytneme v dalším čísle
Klíče. Již nyní však rádi všechny se-
známíme s programem. Koncerty se
budou konat od 19. července do
18. srpna 2005 vždy v úterý a ve
čtvrtek. Začínají ve 20 hodin.

■ 19. července se koná zahajovací
koncert s názvem „Prolog letních
tónů“. S Jaroslavem Svěceným vy-
stoupí komorní orchestr Virtuosi
Pragenses a trumpetista Miroslav
Kejmar.

■ 21.července vystoupí J. Svěcený
s kytaristou Václavem Bláhou
v „Koncertu pro deset strun“.

■ 26.července v pořadu „Slavné
české housle“ zahraje J. Svěcený

a laureát mezinárodní Kociánovy
houslové soutěže. Klavírní dopro-
vod obstará Marie Synková.

■ 28.července vystoupí J. Svěcený
opět s kytaristou, tentokrát s Lubo-
mírem Brabcem. Jelikož kromě
houslí bude J. Svěcený hrát i na
violu, nazval pořad „Koncert pro
čtrnáct strun“.

■ 2.srpna na „Večeru italského baro-
ka“ zahraje s J.Svěceným na cem-
balo Jitka Navrátilová.

■ 4.srpna na „Letních slavnostech
strun“ přivítáme s J. Svěceným vio-
loncellistu Jiřího Bártu a klavírist-
ku Marii Synkovou.

■ 9.srpna bude možné shlédnout
unikátní spojení houslí J. Svěcené-
ho s populární folkovou skupinou
Jablkoň.

■ 11.srpna se program opět vrací ke
klasice, již svým názvem „Klasické
trio v klasicistní tvrzi“. S J. Svěce-
ným vystoupí České trio.

■ 16.srpna bude koncert „Ve zname-
ní zpěvu“: Martina Kociánová –
soprán, J. Svěcený – housle a trio
Amadeus.

■ 18.srpna se koná závěrečný koncert
„Epilog letních dnů“ s J. Svěceným
a orchestrem Virtuosi Pragenses.

Přípravy na letní hudební festival
vrcholí a vstupenky jsou již v prode-
ji, lze je zakoupit v pokladně Cho-
dovské tvrze.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Ing. Vladimír Levický,
ředitel KD Chodovská tvrz

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE

Chodovská tvrz se ve své hudební činnosti věnuje pře-
devším hudbě komorní. Vychází ze svého historic-

kého charakteru a snaží se být stánkem hudbymilovných
návštěvníků, často jim nabízí i vzácné hudební lahůdky.
Přestože dramaturgie Chodovské tvrze je pružná, přizpů-
sobivá a přeje i novým směrům, s ohledem na diváky a na
uměleckou úroveň, je v uváděním různých novinek spíše
opatrná. Takový „crossover“ jako třeba smyčcové kvarteto
se sólistou na vozembouch zřejmě na Chodovské tvrzi
v dohledné době neuvidíme.

I v uvádění dalších žánrů byla Chodovská tvrz dlouho
zdrženlivá. Určitým průlomem se stal cyklus „Šanson, věc
veřejná“ s Rudolfem Pellarem, Milanem Jírou, Janem Pet-
ránkem a hosty, úspěšně uváděný již téměř dva roky.
A červnový program v poměrech Tvrze představuje svou
žánrovou pestrostí přímo revoluci – je rozšířen o písničká-
ře a folkové zpěváky.

Ve čtvrtek 9. června vystoupí Radek Tomášek, bývalý
protagonista skupiny Rangers. Ještě před jejím přejmeno-
váním na Plavce se vydal na úspěšnou sólovou dráhu. Ně-

které jeho písně se staly hity, a to nejen v době svého vzni-
ku, v pořadech rozhlasových stanic zaměřených na folk
a country jsou jimi i dnes.

V pondělí 20. června vystoupí vokální kvarteto Sestry
Havelkovy s písněmi 20. – 40. let minulého století. Klavír-
ní a akordeonový doprovod obstará Jura Gilík.

Ve čtvrtek 23. června přivítá Chodovská tvrz nezaměni-
telného Pepu Nose - skladatele, textaře, hudebníka, zpěvá-
ka, herce, učitele jógy, zedníka, organizátora festivalu Kry-
lonoc a bojovníka proti šoubyznysové mafii.

A ve středu 29.června vystoupí šansoniérka a kytaristka
Jana Rychterová, jejíž nové CD „To je život“ nedávno po-
křtili Miloš Zeman, Petr Kostka, Rudolf Pellar a Milan
Jíra. Ve stejnojmenném pořadu na Chodovské tvrzi s ní
vystoupí také houslistka Lenka Uhlíková.

Doufáme, že pravověrní a purističtí vyznavači vážné
hudby budou tento letní žánrový výlet Chodovské tvrze to-
lerovat. I pro ně je v červnu ostatně připraveno mnoho
koncertů.

Ing. Vladimír Levický, ředitel KD Chodovská tvrz

ŽÁNROVÉ VÝLETY v Chodovské tvrzi

Galerie 
Chodovská tvrz

&
Dr. Alena Smejkalová

Srdečně zvou 
va výstavu obrazů

(olej na plátně)

Alena Smejkalová
Pseudonym Theodora Patrick

Prodejní výstava potrvá
Do 12. června 2005

Galerie je otevřena denně
kromě pondělí

13.00 – 19.00 hod
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Jaké jsou v tomto roce možnosti strávit
příjemnou dovolenou, jsme se zašli ze-
ptat dr. Jana Štilce, ředitele největší ce-
stovní agentury na Jižním Městě –
DUST UNITED TRAVEL.

Co je u vás nového?
Především musím našim klientům při-

pomenout dvě důležité skutečnosti.
Naše cestovní agentura DUST UNI-

TED TRAVEL po menších komplikacích
se stěhováním a po přechodném umístě-
ní konečně zakotvila na nové adrese
v areálu The Park u stanice metra Cho-
dov. Další novinkou je, že se naše agen-
tura stala členem prestižního mezinárod-
ního řetězce Lufthansa City Center.

Jaké služby nabízíte ?
Při zachování tradičních služeb jako

je prodej zájezdů všech významných čes-
kých cestovních kanceláří (Čedok, Exim
, Firo-tour, Fischer a další), prodej lete-
nek, prodej trajektů a prodej vstupenek
sítě Ticketpro rozšiřujeme naši nabídku
o prodej zájezdu některých renomova-
ných zahraničních touroperátorů jako
jsou TUI nebo Neckermann, a to právě
díky členství v Lufthansa City Center.

Na Jižním Městě jste jediná IATA agentura –
tedy agentura, která má právo vystavovat
letenky do celého světa. Jaký je zájem
o prodej letenek?

Při prodeji letenek poskytujeme zá-
kazníkovi perfektní servis, v čemž nám
napomáhá skutečnost, že firemní klien-
tele se rovněž věnuje naše centrála
v Modleticích u Prahy. Kromě klasic-
kých dopravců prodáváme letenky na
prakticky všechny nízkonákladové spo-
lečnosti, jejichž letenky se staly hitem
loňské sezony. Zájem o letenky se neu-
stále zvyšuje, nemalou roli v tomto růstu
určitě hraje i v porovnání s minulými
léty neustále se snižující cena letenek.

Do jakých míst se v letošním roce chystají
cestovat vaši klienti a jakou destinaci byste
doporučil vy osobně?

Myslím, že nejprodávanějšími desti-
nacemi jsou určitě tradiční místa jako
Chorvatsko, Itálie, Řecko, Tunis či Špa-
nělsko. Velice žádanou zemí je Egypt.
Za těch 12 let, co prodáváme zájezdy,
vidíme také posun v zájmu klientů
o vyšší kvalitu. Jedná se jak o dopravu,
kde preferují spíše leteckou, tak u ubyto-
vání a stravování, kde je mnohem větší
zájem o hotely vyšších úrovní. Dalším
trendem jsou dovolené pro nás v exotic-
kých místech. A kde já strávím v létě
svoji dovolenou? U mne je to stále stej-
né, určitě neodolám vábení řeckých ost-
rovů.

Děkujeme za krátký rozhovor.
-red-

BLÍŽÍ SE TERMÍN dovolených PEVNOST
České centrum znakového jazyka
pro vás připravila

INTENZIVNÍ KURZY
ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

LÉTO 2005
Kurzy pro začátečníky:
■ 11. – 29. července 2005

16.00–17.30, 18.00–19.30
■ 15. srpna – 2. září 2005

16.00–17.30, 18.00–19.30
Kurzy pro mírně pokročilé:
■ 11. – 29. července 2005

18.00–19.30
Kurzy pro pokročilé:
■ 15. srpna – 2. září 2005

18.00–19.30
3 x týdně

Ve výukových prostorách Pevnosti
blízko metra Českomoravská

Cena? Pouhých 950 Kč !

Pevnost
České centrum znakového jazyka
Tel./fax: 266 006 390
Mobil: 728 58 68 57
E-mail: pevnost@pevnost.com
www.pevnost.com

www.praha11.cz
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Program Balonstory:
14.30 – 14.35 ■   MaÏoretky Ekocentrum pfii Z· Kvûtnového vítûzství 1554
14.35 – 14.45 ■   Zahájení Marta ·orfová, starostka Mâ
14.45 – 14.55 ■   Hra se zpûvem soubor flétniãek – dûti z M· Vejvanovského
14.55 – 15.10 ■   Niké taneãní studio pfii Z· Po‰epného
15.10 – 15.20 ■   Siluleta Praha klub spoleãenského tance pfii Z· Chodov
15.20 – 15.30 ■   Srdíãko dûtsk˘ pûveck˘ sbor pfii M· A.Drabíkové
15.30 – 15.40 ■   Klub talentÛ sólov˘ tanec – KC Zahrada
15.40 – 15.50 ■   Vltavín tanec + zpûv, soubor pfii KC Zahrada
15.50 – 16.00 ■   AT Domino praÏské taneãní studio pfii KD Klubka
16.00 – 16.10 ■   Cassiopeia stepaerobic – taneãní skupina DDM ·alounova
16.10 – 17.10 ■   Speciální pofiádková jednotka Policie âR správa hl. mûsta Prahy – ukázka akce a techniky

■   Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor hl. mûsta Prahy – ukázky práce a techniky
■   Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Chodov – ukázky práce a techniky
■   Policie âR – jízdní policie, Mûstská policie

17.10 – 17.30 ■   Marimba Junior club soubor bubeníkÛ pfii ZU· Kfitinská
17.30 – 18.00 ■   rozhovor s pilotem balonu

■   vylosování v˘hercÛ ãtenáfiské soutûÏe Klíãe
18.00 – 19.00 ■   Krivohlavy – folková skupina
18.30 – 19.30 ■   VZLETY HORKOVZDUŠNÝCH BALONŮ (za pfiíznivého poãasí)
20.00 – 21.15 ■   Peter Paul & Queenmania – Queen revival
22.30 ■  »SVÍTÍCÍ ŽÁROVKY« – horkovzdušné balóny v noci (za pfiíznivého poãasí)

Na plo‰e Centrálního parku u stanice metra Opatov budou pfiipraveny pouÈové atrakce a obãerstvení

VELKÁ SOUTĚŽ 
o 11 hodnotných cen 
1. Kolik let uplyne letos od otevření školy na Chodově?

(dnešní ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57)
■■ 95 let ■■ 100 let ■■ 105 let

2. Z jakého materiálu je vyroben koš pod
horkovzdušným balinem?:
■■ laminát ■■ přírodní proutí ■■ kov

3. Kdy se přistěhoval jeden ze sponzorů Balonstory
2005 T-Mobil do Horních Roztyl na území Prahy 11?
■■ v roce 2002 ■■ v roce 2004 ■■ v roce 2003

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 A AGENTURA AXIS M
pořádají v sobotu 18. 6. 2005 v Centrálním parku

BALONSTORY 2005
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Anketa bude slosována přímo v průběhu letošní Balonstory a 11 hodnotných cen věnovala firma T-Mobile. (Ceny nejsou právně vymahatelné)

✁

✁

✁

SEZNAM CEN:
◆  Telefon LG C3300
◆  Dobíjecí kupóny TWIST v hodnotû 2000 Kã
◆  Dobíjecí kupón TWIST v hodnotû 1000 Kã

◆  Cyklistická vûtrovka
◆  Mikina microfleece Humi Outdoor
◆  Cyklistick˘ dres
◆  Fotbalov˘ míã UMBRO

◆  Vak na in-lime brusle
◆  Batoh Alpinepro
◆  Bra‰na na doklady Alpinepro
◆  Triãko t-music
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Výročí šedesáti let od konce druhé
světové války oslavilo i několik je-

jích přímých účastníků, kteří dnes žijí
v naší městské části. Jedním z nich je
i plukovník Lubomír Úlehla, palubní
střelec 311. československé bombardo-
vací perutě RAF a pilot francouzského
letectva – FFI.

Nálet, jehož se zúčastnily tři posád-
ky československé bombardovací peru-
tě a na nějž plukovník Úlehla vzpomí-
ná, přenesl boj našich vojáků na území
„říše“ a pomohl tak československé
exilové vládě prosadit její uznání spoje-
neckými státy. Na první bojový let naší
perutě byly určeny osádky štábního ka-
pitána Schejbala, štábního kapitána
Ocelky a četaře Vaška Kordy. Cílem
náletu bylo seřaďovací nádraží v Bruse-
lu, kde Němci měli desítky a desítky
vlakových souprav se zásobami zbraní,
munice a pohonných hmot, připrave-
ných pro invazi do Anglie. Tato mise
měla dvojí význam: Angličané ze stra-
tegických důvodů potřebovali, aby zá-
soby byly co nejvíce zničeny, a tím zne-
snadněna příprava na německou inva-
zi. Zároveň byl tento nálet velmi sil-
ným argumentem pro prezidenta Bene-
še – ten mohl prohlásit, že máme další
vojenskou jednotku bojující nad úze-
mím nepřítele. To posléze přispělo
k uznání Benešovy vlády za představi-
tele Československa.

Let byl sám o sobě zajímavý, pro nás
i proto, že jsme nevěděli, do čeho
jdeme, teprve jsme se seznamovali
s tím, co nás mělo čekat. Naštěstí se
nám vyhnulo setkání s nočními stíhači,
asi díky tomu, že se nálet uskutečnil
naprosto neočekávaně. Němci tehdy
neměli žádné radary nebo něco podob-
ného. Počasí nebylo ideální. Meteoro-
logická zpráva nám říkala, že souvislá
vrstva mraků je od 1500 do 5000
metrů. Ale situace byla naprosto jiná.
Vrchní hranice mraků byla udána
správně, v té výšce jsme také přelétáva-
li hranice. Tam jsme se setkali s flakem,
ale kvůli mrakům a výšce, v níž jsme
letěli, střílel nepřesně. To byla naše
první zkušenost s napadením protileta-
dlovým dělostřelectvem. Pod mraky
jsme museli sestoupit až před Bruse-
lem, protože na půl cesty mezi pobře-
žím a tímto městem se nacházel Gent,
chráněný vysokou balonovou baráží.
Tam při nízkém letu hrozilo nebezpečí,
že bychom do ní mohli narazit.

