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POPRVÉ do školy
Prázdniny utekly jako voda a na

základních a středních školách
v Praze 11 se  znovu rozproudil život.
Jako tradičně byl první zářijový den nej-
větším svátkem pro nejmladší žáčky.
V doprovodu rodičů šli tihle kluci a děv-
čátka poprvé do školy. Hrdě si nesli své
aktovky a většina z nich také nějakou tu
hračku pro štěstí. Základní školy v naší
městské části přijaly v letošním roce
563 prvňáčků. Ti se budou jako první
učit podle nového vzdělávacího progra-
mu, který si  každá základní škola při-
pravuje podle možností a schopností
svých i žáků. 

Paní starostka Marta Šorfová navští-
vila v tento den základní školu Ke Kate-
řinkám, kde společně s paní ředitelkou
přivítala celkem třiaosmdesát nových
žáčků, kteří byli rozděleni do tří tříd.

Druhý den pak navštívila paní starostka
ZŠ Campanus, kam letos nastoupilo do