Protože v noci nebylo možné letět
ve skupině, každé z našich tří letadel

letělo zvlášť. První startoval štábní ka-
pitán Schejbal, a to v 19.50, my jsme
startovali ve 20.00 a Kordova posádka
ve 20. 10. Každý měl stanovený čas,
výšku a rychlost, kterou musel dodržo-
vat. Naše posádka měla Brusel dosáh-
nout ve výšce patnáct set metrů. Proto-
že v této výšce byly mraky, klesli jsme
na tisíc metrů. Mraky se ale táhly i zde.
V interkomu jsme se tedy dohadovali,
co dál, až kapitán letounu Ocelka roz-
hodl, že poletíme pod mraky. Sestupo-
vali jsme tedy stále níže, až jsme ve
třech stech metrech konečně vypadli
z mraků, ovšem už daleko za Bruse-
lem. Protože jsme stále dodržovali
kurs, otočili jsme našeho wellingtona
o 180 stupňů. Když jsme po určité
době jsme dorazili nad Brusel, začali
jsme bombardovat. Pumy jsme shazo-
vali z výšky pouhých 150 – 170 metrů,
a tak jsme cítili, jak nás každá vzdu-
chová vlna pokaždé nadhodila. Žalu-
dek nám trochu svírala i střelba spous-
ty lehkých zbraní, které po nás pálily.
Hned jak jsme odhodili pumy, vystou-
pali jsme do mraků a letěli zpátky.
Horší to bylo při pozdějších letech, kdy
už bylo počasí jasnější a střílely po nás
zbraně středních ráží. To člověk viděl,
jak proti němu stoupají, my jsem tomu
říkali buřty, svítící střely. Měli jsme
pocit, že stoupají přímo k nám.

Jména členů naší osádky nezapome-
nu ani po šedesáti letech. Velitelem byl
štábní kapitán Ocelka, druhým pilotem
četař Taiber, zkušený dopravní pilot,
dalšími členy byli navigátor nadporučík
Hnátek, telegrafista četař Korotvička,
zadní střelec četař Janšta a já.

Posádka rovněž zkušeného doprav-
ního pilota Václava Kordy tehdy se-
stoupila až na přikázanou výšku tisíc

metrů, ale mraky byly i zde, a tak se ve-
litel rozhodl z náletu vrátil. Posádka to
pokládala za velkou hanbu, naopak
Britové Kordu za splnění rozkazu po-
chválili. A ještě k prvnímu letu posádky
kapitána Schejbala. Později mi říkal
jeho navigátor, že museli nad Brusel
nalétávat dvakrát, a to za velmi přesné
protiletadlové palby. Proč Němci stříle-
li tak přesně ke svému zděšení zjistil,
až když viděl, že shazované pumy jsou
svrchu osvětlené a uvědomil si, že po
oba nálety měli otevřenou pumovnici
a v ní rozsvícené žárovky, takže tvořili
dokonalý cíl pro protiletadlovou palbu.
Po návratu našli v letadle spoustu zása-
hů z lehkých zbraní, naštěstí nebyla za-
sažena ani posádka, ani důležitá část
letadla. To zavinila asi nezkušenost
mechaniků a pozemního personálu. Ti,
když v šeru zavěšovali pumy, si rozsví-
tili, pak pumovnici zavřeli a zapomněli
zhasnout její osvětlení.

Filip Procházka
Foto: archiv Lubomíra Úlehly

Plk. Lubomír ÚLEHLA
Účastník prvního náletu 
311. československé bombardovací perutě
nad „rajch“ vzpomíná

MČ Praha 11 vydala 
k 60. výročí ukončení 2. světové války publikaci Ji-
řího Bartoně Jak zákony kázaly nám, Chodov
a Háje v květnovém povstání roku 1945. Jde o 2.
vydání publikace z roku 1995, podstatně rozšířené
a upravené, doplněné mnoha ilustracemi.

Knihu obdržíte zdarma v našich informačních
kancelářích v Ocelíkově 672, v Šustově 1930 (bu-
dova SZZ JM II) a v informačním centru u koneč-
né stanice metra C Háje.

Informační kanceláře jsou otevřeny v pondělí a
ve středu od 8.00 do 17.30, v úterý a ve čtvrtek od
8.00 do 15.30 a v pátek od 8.00 do 14.00 hod. 



14 OKRSKÁ¤I MùSTSKÉ POLICIE Klíč 6/2005www.praha11.cz

V minulých číslech Klíče jsme vás seznámili s institutem
strážníka-okrskáře a představili prvních sedm našich

okrskářů. V dnešním čísle vás seznámíme s dalšími šesti
okrskáři, a to z okrsku č. 5, 6, 7, 8 a 9. Tyto okrsky se na-
cházejí poblíž konečné stanice metra Háje.

Městští strážníci-okrskáři mají nepravidelnou pracovní
dobu, aby jejich služba pokryla území okrsku v co nejšir-

ším časovém úseku. Po dobu nepřítomnosti okrskáře vy-
konává hlídkovou službu pěší hlídka strážníků. I okrskáři
jsou však jen lidé a musejí si odpočinout, zvláště mezi
směnami odpoledními a nočními. Proto zpravidla své mo-
bilní telefony vypínají ve 22 hodin. Poté se můžete obracet
na stálou službu OŘ MP Praha 11, U Přehrady 54, telefon
267 913 056 nebo 267 912 348, kam lze volat po celých 24
hodin denně, a v naléhavých případech volejte linku tísňo-
vého volání 156.

Děkujeme za pochopení.

OKRSKÁŘI

Okrsek č. 8
Okrskáfi: DOUDA Radek
Mobil: 723 708 716

Okrskáfi: STIBÒREK Martin
Mobil: 720 102 015

Hranice okrsku:
V˘stavní, Opatovská, 
U Modré ‰koly, Pra‰ná, 
Kvûtnového vítûzství, U Pfiehrady, 
hranice katastrálního území 
mezi Prahou 15 a 11

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

Okrsek č. 5
Okrskáfi: 
âÍÎEK David
Mobil: 723 647 152

Hranice okrsku:
Kvûtnového vítûzství, 
Ke Stáãírnû, 
Mírového hnutí, 
U Pfiehrady

Okrsek č. 6
Okrskáfi: 
HRYCANJUK Bohdan 
Mobil: 728 413 270

Hranice okrsku:
Pra‰ná, 
U Modré ‰koly, 
Centrální park Opatov, 
Ke Stáãírnû, 
Litochlebské námûstí,
Kvûtnového vítûzství
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JAK CHRÁNIT
své zdraví
a majetek

1. Než otevřete dveře neznámému
člověku, přesvědčte se o jeho totož-
nosti.

2. Chraňte svůj byt bezpečnostním
zámkem dveří, řetízkem, panora-
matickým kukátkem. Příjmení na
dveřích a schránce uvádějte
v množném čísle.

3. Nepřechovávejte doma větší hoto-
vost a nechlubte se veřejně svými
majetkovými poměry.

4. Označte svůj majetek identifikač-
ním číslem nebo speciální barvou
a nezapomínejte na jeho notářsky
ověřenou fotodokumentaci. V pří-
padě vloupání pomůžete nejen poli-
cistům, ale i pojišťovně, a tím
i sobě.

5. Buďte pozorní k majetku svých
sousedů, stejně tak i oni dohlédnou
na bezpečí vašeho majetku.

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

7. V prostředcích hromadné dopravy
si sedejte, zejména v nočních hodi-
nách, poblíž řidiče a v metru hledej-
te místo v prvním vagónu nebo
v blízkosti dalších cestujících.

8. Před krádeží motorového vozidla se
chraňte důkladným uzavřením,
uzamčením a zajištěním auta spo-
lehlivým blokovacím zařízením
(nejlépe v kombinaci mechanické-
ho a elektronického zabezpečovací-
ho systému). Nenechávejte v autě
doklady, cennosti a parkujte na
dobře osvětlených místech.

9. Myslete na svou obranu, a v přípa-
dě, že se rozhodnete útočníkovi fy-
zicky bránit, jednejte rozhodně
a razantně, neváhejte použít obran-
ných prostředků.

10. Pamatujte si kontaktní adresy a tele-
fony nejenom svých blízkých, ale také
linky tísňových volání – Hasiči – 150,
Záchranná služba – 155, Městská po-
licie – 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. 7
Okrskáfika: 
·TùTKOVÁ Alena
Mobil: 723 645 299

Hranice okrsku:
U Modré ‰koly, 
Opatovská, 
Chilská, 
Severní hranice 
Centrálního parku Opatov

Okrsek č. 9
Okrskáfi: 
KAIL Roman
Mobil: 723 708 742

Hranice okrsku:
V˘stavní, 
Opatovská, 
Novomeského, 
hranice katastru obce Petrovice 
a hranice katastru obce Újezd
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V naší městské části
dnes působí celkem

devět základních škol, vět-
šina z nich na katastru
Chodova. V rámci správní-
ho obvodu Praze 11 exis-
tuje ještě škola v Šeberově
a v Hrnčířích se dokonce
mohou pochlubit objektem
bývalé jednotřídky z roku
1818, nejstarší dodnes do-
chované školní budovy
v širokém okolí. Učilo se
v ní až do prvních let 20.
století.

V Chodově začala
výuka v roce 1869, do té
doby děti chodily do školy
v Hostivaři. Časy to ale
byly skromné. Pět roků se
učilo v jedné pronajaté
světnici selského stavení,
než bylo zakoupeno
a upraveno nevelké stave-
ní. Stávalo v sousedství
restaurace Stará rychta
a zaniklo ve 20. století. Na
jeho počátku, v roce 1905,
si obec Chodov konečně
nechala vystavět přiměřenou budovu trojtřídní školy. V té,
několikrát dostavované, se učí dodnes, takže budova ZŠ
Chodov letos slaví století své existence.

Chodovští si při stavbě malotřídky vzali za vzor hezkou
novorenesanční školní budovu v Hostivaři. Tenkrát býva-
lo módou stavět školy rychle a obce se tím chlubily. V čer-
vnu 1905, přesně před sto lety, měli dělníci ještě hodně
práce před sebou, ale přesto se již na podzim začalo v ro-

zestavěné škole vyučovat
a 1. listopadu ji hostivař-
ský děkan slavnostně vy-
světil. Chodov byl tehdy
spojen do jedné „politické
obce“ se Šeberovem. Není
bez zajímavosti, že již o tři
roky později byl Šeberov
od Chodova oddělen
a otevíral vlastní školu.
Bližší okolnosti „rozluky“
ale zatím neznáme. Spíš
zaujme, že dodnes docho-
vaná šeberovská škola
jako by té původní cho-
dovské téměř z oka vy-
padla.

Chodovští měli svou
hezkou školu rádi. V teh-
dejší skromné zástavbě
obce nesporně představo-
vala výraznější architektu-
ru. Měla i dobré učitele.
Neměla ovšem tělocvičnu
a brzy se nedostávalo ani
prostor pro vyučování.
Natož když bylo vyššími
orgány rozhodnuto, že
v Chodově bude existovat

měšťanka, z dnešního pohledu lze říci: běžná škola. Objekt
proto absolvoval řadu přestaveb. Roku 1939 však obecní
rada přesto učinila zajímavý závěr, zapsaný v kronice:
„Vzhledem k tomu, že dosavadní stav školní budovy nesta-
čí, ač jíž byla třikráte přestavována (r. 1930, 1935, 1938),
bylo usneseno přikročiti k stavbě nové měšťanské školy
nákladem Kčs 1,800.000,-. Plány jsou již vypracovány
a postoupeny úřadům ku schválení.“ (Pokračování) 

Šeberovská škola, téměř dvojče původní chodovské školy.
Foto autor.

nejenom pro listonoše
Milínská

Ulice Milínská, po-
jmenovaná teprve

nedávno, se nachází
v části Jižního Města,
zvané Chodovec.
Uzavírá území Prahy
11 na severní straně.

Jméno Milínská
vhodně zapadá do
kontextu dalších ulic
jak v Praze 11, tak
i v sousední Praze 4.
Milín je městská obec
ve středních Čechách,
v Příbramské pahor-
katině. Jde o staré
osídlení, v předhusit-
ském období prý po-
měrně lidnaté. Roku
1621 se Milín stal
poddanským městem, po polovině 18. století připadl ústavu
šlechtičen na Pražském hradě. Počet obyvatel Milína se dnes
pohybuje kolem dvou tisíc. Nedávno se přihlásil kronikář
Milína a projevil upřímnou radost nad tím, že jejich město
má u nás „svou“ ulici.

Hviezdoslavova

Hv i e z d o s l a v o v a
ulice prochází

z Litochleb až do
Hájů. Už jsme o ní
před léty psali. Jde
však o jednu z hlav-
ních „tříd“ Prahy 11,
která několikrát mění
svou podobu. Foto-
grafie přibližuje cha-
rakter ulice asi v polo-
vině její délky, kde by-
chom měli hovořit
o Litochlebech. Pavol
Országh Hviezdoslav
(1849 – 1921) byl slo-
venský básník a dra-
matik, autor rozsáh-
lých básnických
cyklů, a také dobrý
překladatel. Ulice se v letech 1977 – 1990 jmenovala Kli-
mentova – podle Gustava Klimenta (1889 – 1953), komunis-
tického funkcionáře.

Jiří Bartoň. Fota autor

Jiří Bartoň

Naše nejstarší školy

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (3 2 )
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ZŠ Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10
přijme k 1. 9. 2005

UČITELE NA 1. STUPEŇ A UČITELE
ANGLICKÉHO JAZYKA.

Tel. 274 862 488

SRDEČNĚ ZVEME příznivce 
naší MŠ Vejvanovského 1610 
na společnou oslavu
25. výročí školy
Dne 7. června 2005 v 16.00 hod

Slavnostní akademie
v KD Opatov
Ve dnech 6. – 10. června od
8.00 do 16.00 hodin můžete ve
2. třídě B naší mateřské školy
zhlédnout výstavu výtvarných
prací dětí

Na vaši návštěvu se těší děti
a paní učitelky

MŠ Vejvanovského 1610

ZŠ MENDELOVA, 
Praha 4, Mendelova 550

Pro nový školní rok 2005/2006 otevírá 1. třídu
s menším počtem žáků, jejichž rodiče mají obavu

o školní úspěšnost svého dítěte.
Těšíme se na vás.

Informace najdete na našich webových stránkách:
www.mendelova.virt.cz

Tel.: 272 088 211, 272 088 222

Sboreček Srdíčko z naší mateřské
školy letos postoupil jako jediný

z Prahy do celostátního finále festivalu
mateřských škol „Mateřinka“, který se
každoročně koná v Nymburce. Letošní
ročník byl jubilejní desátý. Ve velké
konkurenci mateřských škol z celé re-
publiky naše děti uspěly velmi dobře

a svými pěveckými výkony tak obohati-
ly program celého festivalu.

Veliký dík patří organizátorům Ma-
teřinky, učitelkám a ředitelkám z Nym-
burka, odvedli vynikající práci. Z vlast-
ní zkušenosti vím, jak náročná je orga-
nizace akcí pro předškolní děti. Tato
byla zcela bezchybná. Jsem ráda, že

jsem mohla sdílet obrovskou radost
a elán organizátorů a účastníků finále.

Naše děti prožily nádherný den plný
tance, hudby a setkání s dětmi z celé
republiky.

Moc ráda bych dětem ze sborečku
Srdíčko, paní učitelce Míše Kovářové
a klavíristce Otce Majerové za skvělou
reprezentaci naší mateřské školy a ce-
lého Jižního Města poděkovala.

Jitka Schulzová,
ředitelka MŠ A. Drabíkové 536

MATEŘINKA v Nymburce

YMCA Praha s. r. o.
Hledáme sociálního pracovníka - vedoucího nízko-

prahového klubu pro mládež na Jižním Městě Ym-
kárium. Nabízíme: práci na dohodu o pracovní činnosti
– 30 hodin týdně. Požadujeme: absolvent VOŠ, VŠ (Bc.)
sociálního nebo pedagogického zaměření, zkušenosti
a zájem o práci s mládeží, samostatnost, tvořivost. 
Nabízíme: dobrý pracovní tým, možnost dalšího vzdělá-
vání v oboru. Po zapracování možnost volna i během let-
ních prázdnin. 

Nástup 20. června 2005. Přihlášky do 6. 6. 2005 na adresu: 
YMCA Praha, Na Poříčí 12, 115 30, Praha 1
tel. 224 872 128, 602 834 923 (Hana Šormová)
e-mail: praha@ymca.cz

PRO ARTE VIVA
Základní umělecká škola, s. r. o.
Vzdušná 564, Praha 4 - Lhotka
a ZUŠ LYRA Praha 10 - Uhříněves

VÁS ZVE K ZÁPISU 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006
do oborů hudebních (klavír, flétna, kytara, zpěv, klávesové
a dechové nástroje), výtvarného, dramatického, tanečního
(klasický, moderní tanec, taneční techniky a styly) a pří-
pravných studií
Od 6. do 16. června 2004 - 15 – 17 hod. v ZUŠ Praha 4

Informace na tel. 241 713 925, mobil: 603 861 307
15 – 17 hodin, www.zusproateviva.cz

RODINNÉ ŠKOLY
ještě existují!
Možná ani nevíte, 
že jednu z nich máte ve svém dosahu.
◆ jsme školou jen s prvním stupněm
◆ na jednu třídu připadá průměrně 17 žáků
◆ průměrný věk vyučujících je 38 let
◆ základ výuky tvoří kombinace tradičních a moder-

ních metod
◆ individuální přístup k žákům pro nás není jen po-

jmem
◆ na území školy probíhá bohatá zájmová činnost
◆ setkáte se u nás s dobrým materiálním vybavením,

a to i výpočetní technikou
◆ jediné, co u nás nenajdete je šikana a nezájem

Přesvědčete se sami a přijeďte se podívat!

Tel. číslo pro další informace je 244 911 792
Naše adresa zní: ZŠ, Praha 4, V Ladech 6

Dopravní spojení: z metra C Opatov 
bus. č. 165, 226, 325, 326, 327
Ve směru Šeberov, 
zastávka V Ladech

www stránky: zs-vladech.wz.cz

Mgr. Eva Hrubá, ředitelka školy
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NAVŠTIVTE 
svého senátora
Každé pondělí od 15 do 18 hodin
Bajkonurská 736/4
1. patro, tel. 272 941 420
Na vaše otázky, problémy a podněty
tu bude čekat

JAN NÁDVORNÍK
senátor vašeho volebního obvodu
Individuální termín schůzky lze domluvit 

na výše uvedeném telefonním čísle.

LETOVÝ KORIDOR 
nad obytnou oblastí Jižního Města
Také vás znepokojily častější přelety dopravních letadel nad
Jižním Městem? Odbor životní prostředí se zeptal za vás.

Česká správa letišť s. p. sdělila, že:
•   zvýšený letecký provoz nad Jižním Městem je způsobe

uzávěrou hlavní přistávací dráhy 06/24 letiště Ruzyně
z důvodů oprav a rozsáhlé investiční výstavby

•   úplná uzávěra dráhy 06/24 by měla skončit dne 15. 5.
2005 s tím, že provoz bude obnoven 16. 5. ráno

Ing. Jaromír Mareš,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

CHODOVSKÝ HŘBITOV 
se bude opravovat
Městská část Praha 11 po důkladné projektové pří-

pravě přistoupila k úpravě areálu Chodovského
hřbitova. Budou nově upraveny stávající cesty a plochy,
ozeleněny obvodové zdi a upravena vstupní brána. Na
hřibově bude zaveden „letní vodovod“ (od května do li-
stopadu) napájený stávající přípojkou vody se třemi stá-
čecími místy. V místě, kam se odkládá odpad, bude po-
stavena pohledová otočná stěna. Severně od pietního
místa bude zřízena nová řada hrobů oddělená zelení.
Upraven bude i prostor kolumbárií. Před podélnou ob-
vodovou kolumbární zdí bude osazen buxus - Buxus
sempervirens a do betonových truhlíků bude vysázen
barvínek nebo štěničník vždyzelený - Iberis sempervi-
rens. U cestičky podél kolumbárií budou umístěny dvě
lavičky. Stávající lavičky, ocelová a betonová, budou
přemístěny.

Práce na úpravě Chodovského hřbitova budou zahá-
jeny 6. června 2005. Vzhledem k tomu, že hřbitov se
bude opravovat a zároveň zůstane přístupný veřejnosti,
prosíme návštěvníky o pochopení a maximální obezřet-
nost při pohybu na hřbitově. Stavební práce budou pro-
vedeny v co možná nejkratším termínu.

Správa hřbitova,
odbor hospodářské správy MČ Praha 11

ZVEME VÁS NA SUPERDEN
Den zdraví, bezpečí a pohody
dne 26. 6. 2005 v KC Zahrada

Nabízíme bohatý program pro všechny generace. Před-
nášky a poradenství z oblasti zdravého životního stylu,

bezpečí, výstava k danému tématu, soutěže, setkání, ale také
soutěže dlouhodobějšího charakteru, vázané k Praze 11
a k naší akci.

Srdečně zve Stanislava Nopová, CHRYSOS26
Více na www.superdny.info

PODĚKOVÁNÍ firmě Video ToGo
Neziskovému sektoru Prahy 11 věnovala firma Video

ToGo dvě stě ks videokazet s origínálně nahranými
americkými filmy v původním znění. Pokud máte zájem o je-
jich využití při programech neziskových organizací, spojte se
prosím mailem s Petrem Kopalem, e-mail:pkopal@chello.cz.

Za neziskový sektor děkuje Petr Kopal

CEDUK
Soukromá vyšší odborná škola, s. r. o.
Donovalská 1684, 149 00 Praha 4

■ ODHADCOVSTVÍ 
– tříleté denní a čtyřleté dálkové studium

■ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA
– jednoleté pomaturitní

■ Dále připravujeme tříleté denní 
a čtyřleté dálkové studium 
v oboru PROJEKTOVÝ MANAŽER.

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
pořádáme tyto akce akreditované MŠMT:
■ Cyklus seminářů Funkční vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení v rozsahu dvousemestrálního studia ur-
čený ředitelům škol a školských zařízení a jejich zástupcům
a dalším zájemcům, kteří se připravují na konkurz na vedou-
cí funkci ve vední školy. Zahájení studia v říjnu 2005.
■ Kurz pro ředitele a zástupce škol, vyučující ekonomických
a právních předmětů SOŠ a SOU, učitele gymnázií a další
zájemce Ekonomika a řízení neziskových organizací. Zahá-
jení kurzu v říjnu 2005.
■ Jednodenní didaktický seminář návodů jak motivovat stu-
denta k seberozvoji Doplňky dobré didaktiky, určený učite-
lům společenskovědních předmětů SOŠ a SOU, učitelům
gymnázií i dalším zájemcům. Termíny konání seminářů:
středa (2x4 hodiny), sobota (1x 8 hodin).

Bližší informace o studiu a vzdělávacích akcích 
a přihlášky můžete získat na:
www.ceduk-svos.cz, tel./fax: 272 927 810, 724 005 409
nebo e-mail:ceduk-svos@volny.cz

ÚMČ PRAHA - ŠEBEROV
přijme pracovníka 
na údržbu zeleně a komunikací
Požadujeme: manuální zručnost, schopnost udržovat za-
hradní techniku, Řidičský průkaz - B
Zařazení dle kval. dů až T4 – 12 000 Kč hrubého.
Nástup možný od 1. 9. 2005

Informace: Ivo Novotný, tajemník ÚMČ Praha-Šeberov
Tel. : 244 911 713, 244 912 801 • seberov@zris.mepnet.cz
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PREMIÉRA Kačera na Jižním Pólu
V neděli 24. dubna se dveře níz-

koprahového klubu Jižní Pól po-
někud netradičně otevřely veřejnosti
– divadelní spolek Neomluvené diva-
dlo připravil svou třetí premiéru, svět-
lo světa spatřila komedie Kačer autor-
ské dvojice Marcela Bystroně a Petra
Lehečky. Hra ukazuje „tvorbu“ zpráv
v jedné soukromé rozhlasové stanici,
pro kterou není problém nechat vyto-
pit město či odhadnout ceny Renoira.
Tíživou finanční situaci se rozhodnou
majitelé stanice (Režisér v podání To-
máše Krejči a Hlasatelka, hraje ji
Klára Doležálková) řešit po svém –

vymyslí únos šestiletého chlapce pře-
zdívaného Kačer a pořádají veřejnou
sbírku na jeho osvobození. Vše se vy-
víjí podle plánu – lidé posílají peníze
a rádio bohatne. Situace se ale výraz-
ně zkomplikuje, když do studia přijde
matka smyšleného dítětě (Zelínská –
Radka Bittenglová).

Komedie Kačer v režii Lukáše
Bochníčka je třetí realizovanou hrou
Neomluveného divadla. Vedle akcí
pořádaných Jižním Pólem můžete
představení zhlédnout i v žižkovském
klubu Vikadlo.

Tomáš Krejča, Neomluvené divadlo

Vprosinci 2004 odbor školství a kul-
tury Úřadu MČ Praha 11 a redakč-

ní rada časopisu Klíč již potřetí vyhlási-
ly literární soutěž O zlatý klíč, tento-
krát na téma Zima a Vánoce na Jižním
Městě. Soutěž byla vypsána pro tři vě-
kové kategorie a pro žánry fejeton, po-
hádka, povídka (i sci-fi či fantasy).

Všechny do soutěže přihlášené
práce dne 13. dubna 2005 posoudila
odborná porota. Jmenováni do ní byli
Ing. Ladislav Tunys, spisovatel a publi-
cista, Hanna Dvořáková, dříve redak-
torka literárního časopisu, a Mgr. Jiří
Polák, novinář a nakladatelský redak-
tor, předseda redakční rady Klíče, který
byl také zvolen předsedou poroty.

Členové odborné poroty se jedno-
myslně shodli na hodnocení soutěžních
příspěvků i na ocenění jejich autorů.

V první kategorii (do 14 let) odbor-
ná porota udělila první cenu fejetonu
Ivety Fialové Na shledanou, Ježíšku! –
za jazyk a styl přesahující běžnou vy-
jadřovací úroveň čtrnáctiletého školá-
ka. (Druhá a třetí cena v této kategorii
udělena nebyla.) Povídce Martina Šnaj-
dra Vesmírný zabiják se porota roz-
hodla udělit čestné uznání přesto, že
její téma neodpovídá zadání soutěže,
ocenila bohatou autorovu fantazii a vy-
pravěčský talent.

V druhé kategorii (15 až 18 let) ne-
byla žádná cena udělena.

Ve třetí kategorii (nad 18 let) porota
udělila první cenu povídce Miroslava
Paulíčka „Veselé Vánoce, Tondo!“ – za
nevšední osobitost autorského pohledu,
jazyka a stylu. Druhou cenu porota
udělila fejetonům Marcely Imlaufové
Ach jo! a Jana Zbořila Letí to. U obou
rukopisů porota ocenila střízlivý až ne-

nápadný suchý humor a jemný sarkas-
mus. Třetí cenu porota přiznala črtě
Zdenky Linhartové Jak si prima babič-
ka trsla, přestože soutěž nebyla pro črtu
vyhlášena – porota ocenila zdařilou re-
alizaci tvůrčího záměru za pomoci au-
tentických reálií Jižního Města. Mikro-
povídce Petry Šefrové Červenej a tlustej
se porota rozhodla udělit čestné uznání
– za stylistickou úroveň textu.

■ ■ ■

Výsledky a vítězové III. ročníku lite-
rární soutěže O zlatý klíč byli slavnostně
vyhlášeni 25. dubna 2005 v malém sále
Kulturního centra Zahrada. Přítomné
pozdravila starostka naší městské části
paní Marta Šorfová, poblahopřála oce-
něným autorům a vřelými slovy je po-
vzbudila do další tvůrčí práce. Společně
s předsedou poroty Mgr. Jiřím Polákem
pak předala ceny. Pro vítěze v jednotli-

vých kategoriích to byly plastiky s moti-
vem klíče a otevřené knihy, vytvořené
v keramické dílně KD Klubka, pro auto-
ry na prvním až třetím místě poukázky
k odběru knih v knihkupectví Acade-
mia. Všichni ocenění obdrželi diplom
nebo čestné uznání a hodnotné dárky –
propagační předměty městské části
Praha 11. Poté přečetla MgA. Hana Ko-
žová fejeton autorky Marcely Imlaufové
Ach jo! a Mgr. Jiří Polák přednesl feje-
ton Jana Zbořila Letí to.

Slavnostní odpoledne příjemně
zpestřilo několik instrumentálních
skladeb v provedení žáků kytarového
kurzu v KC Zahrada a jejich učitele Ji-
řího Rozumka.

Vítězné práce budou otištěny
v Klíči.

Bc. Markéta Horáková, OŠK
Fota: Ronald Hilmar

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
O zlatý klíč zná své vítěze
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Výstavbu Komunitního centra Matky Terezy (KCMT) za-
hájí v průběhu letošních letních prázdnin Římskokato-

lická farnost svatého Františka z Assisi spolu s Arcibiskup-
stvím pražským. O této stavbě jste již byli dříve informováni
pod jejím pracovním názvem „Komunitní centrum Jižní
Město – Háje“. Záštitu nad projektem převzal kardinál Mi-
loslav Vlk. Architektonický návrh je od Ing. arch. Vítězslavy
Rothbauerové z Ateliéru Dům a Město – sdružení architek-
tů. Centrum bude stát uprostřed sídliště Jižní Město I.,
v městské části Prahy 11, na hranici Centrálního parku
u stanice metra Háje a bude případně součástí plánovaného
„Radničního“ náměstí.

Cílem Komunitního centra Matky Terezy je přispět ke
zlepšení kvality života lidí v této lokalitě. Chce být místem
otevřeným každému bez ohledu na věk, postavení nebo ná-
zorovou či rasovou příslušnost, místem, kde bude „příjemné
pobývat“.

„Doba minulá zanechala někdy sídliště obklopující hlav-
ní město Prahu bez velké vybavenosti, zvláště v oblasti du-
chovní. Ve vašem sídlišti žije i mnoho věřících, kteří nemají
žádné centrum. Tento nedostatek máme v úmyslu napravit.
Nechceme však stavět hlavně pro sebe, ale stavbou komu-
nitního centra chceme vycházet vstříc sociálním, hodnoto-
vým i duchovním potřebám sídliště. Přijměte prosím laska-
vě tuto nabídku.“ Kardinál Miloslav Vlk

Projekt komunitního centra navazuje na stávající Křes-
ťanské centrum – JM, které vzniklo v prosinci 1998. Řím-
skokatolická farnost sv. Františka z Assisi získala od měst-
ské části Praha 11 do krátkodobého pronájmu starou budo-
vu bývalé mateřské školy. Křesťanské centrum – JM se těší
velké oblibě u obyvatel z těsného i vzdálenějšího okolí
a jeho kapacita je v současné době již nedostatečná.

Nové Komunitní centrum Matky Terezy bude mít kapaci-
tu trojnásobnou, oproti stávajícímu zařízení. V moderně ře-
šené, přitažlivé budově bude víceúčelový společenský sál
s přibližně 330 místy k sezení, s potřebným provozním záze-

mím, klubovny, mezigenerační prostor, provozní kanceláře,
byt pro správce objektu a dva hostinské pokoje. Dominan-
tou stavby bude kostel zasvěcený Matce Tereze z Kalkaty
pro 75 osob.

V nové budově bude možné organizovat účastnicky ná-
ročnější akce, od plesů, divadelních představení, koncertů
a výstav po semináře, konference a nejrůznější vzdělávací
programy dle potřeb nejširší veřejnosti.

Další nezanedbatelnou výhodou centra je jeho poloha.
Bude stát v těsné blízkosti stanice metra a autobusů a díky
tomu bude jednoduše přístupné i Pražanům z ostatních
městských částí.

Od výstavby Komunitního centra zasvěceného Matce Te-
reze očekávám novou příležitost pro společenské a kulturní
vyžití obyvatel Jižního Města. Věřím, že jeho výhodná polo-
ha u metra umožní návštěvu různých kulturních akcí (kon-
certů, divadel, výstav, besed, přednášek atd.) nejen místním,
domácím, ale i dalším Pražanům a návštěvníkům Prahy.
Komunitní centrum bude příhodným vstupem – aspoň v to
doufám – do plánovaného Centrálního parku, který by se
měl stát zelenou oázou uprostřed Jižního Města. Marta Šor-
fová, starostka MČ Praha 11

Na stavbu vydala městská část Praha 11 již v listopadu
loňského roku stavební povolení. Projekt KCMT je řešen
tak, aby v případě potřeby umožnil realizaci postupně ve
dvou částech. Pracovní skupina projektu KCMT vyhodnocu-
je v současné době nabídky stavebních firem, které se účast-
nily výběrového řízení – na dodavatele stavby.

Římskokatolická farnost svatého Františka z Assisi spolu
s Arcibiskupstvím pražským se chce dopředu omluvit všem
obyvatelům z okolí budoucí stavby za případné nepříjem-
nosti, které jim v souvislosti se stavbou vzniknou. Doufáme,
že všechna menší omezení bude možné s jistou dávkou tole-
rance překonat s vidinou výsledné stavby a přínosu, který
sebou pro tuto lokalitu přinese.

Římskokatolická farnost svatého Františka z Assisi bude
vděčná za všechny případné konstruktivní nápady k využití
nových prostor a podněty ze strany budoucích návštěvníků,
a je proto připravena na ně reagovat na e-mailové adrese:
fara.chodov@volny.cz

Mgr. Kristina Poláčková
Arcibiskupství Pražské

Foto: Jiří BartoňMarta Šorfová přijala na radnici kardinála Miloslava Vlka.

KOMUNITNÍ CENTRUM
Matky Terezy
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Praha – Jižní Město
POŘÁDÁ OSLAVU DNE DĚTÍ
pro matky s dětmi z azylových domů nacházejících se na
území hl. města Prahy, která se uskuteční pod záštitou sta-
rostky Jižního Města pí. Marty Šorfové dne 9. 6. 2005 ve
13.00 hodin v areálu jídelny v Křejpského ulici.

Pro děti jsou připraveny soutěže, vystoupení Vandy
a Standy, diskotéka, opékání buřtů, tombola, občerstvení
a drobné ceny.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Praha – Jižní Město
ZVE OBČANY NA 
»DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ«
DO SVÝCH ZAŘÍZENÍ :
■ 13. června: 14.30 – 16.30 hod.
Klub seniorů I Křejpského 1502
Klub seniorů V Benátkách 1750

■ 15. června: 9.00 – 16.00 hod.
DPS Šalounova 2025 a Klub seniorů Šalounova 2025
DPS Blatenská 2146 a Klub seniorů Blatenská 2146
Sociálně ošetřovatelské zařízení Janouchova 670

■ 15. června: 9.00 – 17.00 hod.
Jesle Křejpského 1502

■ 15. června: 14.30 – 16.30 hod
Klub seniorů Jarníkova 1894

■ 16. června: 14.30 – 16.30 hod
Klub seniorů II Křejpského 1502.

Zároveň zveme na výstavu prací seniorů do Klubu senio-
rů Křejpského 1502 od 13. června do 16. června, která je
otevřena denně od 11.00 do 15.30 hodin. 

Těšíme se na vaši účast.
Božena Olmerová,

ředitelka Centra sociálních služeb Praha - Jižní Město

DOPLŇUJÍCÍ NÁBOR
do Klubu talentů
Vúnoru 2005 v KC Zahrada zahájil s podporou městské

části Prahy 11 a zpravodaje Klíč svou činnost dětský
Klub talentů 2005. Nyní pořádá doplňující nábor pro nový
školní rok 2005/2006. Pod vedením zpěvačky a herečky
Drahomíry Vlachové a textaře, scénáristy a hudebníka Jana
Víznera budete 1x týdně až 120 minut podle věkové katego-
rie zpívat, tančit, hrát divadlo, a později i stepovat.

V původních muzikálových scénkách se pak představí-
te veřejnosti. Pokud by vás a vaše rodiče tato informace
zaujala, využijte příležitost doplňovacího náboru a přijďte
mezi nás.

Koná se ve dnech 7. 6. od 17.00 do 18.00 hod. 
a 16. 6. 2005 od 16.30 do 17.30 hod.
Spojení: metro C Chodov a bus č. 118, 154, 197, 

stanice Jarníkova.
Poplatek za náborovou zkoušku činí 40 Kč.
Poplatek za klubovou činnost činí půlročně
1 800 až 2 000 Kč, podle věkové kategorie.

Bližší informace: Drahomíra Vlachová, tel.: 777 295 111,
a Jan Vízner, 603 444 232

NADĚJE PRO BEZDOMOVCE 
na Jižním Městě
Naděje se chce aktivně podílet na řešení problematiky

bezdomovectví v Praze 11. V těchto dnech jsme se
dohodli s městskou částí Praha 11 na tříměsíční analýze
pobytu bezdomovců na území Prahy 11. Náš terénní pra-
covník bude bezdomovce kontaktovat, zjistí důvod jejich
pobytu v lokalitě a nabídne jim pomoc našich specializo-
vaných center. Pokud víte o místech, kde se ve vašem
okolí bezdomovci objevují, kontaktujte naše zaměstnance
ve Středisku Naděje Milíčov na tel. 272 910 766 nebo na
e-mailové adrese: milicov.praha@nadeje.cz a oni se do-
mluví s terénním pracovníkem na návštěvě vámi označe-
ného místa.

Jan Kadlec, Naděje, pobočka Praha
Kontakt na středisko Naděje Milíčov:

Tel. 272 910 766, e-mail: milicov.praha@nadeje.cz
(Podrobněji v čísle 7-8)

Kapijje
Na vědomí veřejnosti se dává: Ustavuje se Kapije,

Klub autorů Prahy 11. Vítáni jsou bez jakéhokoliv
omezení a jakýchkoliv poplatků všichni autoři, kteří píši
pro radost svou a spoluobčanů, pro čest a slávu Prahy
11, a vůbec pro radost ze života, neorganizovaní již
jinde. Autorům jsou k dispozici webové stránky
gema.wz.cz. Z členství nevyplývají žádné jiné výhody,
pouze pocit soudržnosti a zachování rovných vztahů,
především tak potřebné osobní tvůrčí svobody, bez cizí-
ho vměšování. 

Zájemci libovolného věku a vzdělání 
mohou využít kontakty: tel. 272 931 900 (večer) 

a e-mail: barton.jiri@volny.cz

LETNÍ TÁBOR Horní Kruty 2005
Program tábora je výrazně zaměřen na sport, cykloturisti-

ku, sportovní hry a zlepšení fyzické kondice. Vše je při-
způsobeno věku, schopnostem a znalostem dětí. Tábor je
určen pro chlapce i dívky ve věku 9 – 14 let.

V ceně tábora jsou veškeré výdaje kromě kapesného.
Účastnický poplatek zahrnuje úrazové pojištění, účastnické
triko, stravné (jídlo 5 x denně), ubytování, dopravu autobu-
sem, odvoz kol, drobné ceny ...

Ubytování je v dřevěných chatičkách po čtyřech na vlast-
ní táborové základně. S pořádáním táborů máme mnohaleté
zkušenosti a bez problémů dokážeme vyplnit veškerý čas
dětí během tábora bohatým a pro ně zajímavým programem.
Jako každý rok se budete o tom moci sami přesvědčit, pokud
využijete návštěvní den (sobota 30. 7.) a přijedete se podívat.

Letos se tábor koná od 23. 7 – 7. 8. 2005. Cena pobytu je
3 100 Kč. Členové Disku zaplatí jen 2 900 Kč. Přihlášky
a podrobnější informace můžete získat u hlavního vedoucí-
ho tábora, pana Pavla.

telefon: 272 911 547,
GSM: 721 335 048

(pozn. nevolejte prosím v době vyučování)
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VÝROČÍ 
fotbalového
klubu FC Háje
Srdečně vás zveme do našeho

fotbalového areálu nad Hosti-
vařskou přehradou k oslavě 75. výročí založení fotba-
lového klubu FC Háje Jižní Město v sobotu 18. června
2005 ve 14.00 hod., kde se u této příležitosti uskuteční
exhibiční utkání Internacionálů Sparty Praha a FC
Háje.

Dále se můžete těšit na seskok parašutistů, poslední
mistrovské utkání mužů a na spoustu dobrého jídla
(budeme grilovat) a pití!!!

Přijďte s námi oslavit 75. fotbalové narozeniny!
Těšíme se na vaši návštěvu

FC Háje Jižní Město, K Jezeru 2

FLORBAL – DÍVKY – nábor
Jsi sportovně založená holka? 
Baví tě kolektivní sport?
Pojď zkusit hrát FLORBAL!

Florbalový klub s dlouholetou tradicí - TJ JM CHODOV -
pořádá NÁBOR DO TÝMU JUNIOREK pro nadcházejí-

cí sezónu 2005/2006.
Pokud jsi ročník 1987 a mladší, přijď v pátek 17. června

v 17.00 hodin do haly TJ JM CHODOV (z metra „C“ Cho-
dov autobusem č. 154, zastávka Brodského, hala se nachází
v budově hotelu Chodov, vlevo přes ulici).

S sebou si přines sportovní oblečení + boty do haly ,
pokud máš, vezmi si hokejku.

Těší se na tebe budoucí spoluhráčky a trenéři

HANDBALL CLUB TJ HÁJE JM
pořádá nábor dívek!
Ročníky narození: 1995 až 1997
Místo konání: areál TJ Háje nad Hostivařskou přehradou
(přímo pod konečnou bus 165,170,212,213), další spoje
Metro C Háje a dále bus 154,267,271 stanice Horčičkova).
Areál házené je za fotbalovým hřištěm.
Termíny: v úterý 14. 6. 2005 v 17.30 hod. 

a ve čtvrtek 16. 6. 2005 v 17.00 hod..
Veškeré vaše dotazy kdykoliv rád zodpoví předseda

trenérské rady oddílu Pavel Vápenka, tel. 602 218 035.
HC Háje je jedním z největších a nejúspěšnějších středisek dívčí

házené, naše hráčky již devětkrát získaly titul MISTR ČR!
http://hchaje.aktualne.cz

ODDÍL BASKETBALU Sokola Nusle
Praha 4, Na Květnici 700

HLEDÁ DĚVČATA NA KOŠÍKOVOU

Naše žákovská a dorostenecká družstva dosahují vyni-
kajících výsledků na celorepublikové úrovni. Naše

mladší dorostenky se staly mistryněmi ČR pro rok
2003.V roce 2005 opět aspirují na titul mistryně ČR star-
ších dorostenek.
Otevíráme přípravku minibasketbalu děvčat narozených
v roce 1996 a 1997. Přípravka je otevřena od dubna
2005 a tréninky jsou:
■ PÁTEK 16.00–17.30 v tělocvičně ZŠ Campamus, 

Jírovcovo nám., Praha 4
■ PONDĚLÍ 16.00–17.30 v tělocvičně sport. gymn. 

Přípotoční 1337, Praha 10
Tréninky vede paní Štěpánka Zdvořáková. Můžete se

přihlásit na tel. 233 114 565 dopoledne do práce, nebo na
mobil 724 048 914 nebo kdykoliv přijít osobně v době tré-
ninku. Těšíme se na vás nové mladé basketbalistky.

Za oddíl basketbalu Sokola Nusle
Mgr. Martina Balaštíková

Ústí nad Labem, město boxu zaslíbe-
né, hostilo ve dnech 15. až 17.

dubna 2005 účastníky mistrovství
České republiky v boxu juniorů. V nej-
těžší váhové kategorii, tj. nad 91 kg,
startoval i student elektroniky Michal
Soukup z Jižního Města. Michal je od-
chovancem trenéra Vráti Lehečky, bý-
valého úspěšného boxera pražských
AZKG a Uhelných skladů a nyní trené-
ra II. třídy policejního oddílu boxu
SKP - Praha. Michal Soukup na mist-
rovství obhájil již svůj třetí titul mistra
ČR, když v semifinále nejdříve vyřadil
borce Tomáše Machů z Dukly Olo-
mouc za 12 sec. v prvním kole a ve fi-
nálovém zápase porazil na body Štefa-
na Dirgase z ASK Moravská Třebová.

Michal Soukup je talentovaný boxer,
absolvoval v ringu 38 utkání a pouze
v sedmi boxoval nerozhodně nebo pro-
hrál. Déle než rok startuje v české bo-

xerské lize. Je úspěšný reprezentant
české republiky. Vloni startoval na me-
zinárodním turnaji v Bari v Itálii, odkud
přivezl stříbro. Za svůj jeden z největ-
ších úspěchů považuje vítězství z mezi-
státního utkání s Litevskou republikou,
kdy po velkém boji porazil na body
mistra Litvy, 122 kg vážícího Mariuse
Sperauskase. Svými sportovními úspě-
chy a svým třetím titulem si tak požádal
o nominaci na mistrovství Evropy junio-
rů, které se koná letos v srpnu v Eston-
ské republice. Michal Soukup svým titu-
lem na letošním juniorském mistrovství
v boxu oslavil své 19. narozeniny. Je
skromný kluk a báječný kamarád. Baví
jej příroda, vojenská a letecká technika.
Všichni kamarádi z oddílu boxu SK Po-
licie přejí Míšovi mnoho dalších spor-
tovních i životních úspěchů.
Držíme palce a blahopřejeme, Michale.

Oddíl boxu SK Policie

NERAD DOSTÁVÁ, 
ale ve sportu rád rozdává



KULTURNÍ PŘEHLED ■ ãerven 2005 Klíč

Kulturní centrum Zahrada při-
pravilo na závěr hudební se-

zóny 2004/2005 koncert souboru
vskutku mimořádného – vystou-
pení moravské kapely Hradišťan
s Jiřím Pavlicou ve čtvrtek 23.
června od 19.00.

Cimbálová muzika Hradišťan
byla založena společně s taneč-
ním souborem v Uherském Hra-
dišti v roce 1950. Již více než
čtvrt století hudebníky vede pri-
máš, houslista a zpěvák Jiří Pav-
lica. Dnešní produkce Hradišťa-
nu se zdaleka neomezuje na
folklórní hudbu a lidové písně –
ty se stávají výrazným inspirač-

ním zdrojem pro vlastní autor-
skou tvorbu. V diskografii sou-
boru nalezneme na pětadvacet
nosičů včetně DVD „O slunovra-
tu“ vydaného v roce 2004 spo-
lečností Indies records. „Sluno-
vrat“ je navíc názvem osobitého
filmového putování Petra Hajna
rokem a jeho svátky s písněmi
Hradišťanu uvedeného Českou
televizí, které obsahuje i oblíbe-
né skladby „Modlitba za vodu“
či „Krátký popis léta“.

Hudebníci skupiny absolvují
za rok až 150 vystoupení – před-
stavili se i četným posluchačům
v zahraničí – od Paříže, Vídně,

Krakova, Moskvy až po mongol-
ský Ulánbátar. V květnu se sou-
bor vrátil z japonské světové vý-
stavy EXPO 2005.

Hradišťan představuje nejry-
zejší akustickou hudbu – virtu-
ózně zahranou i zazpívanou, po-
stavenou na lidových základech
a lehce přístupnou všem milov-
níkům krásné muziky. Předpro-
dej vstupenek v Zahradě zahá-
jen, vstupné 190 Kč

Hradišťan 
vás skvěle naladí – do léta!

Mgr. Tomáš Rulf

HRADIŠŤAN 
V ZAHRADĚ
– nejlepší nakonec
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Chodovská 
vodní tvrz

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

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

E-mail: info@chodovskatvrz.cz

PROGRAMY V ČERVNU

Koncerty

ãtvrtek ❑ 2. ❑ 19.00
PraÏské komorní trio. Daniel Wiesner –
klavír, Robert Pacourek – klarinet, Sylva
Jablonská – violoncello. Na programu: L.
v. Beethoven, P. I. âajkovskij, J. Brahms
a dal‰í autofii.

stfieda ❑ 8. ❑ 19.00
Vanda Bfiezinová – soprán, Pavla Vond-
ráãková – Jahodová – harfa. Na progra-
mu: J. S. Bach, G. F. Handel, A. Vivaldi,
G. Puccini, B. Smetana, L. KoÏeluh, A.
Stradella, V. Bellini a dal‰í autofii.

ãtvrtek ❑ 9. ❑ 19.00
Radek Tomá‰ek – recitál zpûváka a kyta-
risty. První z pofiadÛ „Malé Ïánrové vybo-
ãení v Tvrzi“.

pondûlí ❑ 13. ❑ 19.00
·ansonové setkání. Rudolf Pellar, Milan
Jíra, Jan Petránek, Marta Balejová, Filip
Sychra. SdruÏení „·anson, vûc vefiejná“ –
rozlouãení se sezónou.

pondûlí ❑ 20. ❑ 19.00
Sestry Havelkovy – Anna Vávrová, Olga
Bímová, Petra Kohoutová, Dana ·imíãko-
vá. Písnû pfieváÏnû o lásce, jazzové a po-
pulární písnû z doby meziváleãné, nûkteré
písnû i z rann˘ch let ãtyfiicát˘ch. Klavírní
doprovod Jura Gilík.

stfieda ❑ 22. ❑ 19.00
Koncert z díla A. Dvofiáka. Úãinkují: Danie-
la Demuthová – mezzosoprán, Martina
Kritznerová – soprán, Jaroslav ·aroun –
klavír. Z programu: Tfii duchovní zpûvy,
Biblické písnû, árie z kantát a oratorií, Pí-
seÀ o mûsíãku, âtyfii dueta op. 38, Písnû
milostné, Cigánské melodie, Moravské
dvojzpûvy, klavírní skladby Silhouetta, Hu-
moreska ã. 7 a Valãík A dur.

ãtvrtek ❑ 23. ❑ 19.00
Pepa Nos – recitál folkového písniãkáfie.
Druh˘ z pofiadÛ „Malé Ïánrové vyboãení
v Tvrzi“.

pondûlí ❑ 27. ❑ 19.00
Recitál Karolíny Balkové – soprán
a Radky Volfové – mezzosoprán. Klavír:
Maxim Averkiev. Na programu: W. A. Mo-
zart, V. Bellini, P. I. âajkovskij, G. Verdi
a dal‰í autofii.

stfieda ❑ 29. ❑ 19.00
·ansonov˘ pofiad „To je Ïivot.!“ Zpívá
a hraje Jana Rychterová, na housle do-
provází Lenka Uhlíková.

ãtvrtek ❑ 30. ❑ 19.00
Letní koncert komorního smí‰eného
sboru l’Asenzio pod vedením sbormistra
Tomá‰e Pergela. Z programu: B. MartinÛ,
C. Debussy, spirituály, úpravy lidov˘ch
písní. Za pfiíznivého poãasí se koncert
uskuteãní na nádvofií Tvrze.

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

·kolní a absolventské koncerty 
(od 19 hodin)

stfieda ❑ 1. ❑ 19.00
Lucie âecháková – housle, Jitka Shabu-
ová – klavír. Host: Karolína Hudcová –
housle. Absolventsk˘ koncert posluchaãek
Konzervatofie Jaroslava JeÏka.

úter˘ ❑ 7. ❑ 19.00
Konzert posluchaãÛ klavírní tfiídy prof. La-
risy Klinderové. Jako hosté vystoupí Se-
an Barry (GB) – keltská harfa a Jana
Klinderová (posluchaãka HAMU) – klavír.
V programu zazní skladby W. A. Mozarta,
L. v. Beethovena, P. I. âajkovského, F.
Chopina, E. Griega, A. Skrjabina, M. Bala-
kireva, A. Chaãaturjana a V. Kladnického.

Historick˘ ‰erm

stfieda ❑ 15. ❑ 18.00
·ermífisk˘ podveãer na Chodovské tvr-
zi. Vystoupení skupiny historického ‰ermu
Inferno. Uvidíte turnaj tûÏkoodûncÛ a fik-
tivní pfiíbûhy z dob stfiedovûku. V pfiestáv-
kách usly‰íte stfiedovûké písnû v podání
skupiny Ignis Infernalis.

Galerie 
Chodovské vodní

tvrze
POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ GALERIE (V 1. PAT¤E):
Ahmet Ajdin

Obrazy, pastely
Od 2. 6. do 26. 6. 2005

E. A. Schmidtová, Pavel Soukup,
Anan Zertová, Franti‰ek Újezdsk˘

Obrazy, fotografie artprotis
Od 29. 6. – 31. 7. 2005

MALÁ GALERIE (V P¤ÍZEMÍ):
Theodora Patrick

(Alena Smejkalová)
Obrazy

Od 1. 6. do 12. 6. 2005

Lenka Rozsívalová – Matu‰ková
Kresby

Jana Fittlová – malba na porcelán
Od 15. 6. do 26. 6. 2005

Tomá‰ Jedliãka
Keramika

Od 29. 6. do 31. 7. 2005

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

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

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

kurátor galerie, Tel./fax: 272 934 167

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

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

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

KD Chodovská tvrz.

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

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

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

Informace: paní Eva Buzková, tel. 272 937 431
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Opatovská 1754, tel./fax: 272 941 401
pokladna tel. 272 941 269
http://www.kdopatov.cz
e-mail: opatov@atlas.cz

PROGRAM NA ČERVEN:

Koncerty:

pátek ❑ 10. ❑ 20.00
Peter’s Painters. Rocková tancovaãka.

sobota ❑ 11. ❑ 20.00
Video Hits 80’s & 90’s. Disco.

pátek ❑ 17. ❑ 20.00
Band – a – Band a Pavla Kapitánová
hrají hudbu J. Joplin a J. Hendrixe.

stfieda ❑ 22. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

ãtvrtek ❑ 23. ❑ 20.00
Band – a – Band, OGEE. Rock koncert.

pátek ❑ 24. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles revival party.

sobota ❑ 25. ❑ 20.00
Video Hits 80’s & 90’s. Disco.

nedûle ❑ 5., 12. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s Velk˘m
dechov˘m orchestrem BlaÏeje Zemana

Ostatní pofiady:

úter˘ ❑ 7. 6. ❑ 16.00
Akademie M· Vejvanovského.

pondûlí ❑ 28. ❑ 14.30
Akademie Z· Klíãek. M· Kfiejpského

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.

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

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

Stálá expozice v˘tvarn˘ch dûl.

Prodejní v˘stava dûl v˘tvarn˘ch umûlcÛ

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

KULTURNÍ POŘADY GALERIE 
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ ČERVEN 2005

stfieda ❑ 1. ❑ 18.30
Kalaãakra – Klenot Nebes. V˘klad pÛ-
vodního asijského m˘tu o pfiíchodu ãlovû-
ka na zem. Pfiedná‰í Eva Zemanová.

ãtvrtek ❑ 2. ❑ 18.30
Harmonizace, obnova a léãení ãlovûka
pomocí pulsní magnetoterapie. Souãástí
pfiedná‰ky bude moÏnost vyzkou‰et si pÛ-
sobení „pulsní magnetoterapie“ spoleãnos-
ti Magenta, s. r. o. Pfiedná‰í prom. biol.
Izabela Klímová.

stfieda ❑ 8. ❑ 18.30
Vûda – víra – ãlovûk. „Nezbytnost filo-
sofie ve vûdû“. Pfiírodovûdeck˘ ateismus
a jeho meze. Pfiedná‰ka doc. Ing. Milo-
slava Krále, CSc.

nedûle ❑ 12. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají .... Mantry. Mj.
zhudebnûné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá
a slovem doprovází Richard Holick˘.

stfieda ❑ 15. ❑ 18.30
Breviáfi vodnáfiského vûku IV. – Úvod
do planetologie. Pfiedná‰í Ing. Adolf In-
neman PhD., autor stejnojmenného seriá-
lu v ãasopise Dotek.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 

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

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

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

V srpnu bude galerie z dÛvodÛ oprav
uzavfiena!!!

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

Otevfieno:
Galerie a prodejna:
stfieda aÏ nedûle 14. 00–18. 00 hod.
Kfii‰Èálová ãajovna:
stfieda aÏ nedûle 14. 00–21. 00 hod.
Vstupné do galerie a ãajovny 50 Kã, 
dûti 15 Kã, ZP, ZTP, ZTP–P
a dÛchodci nad 65 let zdarma.
Po 18. hod. (v dobû, kdy není pofiad) 
JE VSTUP DO âAJOVNY ZDARMA.
Vstupenky na pofiady 60 Kã, 30 Kã,
koncerty 80 Kã v pfiedprodeji 
v pokladnû galerie.
Zmûna programu vyhrazena.

V˘stava

NIKOLA ČULÍK
»KYTICE« – obrazy
VernisáÏ ve ãtvrtek 9. ãervna 2005.
V˘stava v prostorách Dendrit kafé potrvá
do 14. 7. 2005 vÏdy ve v‰ední dny v do-
bû od 11.00 do 20.00 hod.

PROGRAM V KLUBU:

pondûlí ❑ 13. ❑ 19.00
Kapela 40Wquartet (jazz, rock, blues)

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 18.00
Kapela Dfievûné v pytli v jutov˘ch
uhlích + host - akusticky!

Pfiijìte na dobrou kávu do pfiíjemného
prostfiedí s milou obsluhou!

Tû‰íme se na shledanou!

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

DENDRIT
KAFÉ

Hekrova 805, Praha 4, Tel. 272 937 712
E-mail: kavarna@esethelp.cz
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·alounova 2024, Praha 11
tel. 272 929 545, 272 917 077

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

Janouchova 671, Praha 11
tel.: 272 911 520

e-mail: jan@ddmjm.cz

Dům
dětí
a mládeže

PROGRAM NA ČERVEN 2005

sobota ❑ 4. ❑ 14.00–16.00
Slon ve mûstû. Akce se koná ve spolu-
práci s Policií hl. m. Prahy. Na zahradû
DDM ·alounova bude pfiipraveno doprav-
ní hfii‰tû a vy si mÛÏete vyzkou‰et, jak
umíte pravidla silniãního provozu a do-
pravní znaãky. S sebou kolo, kolobûÏku
nebo tfiíkolku a dobrou náladu. âeká vás
i sladká odmûna.

sobota ❑ 4. ❑ 9.30–11.30
Pastelka. V˘tvarná dílna pro dûti od 5 let
v DDM ·alounova. Vstup 20 Kã. S sebou
pfiezutí a pracovní odûv.

sobota ❑ 4. ❑ 13.00–15.00
Pojìme si hrát. V˘tvarná dílna pro dûti od
10 let DDM ·alounova. Vstup 20 Kã. S se-
bou pfiezutí a pracovní odûv.

sobota ❑ 4.
Chodovské Beru‰ky. Amatérská soutûÏ
v aerobiku kolektivÛ pro dûti od 4 do 15
let. Koná se ve sportovní hale TJ Chodov.
BliÏ‰í informace u Zuzany Máchové na v˘-
‰e uveden˘ch tel. ãíslech.

sobota ❑ 4.
Odpoledne pro mû.
14.00–15.00 – Aerobik s posilováním
v poboãce Janouchova pro dívky do 14
let.
15.00–16.00 – Aerobik s posilováním
v poboãce Janouchova pro Ïeny.

nedûle ❑ 5. ❑ 14.00
VOSA. Otevfien˘ volejbalov˘ turnaj pro
mládeÏ v areálu Z· Ke Katefiinkám.

stfieda ❑ 8.
Cyklistická soutûÏ pro základní ‰koly
o Pohár starostky.

sobota ❑ 11. ❑ 10.00–11.30
Hlavolámání. Netradiãní deskové hry pro
dûti od 10 let v poboãce DDM Janoucho-
va.

sobota ❑ 11. ❑ 14.00–16.30
Otevfiená v˘tvarná dílna. Pro zájemce od
10 let v poboãce DDM Janouchova. Vstup
50 Kã. Téma: V˘roba ‰perkÛ. S sebou
pfiezutí a pracovní odûv.

stfieda ❑ 22. ❑ 17.00
Hurá, prázdniny. Vystoupení dûtí ze zá-
jmov˘ch krouÏkÛ DDM JM v KC Zahrada.
Vstup zdarma.

pátek–nedûle ❑ 24.–26. 6.
V˘stavba táborové základny – Ho‰Èka
u Tachova

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

ZVEME VÁS DO KLUBU 
PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ „BEROUN“

Úter˘ od 16.30 do 20.30 hod.
Stfieda od 16.30 do 20.00 hod.
Pfiíjemné posezení, nové stolní hry, fotbá-
lek, elektronické ‰ipky, autodráha, kuleã-
ník, stolní hokej, projekce . V‰e zdarma.

PŘEHLED 
KROUŽKŮ 
NA ŠKOLNÍ ROK
2005/2006 
Zápis do v‰ech krouÏkÛ 
probíhá cel˘ ãerven a 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.

Vysvûtlivky:
* – Z· Ke Katefiinkám

** – Z· Ohradní

LETNÍ TÁBORY 2005 – TUZEMSKÉ TÁBORY

místo termín vedoucí vûk zamûfiení Cena
302. Ho‰tka  U Dubu 22. 7. – 12. 8. Kvirenc 7–15 stál˘, stanov˘ 2850
303. Ho‰tka  U Dubu 12. 8. – 26. 8. Bele‰ová  7–15 stál˘, stanov˘ 2760
305. Ho‰tka Zel. louka 16. 7. – 30. 7. Rezek 7–15 stál˘, stanov˘ 2530
308. Kozojedy 9. 7. – 16. 7. Máchová 8–15 sportovní 1800
309. Kozojedy 16. 7. – 23. 7. Bele‰ová 4–12 VV, hry 1810
310. Sobû‰ín 2. 7. – 9. 7. Glaserová 6–15 VV, keramika 2250
312. Skryje - Fundus 1. 7. – 7. 7. Lála 15–23 Táborová ‰kola 2005
313. Skryje - Fundus 8. 7. – 14. 7. Lála 15–23 Táborová ‰kola 1300
314. Albrechtice 13. 8. – 20. 8. Glaserová 10–18 sportovní tábor 2350

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

místo termín vedoucí vûk Cena
316. ·panûlsko 19. 6. – 2. 7. Bele‰ová od 6 let 7100
319. ·panûlsko 22. 7. – 4. 8. Glaserová 8–20 7410
321. ·panûlsko 13. 8. – 26. 8. Vrbová 8–16 7430

P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR + PRÁZDNINOVÁ KERAMICKÁ DÍLNA

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

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

WWW prezentace DDM Jižní Město: www.ddmjm.cz
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krouÏek vûk vedoucí den cena na ‰kolní rok

DDM JM – ·ALOUNOVA 2024 je orientaãní

Stolní tenis 8–15 J. Novák, P. Kunc, Zvûfiina Po, Út, ât, Pá 900 Kã
Míãové hry 8–12 M. âtveráková Po 15.30 1000 Kã*
Odbíjená 10–13 (pfiípravka) M. Glaserová Út 15.00 1000 Kã*
Odbíjená 13–15 M. Glaserová Út 16.00 1200 Kã*
Odbíjená od 16 let B. Glaserová ât 19.00 1400 Kã**
Gymnastika 8–14 K. Zadáková St 17.00 900 Kã
Gymnastika 5–7 P. Dolej‰ová Út 15.30 900 Kã
Florbal 8–12 a 12–15 P. Dolej‰ová, P. Kunc St 15.00 a 16.00 1000 Kã*
Kopaná 8–12 M. Kolafiík Po 16.30 1000 Kã*
Ko‰íková 12–15 Z. Lála ât 1100 Kã*
Keramika 6–12,12–18 V. Bele‰ová Út 14.30 a 16.00 1400 Kã
Keramika 6–12,12–18 J. Jelínková St 14.30 a 16.00 1400 Kã
Keramika dospûlí Îitná, Bele‰ová, Krchovová Po, Út, ât, 17.45 2200 Kã
Keramika 6–12,12–18 H. Krchovová âT 14.30 a 16.00 1400 Kã
Keramika 6–18 H. Krchovová Pá 14.00 1400 Kã
Keramika dospûlí K. Îitná So 8.45 1400 Kã
Divadlo Dûs od 15 let B. JeÏková St 17.00 900 Kã
Programy pro Z· M. Glaserová dopolední program 15 aÏ 50 Kã/dítû
Pastelka I.–VV 5–7 M. Glaserová ST 15.00 1000 Kã
Pastelka II.–VV 7–12 M. Glaserová Po 15.00 1000 Kã
Taneãní soubor Cassiopeia 4–7 J. Chytilová Po 16.00 1400 Kã
Soubor Cassiopeia I. 7–10 Z. Kubíková Út+ât 16.30 1400 Kã
Soubor Cassiopeia II. 10–13 Z. Máchová Út+ât 17,30 1400 Kã
Soubor Cassiopeia III. od 13 Z. Máchová Út+ât 18.30 1400 Kã
Apokalypsa aerobik 10–13 Z. Kubíková Po+St 15.00 1000 Kã
Aerobik 8–14 Z. Máchová St 16.00 1000 Kã
Aerobik od 15 let Z. Máchová Po a St 19.00 1200 Kã
Step aerobik od 15 let Z. Máchová Po a St 18.00 1200 Kã
Skfiivánek–zpûv 5–10 Helena DraÏská Út 15.00 900 Kã
Balet 6–8 N. Alieva Pá 15.30 1800 Kã
Flétna 7–10 P. Dolej‰ová Po 15.00, Út 16.45 1200 Kã
Kytara 12–18 Z. Lála Út 1000 Kã
Trilobit – turistika 6–18 M. Messnerová St 15.00 900 Kã
Studio mladé módy 10–15 E. Martinová ât 15.30 900 Kã
Pohybové hry 4–6 P. Dolej‰ová ât 15.30 900 Kã
Hrajeme si spolu 0,3–2 I. Bílková Pá 9.45 50 Kã/hod.
Dûtsk˘ klub 3–6 Dolej‰ová, Messnerová Út a ât 9.30 1000 Kã
Papírové modeláfiství 6–15 M. Messnerová St 16.45 900 Kã
V˘poãetní technika 7–15 P. Bele‰ Po, Út, St, ât 1000 Kã
Tvorba www. stránek 12–15 Z. Lála Po 1000 Kã
·erm 14–20 P. Bele‰ St 15.00 1000 Kã
·erm od 12 let P. Bele‰ Pá 15.00 1000 Kã
Klavír zaãáteãníci H. DraÏská St 17.00 1600 Kã
KfiíÏková v˘‰ivka 6–15 M. Messnerová ât 15.30 900 Kã
Elektrická kytara, Internetov˘ klub, Klub pro volnû pfiíchozí „Beroun“, Nûmãina – bude upfiesnûno

POBOâKA DDM JM –  JANOUCHOVA 671
Flétna 6–12 T. Kuãerová Po a Út a ât 1200 Kã
Kytara 10–17 P. Bele‰ Út 16.00 1000 Kã
Aerobic 8 aÏ dospûlí ât 17.00 a 18.00 900 Kã
Klavír zaãáteãníci M. Mathesová Po–ât 1600 Kã
Klavír 7–15 T. Kuãerová Po–ât 1600 Kã
Dûtsk˘ klub 3–6 M. Mathesová Út a ât 9.30 1000 Kã
Studio ãernobílé fotografie 8–15 M. Diví‰ek Po 17.00 900 Kã
Veverka–TV 3–6 M. Mathesová Po 16.45 900 Kã
Programy pro Z· V. Bele‰ová dopoledne program 10 aÏ 50 Kã/dítû
Korálky 7–15 I. Mrvíková Út 16.00 900 Kã
Kalanetika dospûlí B. Matûjíãková St 18.00 900 Kã
Paleta–VV 8–15 V. Bele‰ová Út 16.00 1000 Kã
Barevné ãarováníVV 3–6 M. Mathesová Po 15.30 900 Kã
Klub ochráncÛ pfiírody 7–15 M. Mathesová ât 15.00 900 Kã
Divadelní studio od 17 let R. Jezdinsk˘ St 17.30 1000 Kã
Loutkové divadlo 10–15 V. Bele‰ová St 16.00 900 Kã
Modeláfii 8–15 L. Mrvík St 17.30 900 Kã
Line Dance – moderní americké country od 14 let bude upfiesnûno
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Malenická 1784, 
Praha 4, JiÏní Mûsto II

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

www.kczahrada.cz

Internetová kavárna – celodenní provoz,
pfiíjemné posezení ve dvoranû. 
Internet 0,90 Kã/minuta, 50 Kã/hodina,
220 Kã/5 hodin, 400 Kã 10 hodin!

Pronájem prostor – (víceúãelov˘ sál,
konferenãní a pfiedná‰kové prostory, tûloc-
viãny, uãebny, ateliéry).

Bohatá nabídka taneãních, v˘tvarn˘ch,
pohybov˘ch a jazykov˘ch kurzÛ.

PROGRAM NA ČERVEN 2005

Koncerty

stfieda ❑ 8. ❑ 19.00 
Gospel Time a Zuzana Stirská – pfiední
ãesk˘ gospelov˘ soubor

ãtvrtek ❑ 16. ❑ 19.00
Kámen úrazu – autorsk˘ melodick˘ folk +
host Succuba

ãtvrtek ❑ 23. ❑ 19.00
Hradi‰Èan s Jifiím Pavlicou – soubor
s nezvykle ‰irok˘m Ïánrov˘m zábûrem
a netradiãním repertoárem – inspirovan˘
folklórem

Divadelní pfiedstavení

pátek ❑ 3. ❑ 16.00
Sen noci svatojánské – Sen o Snu noci
svatojánské W. Shakespeara hrají benja-
mínci Dismanova rozhlasového dûtského
souboru – slavnostní premiéra

pondûlí ❑ 13. ❑ 20.00
John Patrick: Podivná paní Savageová
– komedie o tom, Ïe mnohé hranice jsou
relativní – hraje divadelní spoleãnost Povol
Vox

pondûlí ❑ 20. ❑ 20.00
Jifií Such˘: Chick – U. S. Marvin – hudeb-
ní komedie o tom, Ïe i ten nejposlednûj‰í
má právo realizovat své sny...

Film

ãtvrtek ❑ 9. ❑ 17.30 a 20.00
Cokoliv – romantická komedie Woodyho
Allena – hrají: Woody Allen, Christina Ri-
cci, Danny DeVito, Jason Biggs – 2003

pátek ❑ 17. ❑ 17.30 a 20.00
Cokoliv – romantická komedie Woodyho
Allena – hrají: Woody Allen, Christina Ri-
cci, Danny DeVito, Jason Biggs – 2003

úter˘ ❑ 21. ❑ 17.30 a 20.00
Cokoliv – romantická komedie Woodyho
Allena – hrají: Woody Allen, Christina Ri-
cci, Danny DeVito, Jason Biggs – 2003

Setkávání

stfieda ❑ 1. ❑ 18.30
Procházky historickou Prahou II. –
PraÏsk˘ hrad a Hradãany – nad diapozi-
tivy s prÛvodcem Milo‰em Eksteinem

pondûlí ❑ 6. ❑ 18.30
Pfiíãiny nemocí a jejich fie‰ení – beseda
s terapeutem Milanem ·ãuãkou (autorem
pofiadÛ o Karmû a Kundalini)

úter˘ ❑ 7. ❑ 18.30
Popelka po ãtyfiicítce – dámsk˘ klub spi-
sovatelky a scenáristky Alexandry Berko-
vé

pondûlí ❑ 13. ❑ 18.30
Astrologie, ná‰ pomocník a rádce – pro-
gnostické metody a tranzity – cyklus pofia-
dÛ astroloÏky K. M. Posoldové

stfieda ❑ 15. ❑ 18.30
Britské ostrovy (Wales, Skotsko, Irsko)
– cestopisná pfiedná‰ka s projekcí diapozi-
tivÛ Petra Chaloupky

Islandsk˘ den

sobota ❑ 11. ❑ 9.00–20.00
4. Islandsk˘ den – promítání, pfiedná‰ky,
besedy, muzika, v˘stava, fotosoutûÏ– po-
fiádá Klub islandsk˘ch fanatikÛ

Otevfiená dílna

ãtvrtek ❑ 9. ❑ 18.30
Dekoraãní strom – otevfiená dílna pro do-
spûlé – nutno rezervovat – I. Nûmcová
(736 406 043 ãi 271 910 246)

Pofiady pro dûti a mládeÏ

stfieda ❑ 1. ❑ 15.00–16.30
Dûtsk˘ den s pohádkou – zábavné
a tvÛrãí odpoledne s pfiekvapením pro dûti
od 3 let, s sebou: v˘tvarné potfieby

stfieda ❑ 1. ❑ 16.30
Dûtsk˘ den s bufitíkem – zahradní opé-
kání bufitÛ pro dûti.

ãtvrtek ❑ 2. ❑ 10.00, 14.00
Duhové bubliny a jiné klauniády – oblí-
ben˘ pofiad pro dûti s bublinami a klauny
u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne dûtí

ãtvrtek ❑ 2., 9.,16., 23. ❑ 16.00–19.00
Svût her a zábavy – sbûratelské kartiãky
Harry Potter, Magic, Pokémon..

sobota ❑ 4. ❑ 15.00
Biograf nejen pro dûti – Táto, seÏeÀ ‰tû-
nû – hran˘ ãesk˘ film.

úter˘ ❑ 14. ❑ 17.00
Pfiehlídka kurzovní ãinnosti – to nejlep‰í
z hudby, tance a dal‰ích aktivit Kulturního
centra Zahrada

sobota ❑ 18. ❑ 15.00
Biograf nejen pro dûti – Milionáfiem ve
14 letech, hraná komedie

úter˘ ❑ 21. ❑ 10.00
Veselá dûtská Pestráda s Inkou Rybáfio-
vou – tradiãní oslava konce ‰kolního roku
pro matefiinky i ‰koláky

Rádio dûtem

sobota ❑ 25. ❑ 10.00–20.00
Rádio dûtem – pfiedstavení rozhlasov˘ch
stanic, autogramiády, Ïivá hudba i dopro-
vodn˘ program: ‰erm, diskotéka, soutû-
Ïe...

V˘stavy

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

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

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

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

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!



âERVEN 2005 KULTURNÍ P¤EHLED 7

PROVOZ KLUBU

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

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

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

je otevfien˘ prostor pro setkávání,
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

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

PROGRAM V ČERVNU 2005

Téma mûsíce: LÉTO – SEX – DROGY

úter˘ ❑ 7. a pondûlí 20.
Tématick˘ Filmklub

pátek ❑ 10.
Klub zavfien˘ – t˘m na v˘jezdu

ãtvrtek ❑ 16.
Marina Street Párky

stfieda ❑ 22. ❑ 19.00
Informaãní schÛzka o BOSKOVICÍCH

stfieda ❑ 29.
Turnaj o ãervnového MISTRA ve stol-
ním fotbálku

ãtvrtek ❑ 30.
BANANFEST aneb LÉTO zaãíná na
ST¤ELÁKU

Prázdinové v˘jezdy

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

❑ SJÍÎDùT VLTAVU NA RAFTECH
8. 7. – 14. 7.

Dal‰í informace na www.proximasociale.cz

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V ČERVNU 2005

ãtvrtek ❑ 2. ❑ 18.30
Koncert nejmen‰ích. Sál ZU· Kfitinská

nedûle ❑ 5. ❑ 18.00
Vystoupení ÏákÛ taneãního oddûlení.

Divadlo U HasiãÛ

sobota ❑ 18 ❑ 14.00
JiÏní Mûsto zpívá, hraje a tancuje
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

Letní scéna ZU· Kfitinská

Pfiijímací zkou‰ky
Obor hudební, v˘tvarn˘,
taneãní a literárnû dramatick˘

❑ 6. a 7. ãervna 2005 14.00–17.30
ZU· J. RÛÏiãky

❑ 8. a 9. ãervna 2005 14.00 – 17.30 hod.
ZU· Kfitinská

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

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
Hudební klub ZU· JM, tel.: 272 915 289

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

Televizní zpravodajství Prahy 11
na kanálu UPC:

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

www.praha11.cz

ŠACHY MLÁDEŽI
Jižního Města
Pfiíjímáme skupiny do 10 hráãÛ na se-
zónu 2004/2005. Hrajeme 1x mûsíãnû
ve stfiedu od 14.00 do 15.30 hodin
v klubu Ulita, Mikulova 1573. Pfiíspû-
vek na ‰achov˘ svaz a organizaãní v˘-
daje ãiní na ‰kolní rok 2005/2006 
150 Kã, slovy jednostopadesát Kã.

Dal‰í termíny v roce 2005 
16. 6., 14. 9., 12. 10., 16. 11. a 14. 12.

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

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

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

Scházíme se ve stfiedu 16.00 – 19.00 hod.
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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

Jifií Bernard – Volná tvorba
Od 31. 5. do 25. 6. 2005

Akademick˘ malífi Jifií Bernard (1946) se
nejdfiíve vyuãil umûleck˘m kováfiem.

V roce 1970, po pfiijímacích zkou‰kách na
AVU v Praze, zmûnil trvalou adresu a stu-
dia absolvoval v ateliéru profesora Nagela
v Mnichovû.

Vûnoval se pfieváÏnû figurální malbû,
ale pfii cestách po Evropû vznikaly téÏ kra-
jiny v rozliãn˘ch technikách - tempera,
pastel, akvarel. V mnichovském grafickém
studiu Andor se zdokonaluje v technice
leptu. Vûnuje se i scénografii, ilustruje dût-
ské knihy, vût‰inou pro ‰v˘carsk˘ Nord-
Suet Verlag. ObdrÏel prestiÏní ceny v ob-
lasti ilustrace a kresleného humoru a na
pozvání mexického ministerstva v˘chovy
strávil dva mûsíce na studijním pobytu ve
Stfiední Americe.

Od listopadu 1989 stále ãastûji nav‰tû-
voval âechy, publikoval v ãasopisech
a novinách své novû vznikající kreslené
vtipy a pro nakladatelství Albatros ilustro-
val dûtské knihy. Vrátil se do vlasti, Ïije
a tvofií v Praze.

Své dílo pfiibliÏuje lidem na nesãetn˘ch
v˘stavách nejen v Evropû, Mexiku ãi Ja-
ponsku, ale nyní i v âechách. Po cel˘ ãer-
ven mÛÏete ve v˘stavní síni opatovské kni-
hovny prohlíÏet mnohotvárnou tvorbu malí-
fie, humoristy a scénografa Jifiího Bernarda.

V˘stava bude zahájena 30. kvûtna 2005
v 18.00 hod. Olga Kuãerová

Tû‰íme se na vás.

Pobočka Opatov

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

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

Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

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

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

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

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

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

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

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

1730–1930 hod.

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

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka jírovcovo nám.

OD KNIHOVNY NEJEN PRO DĚTI
âerven je tak trochu mûsícem dûtí. Nejen,
Ïe hned 1. 6. slaví svÛj celosvûtov˘ svátek
– Den dûtí, ale je to také mûsíc pfiedprázd-
ninov˘ a v jeho druhé pÛlce ‰kola uÏ tolik
nezlobí. A protoÏe na dûti v knihovnách
myslíme pfiedev‰ím, tak jsme i my v kni-
hovnû Opatov (Opatovská 1754) pro nû
pfiipravili pár „dáreãkÛ“.

Stfieda ❑ 1. ❑ 15.00–18.00 hodin
Odpoledne s pohádkou a pfiekvapením
Kdo se v tento ãas vypraví do knihovny
bude mít moÏnost za pouÏití své fantazie
a ‰ikovnosti utû‰it smutnou pohádkovou
postavu. A protoÏe postava je pohádková,
tak ho odmûna jistû nemine. Víc neprozra-
dím, pfiijìte se podívat.

âtvrtek ❑ 23. ❑ 15.00–17.00 hodin
HURÁÁ PRÁZDNINY !
Chfiestítko k táborov˘m ohÀÛm
Takové vlastnoruãnû vyrobené chfiestítko
se na tábofie, nebo jiném prázdninovém
dobrodruÏství, urãitû bude v˘bornû hodit.

Lenka Hanzlíková, metodiãka
P. S. Akce se konají v dûtském oddûlení
a vstup na nû je voln˘.

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.

DĚTSKÝ DEN V ZAHRADĚ
Ve stfiedu 1. ãervna se v KC Zahrada
pfiipravuje oslava Mezinárodního dne
dûti. V 15 hodin je moÏné pfiijít na pro-
gram Dûtsk˘ den s pohádkou – otevfie-
nou dílniãku s pohádkou, hrami a pfie-
kvapením. Ateliér vede Katefiina Sch-
warzová a s sebou si dûti pfiinesou: le-
pidlo, nÛÏky a barviãky.
V 16.30 naváÏe Dûtsk˘ den s bufitíkem
– opékání bufitíkÛ pro dûti. KaÏd˘, kdo
pfiijde a zúãastní se soutûÏe, dostane
bufitíka. Bude hrát hudba a bude vese-
lo. MgA. Hana KoÏová
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Cviãení pro tûhotné s porodní asistentkou
vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãení na
míãích a s overbally zamûfieném na proble-
matické svalové skupiny, udrÏení pruÏného
tûla a bolesti zad, nauãí vás relaxovat
a správnû d˘chat (stfieda)

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let s vyuÏitím
míãÛ – pohybovû–edukaãní programy s dÛ-
razem na hravou formu s fiíkadly a písniãka-
mi, cviãením na míãích zamûfiené na osvo-
jení si správného drÏení tûla (úter̆ , stfieda)
Pohybová prÛprava pro kluky a holãiãky
od 3 let – dûti se hravou formou nauãí
správn˘m pohybov˘m návykÛm, ovládat
své tûlo a pfii cviãení na míãích si narovnají
hrbatá zádíãka (úter˘, stfieda, ãtvrtek) 
Taneãnû–pohybová prÛprava pro holãiã-
ky od 3 let – základy práce s tûlem, lidové-
ho a v˘razového tance (úter˘)
Dûtsk˘ aerobic pro dûti 5–7 let, 8–11 let
– pro dûti, které by se rády nauãily zákla-
dÛm aerobiku (pondûlí, stfieda)
Benjamínek – cviãení v tûlocviãnû – hra-
v˘ program pro neposedné pfied‰koláky –
nácvik pohybov˘ch dovedností, míãové hry,
prÛprava pro v‰echny sporty (cviãí se v tû-
locviãnû Z· Ke Katefiinkám ve ãtvrtek
v 16.00 hod.)
Zdravé pískání – pro dûti, které mají d˘-
chací problémy (astmatici), ãasto trpící na-
chlazením cest d˘chacích – v˘uka flétny,
dechová cviãení (úter˘)
Kondiãní cviãení na míãích – cviãení na
míãích, s overbally, body building, step ae-
robik, streãink – zpevÀuje svaly na zádech
a dÛleÏit˘ch svalov˘ch skupinách, nezatû-
Ïuje klouby a kfiíÏ 
(stfieda 19.00 hod.)
Step aerobik – cviãení v˘borné na zv˘‰ení
kondice ãi odbourávání tukÛ, formuje posta-
vu (úter˘)
Power Yoga – cviãení podporuje harmonii
ducha a tûla, ze‰tíhluje, formuje postavu
(ãtvrtek 16.30)
Zdravotní cviãení dospûl˘ch na míãích –
vhodné pfii problémech se zády a klouby,
uvolÀuje svalové napûtí, posilí oslabené
svaly – s vyuÏitím rehabilitaãních míãÛ
(pondûlí)
Cviãení pro tûhotné s porodní asistentkou
vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãeních na
míãích a s overbally zamûfieném na proble-
matické svalové skupiny, udrÏení pruÏného
tûla a bolesti zad, nauãí vás relaxovat
a správnû d˘chat (pondûlí)

DALŠÍ PROGRAM:

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

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

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

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

Pfiipravujeme:
•  Podzimní ozdravn˘ pobyt 

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

Poradna pro kojící maminky – Úter˘ 11:00
aÏ12:00 nebo po telefonické domluvû. MoÏ-
né jsou náv‰tûvy doma i v porodnici. 

Petra Cihlová, dûtská sestra, 
laktaãní poradkynû, tel.: 777 044 572

Herna pod stfiechou – otevfiená pro volnû
pfiíchozí dûti s rodiãi nabízí moÏnost pfiijít za
kaÏdého poãasí – dûti si zde mohou pohrát
se sv˘mi vrstevníky a dospûlí obãerstvit ãa-
jem ãi kávou. 
Otevfieno po–pá 9.00–12.00, 

16.00–18.00 hod.

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

Církev bratrská
Šeberov

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

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

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

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

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

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

stfieda  ❑ 17.30–18.30
Cviãení Ïen bez rozdílu vûku

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

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

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

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

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

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!

PRAŽŠTÍ
TAMBURAŠI

srdečně zvou
NA KONCERT

dne 4. června 2005 
od 14.30 hod.

v ZŠ Londýnská 
Londýnská ulice č. 34
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Modletická 1401, Praha 11
tel.: 267 910 008, fax: 272 919 803
e-mail: krestanske@centrum.cz

www.KCJM.duch.cz

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

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

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

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

e-mail: alterapars@seznam.cz

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

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, 
dennû od 10.00 do 17.00 hod.

Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

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

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI

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

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

KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ

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

âtvrtek 18.00 (kytary)
Nedûle 10.00

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

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

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

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

PROGRAM NA ČERVEN

stfieda ❑ 1. ❑ 9.30
Setkání maminek na matefiské dovole-
né (kaple, vchod A)

nedûle ❑ 5. ❑ 15.00
Balonková oslava Dne dûtí s divadlem
a opékáním bufitÛ (zahrada KC, vchod E)

pondûlí ❑ 6. ❑ 9.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
maminky s mal˘mi dûtmi

(MC Domeãek, vchod E)

úter˘ ❑ 7. ❑ 19.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
v‰echny (klub Na Dnû, vchod E)

pondûlí ❑ 13. ❑ 16.00
SdruÏení kfiesÈansk˘ch seniorÛ: pfied-
ná‰ka JUDr. Josefa Plocka na téma:
„KfiesÈané a politika“

(Klub Na Dnû, vchod E)

stfieda ❑ 15. ❑ 9.30
Setkání maminek na matefiské dovole-
né (kaple, vchod A)

Pondûlí ❑ 6. ❑ 18.00
Koncert ÏákÛ prof. Vûry Bene‰ové

(klub Na Dnû)

Stfieda  ❑ 8.  ❑ 18.00
Závûreãn˘ koncert ÏákÛ SUS Altera
Pars v Klubu Na Dnû (Vstupné dospûlí
10 Kã, dûti 5 Kã)

Stfieda  ❑ 15.  ❑ 17.00
V˘tvarné odpoledne pro dûti a rodiãe -
batikování (s sebou vlastní triãka, ‰átky
apod.), vstupné 40 Kã

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.

Stfieda ❑ 22. ❑ 18.00
Koncert ÏákÛ SU· Altera Pars

(klub Na Dnû)

âtvrtek  ❑ 23.  ❑ 18.00
Hudební podveãer pro dûti i rodiãe
v zahradû KfiesÈanského centra, opéká-
ní bufitíkÛ (s sebou hudební nástroje,
zpûvníky a dobrou náladu), vstupné 10
Kã, (bufit v cenû)

Stále pfiijímáme nové zájemce o lekce
kytary, flétny, klavíru, houslí, zpûvu
a keramiky a v˘tvarn˘ch technik.
Ceny kurzÛ jsou od 1 050 Kã za pololetí.

Informace a pfiihlá‰ky: 
Lucie Jurystová, 604 746 563, 

Karolína Sehnoutková, 
603 180 180, 272 927 239
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www.kamínek.org/nadne

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

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

Od dubna otevfien 
kaÏdou stfiedu, ãtvrtek, pátek
od DESETI do DESETI
neboli ST, âT, PÁ – 10–22 hod.

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

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

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

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

Stfieda ❑ 1. ❑ 19.30
Koncert skupiny NAâAS, folk
(vstupné 30 Kã)

Pondûlí ❑ 6. ❑ 18.00
Koncert ÏákÛ prof. Vûry Bene‰ové,
umûlecká ‰kola Altera Pars

Stfieda ❑ 8. ❑ 18.00
Koncert ÏákÛ Soukromé umûlecké ‰ko-
ly Altera Pars

Stfieda ❑ 8. ❑ 20.00
Koncert skupin Kámen úrazu a Gran-
dis, folk

Pátek ❑ 10. ❑ 20.00
Koncert skupiny Hliníkové lopatky dû-
deãka Pypína, rock a punk

Stfieda ❑ 22. ❑ 18.00
Koncert ÏákÛ SU· Altera Pars

Pátek ❑ 24. ❑ 19.00
Vystoupení ukrajinsk˘ch dûtí z oblasti
âernobylu – ukrajinské písnû a taneãky

•  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 ČERVNU:

pátek ❑ 3. ❑ 16.00
Vymaluj si svÛj klub – malování a jiné
opravování Ymkária: Kdo dfiív pfiijde, ten si
víc mázne!

pátek ❑ 10. ❑ 16.00
âerstvû natfieno – festival kapel z Ymká-
ria, jiÏ podruhé v Klubu na Klamovce, Pra-
ha 5 – Smíchov, vystfiídá se asi deset ka-
pel

pátek ❑ 24. ❑ 16.00
Garden párky – tradiãní akce na závûr
‰kolního roku: grilování a jiné hodování,
vystoupení break dance, vystoupení rapo-
vé skupiny (pravdûpodobnû STWN CREW
– Názor men‰iny), fotbálek, ‰ipky a jiná
Ymkárijská klasika

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

OTEVŘENO

Pondûlí ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor

Úter˘ ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor

Stfieda ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor 

âtvrtek ❑ 17.00–19.00 TenSing

Pátek ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor
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Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROGRAM:

Pondûlí
Kurzy Alfa pro maminky - viz níÏe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÉMA NA ČERVEN:

pondûlí ❑ 6. ❑ 9.30
Závûreãné setkání – pfiíleÏitost pfiijít se
nezávaznû podívat, o ãem tyto kurzy
jsou

V pfiípadû, Ïe máte zájem se zúãastnit po-
tvrìte, prosím svou úãast (z dÛvodu kapa-
city).

Erika Oberfalcerová,
tel. 272 940 288 nebo 777 200 431

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

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

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 12., 19, a 26. ãervna 2005
od 9.30 do 11.30 hod.

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

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

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

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

KURZY ALFA
Oblíbené po celém svûtû!
v úter˘ od 19.00 hod. v klubu Na dnû,
Modletická 1401 (vchod E), Praha 4

TÉMA NA ČERVEN:

Úter˘ ❑ 7. ❑ 19.00
Závûreãné setkání – pfiíleÏitost pro zá-
jemce o dal‰í bûh seznámit se s kurzy

V pfiípadû, Ïe máte zájem se zúãastnit,
potvrìte, prosím, svou úãast (z dÛvodu
objednání poãtu veãefií).

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

Tû‰íme se na va‰i úãast!

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY 
KLUKY A HOLČIČKY, 
RODIČE I PRARODIČE NA

VELKOU BALONKOVOU 
OSLAVU DNE DĚTÍ
Uskuteãní se v nedûli 5. ãervna 
od 15 hodin na zahradû MC Domeãek.
Na programu jsou soutûÏe pro dûti 
od 1,5 roku do 6 let, které pfiipravuje 
Domeãek a pro ‰kolní dûti o. s. Kamínek
na tom samém místû. 
Divadélko, opékání bufitíkÛ – nenoste je
s sebou. 
Vstup 20 Kã pro soutûÏící dítû. 

Tû‰íme se na vás
Telefon: 267 915 115, 777 200 431
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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 2005/2005 TYTO KURZY:

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

Sólov˘ zpûv

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 zaãínají 20. 6. 2005

KD KLUBKA NABÍZÍ

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

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

Cviãení maminek a dûtí
pondûlí ❑ 9.30-10.15

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

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

Cena vstupenky je 85 Kã.

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

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

KD KLUBKA 
NABÍZÍ PRONÁJEM 

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se prosím na tel.: 

272 930 023.

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.
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.

VELKÝ DĚTSKÝ DEN
Opatovské korálky
Úãinkují: Kouzelník Mr. Carlo, Heidi
JankÛ, Maxim Turbulec

Centrální park Opatov
12. 6. 2005

14.00 – 17.00 hod.
• Prohlídka vozÛ a v˘stroje Policie

âR, hasiãÛ, záchranné sluÏby
a ukázky jejich zásahÛ

• Malá matûjská pouÈ a hodnû zábavy
• Prvních 400 dûtí obdrÏí u vstupu 

dárkovou ta‰ku
• Za soutûÏ zmrzlina zdarma

Vstupné dobrovolné

Obãanské sdruÏení JAKA
608 962 145, www.jaka.cz
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... stavte se u nás !
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V ČERVNU 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 ❑ 5. ❑ 17.00
Mark Potma

Nedûle ❑ 5. ❑ 20.00
Koncert smí‰eného pûveckého kolejní-
ho sboru

Nedûle ❑ 12. ❑ 14.00
Kfiest u hostivafiské pfiehrady

Nedûle ❑ 12. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip

Nedûle ❑ 19. ❑ 17.00
Zdenûk Linzmajer, koncert Komorního
smí‰eného sboru Byzantion

Nedûle ❑ 26. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip, Veãefie Pánû

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

Koncerty

Nedûle 5. ãervna ve 20.00.
Smí‰en˘ pûveck˘ kolejní sbor „440Hz“ vás
srdeãnû zve na svÛj koncert. Co zazní?
Stará hudba, spirituály, africké, ãeské
a „mezinárodní lidové“ písnû. Vstupné
dobrovolné.
E-mail: anna.merkova@centrum.cz, 
internet:http://440hz.unas.cz.

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

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

tel.: 604 989 133

Nedûle 19. ãervna v 17.00

Komorní smí‰en˘ sbor „Byzantion“ vám
zazpívá nûkolik sv˘ch písní bûhem na‰eho
nedûlního shromáÏdûní. Sv˘m repertoá-
rem navazuje na prastarou tradici, jejíÏ
nejstar‰í kofieny sahají do období pÛsobe-
ní Cyrila a Metodûje. 
Více na www.byzantion.cz.

Besídka pro dûti

kaÏdou nedûli ❑ 17.00 
(po úvodních písniãkách)

Chcete si uÏít nedûlní bohosluÏbu? Nabízí-
me program pro va‰e dûti do 10 let. Hraje-
me celoroãní hru, soutûÏíme, malujeme, ale
také si pfiiblíÏíme biblické pfiíbûhy a jejich vliv
na souãasn˘ Ïivot.

Sobota ❑ 25. ❑ 9.30

Spoleãn˘ v˘let rodiãÛ s dûtmi do ZOO.
Sraz v 9.30 u metra Háje na nástupi‰ti.
Svaãinu s sebou.

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

Aerobic pro Ïeny

Pondûlí ❑ 18.30–19.30

Info: Jana Hlaváãková, 723 393 351, 
j.hlavaãkova@seznam.cz

Kurz Alfa II.

Úter˘ ❑ 18.00–20.00

Prozkoumat souãasné moderní, praktické
kfiesÈanství v prostfiedí klidné, pfiátelské
a nenátlakové atmosféry. Veãer zaãíná ob-
ãerstvením, pokraãuje videopromítáním na
dané téma a následnû diskusí. V‰ichni
jsou zváni.

Úter˘ ❑ 31. 5. ❑ 18.00

Jak nás BÛh vede?

Úter˘ ❑ 7. 6. ❑ 18.00

Proã a jak mluvit s druh˘mi o vífie?

Úter˘ ❑ 14. ❑ 18.00

Uzdravuje BÛh i dnes?

Úter˘ ❑ 21. ❑ 18.00

A co církev?

Úter˘ ❑ 28. ❑ 18.00

Jak proÏít zbytek Ïivota co nejlépe?

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

Klub maminek

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

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

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

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

Klub 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

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

BIG STORY
Letní pobyt s v˘ukou angliãtiny v Hotelu
Siréna v Jansk˘ch Lázních je jiÏ obsazen.
Prosíme o zaplacení do 12. 6. 2005. Auto-
busy odjíÏdûjí od metra Opatov v nedûli 3.
7. v 15.00 hod. Info: Mark Potma,

604 989 133, potma@volny.cz
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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

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ – JiÏní Mûsto
kazatel: Robert Filip, robert.filip@cb.cz
adresa: Dubnova 806, Praha 4 – Háje
telefon: 604 989 133
e–mail:jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto

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

Církev bratrská – 59 sborÛ, pfies
97 stanic po celé âR

www.cb.cz

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

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

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

obãanské poradny Spoleãnou cestou, 
Donovalská 1862, 

vedle rozestavûného kostela, 
100 metrÛ od Chodovské tvrze.

PROGRAM NA ČERVEN:

BohosluÏby:

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program

úter˘  ❑ 17.30
Biblická hodina dûtí pfied‰kolního vûku

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

stfieda  ❑ 17.30
Biblická hodina ‰kolních dûtí

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

stfieda  ❑ 18.30
SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

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

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

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

Českobratrská
církev 

evangelická

Ministerstvo kultury ČR,
Hlavní město Praha

a Umělecká agentura Briva

vás zvou na 9. mezinárodní
festival české 

a moravské dechovky

Hraj kapelo, hraj
25. a 26. června 2005

od 13.00 do 18.30 hod.

Křižíkova fontána
Výstaviště

Praha 7 Holešovice

Na festivalu vystoupí:
Babouci, Dirgelländer Muzi-
kanten – Holandsko, DO ZUŠ
Benešov + mažoretky, Kra-
janka, Miločanka, Modrá mu-
zika, Veselka Ladislava Kube-
še, Alena Rapáčová + Jindra
Kotek a Šohaji, Dechový or-
chestr Antonína Votavy, Tös-
staler Blaskapelle – Švýcar-
sko
Každý den 15.30 – 16.00 –
produkce Křižíkovy fontány

V rámci festivalu
se uskuteční křest

nového stolního kalendáře
Dechové orchestry 2006.

V neděli 26. 6. festival po-
kračuje večerem v Konferenč-
ním centru Charitas, Karlovo
nám. 5, Praha 2. Vystoupí
hosté ze Švýcarska a Holand-
ska společně s Krajankou.

Veškeré informace
o festivalu získáte společně
s rezervací vstupenek
na adrese:

Umělecká agentura BRIVA
– Brigita Hlaváčková, 

Machatého 689, 
Praha 5, 152 00.
Tel./fax: 251 810 014, 
GSM: 604 608 673,
603 242 784
E–mail:briva@volny.cz,
www.krajanka.sf.cz

Čtvrtý islandský den
Klub islandsk˘ch fanatikÛ (KIF), volné sdruÏení milovníkÛ a obdivovatelÛ Islan-
du, pfiipravilo své pravidelné kaÏdoroãní æsetkání. KIF, kter˘ v roce 1995 zaloÏil
hudebník a cestovatel Jan Burian, si jiÏ potfietí pro svÛj „velk˘ den“ vybralo
Kulturní centrum Zahrada na Chodovû. V sobotu 11.6. od 9.00 do 20.00 na ná-
v‰tûvníky ãeká: v˘stava fotografií vãetnû autogramiády pfiedsedy odborné po-
roty pfiidruÏené fotosoutûÏe Pavla Brunclíka, promítání cestopisného snímku
Lubo‰e Zázvorky, pfiedná‰ka s diapozitivy vynikajícího fotografa Jana Suchar-
dy, ale i poslechová diskotéka a fiada dal‰ích pofiadÛ samozfiejmû s tematikou
Islandu – jeho pfiírody a kultury. Nebude chybût ani ochutnávka islandsk˘ch
pokrmÛ ãi prodej islandsko-ãesk˘ch odznáãkÛ. Jako bonbónek na závûr dne
je pfiipravena projekce filmu „Siln˘ kafe“ islandského reÏiséra Börkura Gun-
narssona. æCeny do soutûÏe vûnovala spoleãnost Foto·koda, náv‰tûvníci do-
stanou zdarma ãasopisy AutoCar a TravelLife. Nechte se podobnû jako stovka
ãlenÛ klubu oslnit krásami Islandu – vstupné dobrovolné. Mgr. Tomá‰ Rulf
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KDE NÁS NAJDETE? 
Po – Pá od 10 do 21 hod.
U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz

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

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

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

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

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

pokroãilé 
•  poradenskou ãinnost pro hendikepova-

né a seniory 

•  rezervaci a prodej vstupenek 
– Ticketportál.cz 

•  organizování kulturních akcí nejen pro
zdravotnû postiÏené a seniory

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

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

Fax dle tarifu a pásma

Skenování pro v‰echny 10 Kã

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

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

KURZY:

PC kurzy: na mûsíc duben aÏ ãerven jiÏ
obsazeny. Pfiijímáme pfiihlá‰ky na záfií
aÏ prosinec 2005

Kurzy anglického jazyka:  na mûsíc du-
ben aÏ ãerven jiÏ obsazeny. Pfiijímáme
pfiihlá‰ky na záfií aÏ prosinec 2005

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

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

■ Pondûlí – pátek od 10 do 21 hod.
V˘stava olejomaleb, maleb akrylov˘mi
barvami, ka‰írování, drátkování a ma-
leb na hedvábí nesly‰ících v˘tvarnic 
Vûry Macháãkové a Mgr. Ivany Tetaue-
rové pod názvem BARVY TICHA

V˘stava potrvá do 10. ãervna 2005

■ Stfiedu 15. ãervna 2005 od 17 hodin
vernisáÏ obrázkÛ rÛzn˘ch technik a ke-
ramiky dûtí s vadami zraku a s kombi-
novan˘mi vadami ze speciální matefi-
ské ‰koly v Praze 4, Horáãkova ulice

V˘stava potrvá do konce záfií 2005

PROGRAMY V ČERVNU:

sobota ❑ 4.
Tajemn˘m krajem DÏbánu – vycházka.
Autobusem objedeme lokality, které jsou
hÛfie pfiístupné: Tfiebíz, DÏbán, Kounov,
Cikánsk˘ dolík, Roãov. Nutná rezervace
na tel. 271 750 548. Poãet míst omezen
na 21 osob! Pfiihlásit se a zaplatit je nutné
do 15. 5. Vstupné 300 Kã/dospûl˘, 250
Kã/dítû do 12 let.

pondûlí ❑ 6. ❑ 15.00 a 16.30
Skryt˘ Ïivot v pÛdû. Víte, kolik Ïije v pÛ-
dû rÛzn˘ch ÏivoãichÛ a jak˘ mají v˘znam
pro pfiírodu? Chcete-li tato tajemství pood-
halit, zúãastnûte se s námi krátké v˘pravy
v na‰em areálu. Bádat zaãínáme v 15.00

a v 16.30 hod. Vstupné: dospûlí 30 Kã,
dûti, studenti a dÛchodci 15 Kã.

stfieda ❑ 8. ❑ 9.30–12.30
Víme, co jíme? Program o zdravé v˘Ïivû,
tentokrát zamûfien˘ na Ïito. Souãástí je
i procházka biozahrádkou, ochutnávka
spoleãnû uvafieného jídla, bylinkov˘ ãaj,
vyti‰tûn˘ recept a dal‰í informace. K dis-
pozici herna a zahrádka pro dûti Vede
ZdeÀka Hrubá. Pfiihlaste se nejpozdûji do
pfiedcházející stfiedy na tel. 271 751 311,
ãi zanechte vzkaz na záznamníku.
Vstupné: dospûl˘ (+0–1 dítû) 90 Kã, do-
spûl˘ + 2 dûti 110 Kã.

stfieda ❑ 15. ❑ 10.00–12.00
Ekologická domácnost? Proã ne! Jak
na to, aby na‰e ekologická stopa byla co
nejmen‰í, a pfiitom byla na‰e domácnost
ãistá a fungující? Tentokrát se zamûfiíme
na téma: Pfiírodní kosmetika a léãící pro-
stfiedky z pfiírody smyslové hry v terénu bi-
okompost“ Vede ZdeÀka Hrubá. Pfiihlaste
se na tel. ã. 271 751 311 ãi zanechte
vzkaz na záznamníku.
Vstupné: dospûl˘ (+0–1 dítû) 50 Kã, do-
spûl˘ + 2 dûti 70 Kã.

pátek ❑ 17. – nedûle ❑ 19.
Víkend v pravûku. Od pátku do nedûle si
formou tvofiiv˘ch dílen a her pfiipomeneme
Ïivot na‰ich prapfiedkÛ, lovcÛ a prvních ze-
mûdûlcÛ. Pfiespíme venku nebo v polo-
zemnici – zahloubeném srubu s rákosovou
stfiechou (pokud by bylo obzvlá‰tû ‰patné
poãasí, poslouÏí nám i dal‰í budovy Toul-
cova dvora). Pro dûti od 9 do 13 let. Pfii-
hláste se na tel. 271 750 548. Poãet dûtí je
omezen. Úãastnick˘ poplatek 400 Kã. (Za-
hrnuje stravování a ubytování v polních
podmínkách, materiál a práci lektorÛ).

stfieda ❑ 23. ❑ 16.00–18.00
Svatojánské kofiení. Setkání nad bylinkami
z na‰í zahrádky a povídání o jejich tradiãním
a netradiãním vyuÏití. Kdo si bude chtít vyro-
bit voÀav˘ pytlíãek, aÈ si s sebou pfiinese
bavlnûn˘ kousek látky o velikosti 10 x 15
cm a tkaloun na zavázání. Program probûh-
ne od 16.00 do 18.00 hod. Vstupné: dospûlí
30 Kã, dûti, studenti a dÛchodci 20 Kã.

Dopravní spojení: 
Ze stanic metra Skalka a Opatov auto-
busem ã. 177 do zastávky Chudenická

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

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

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


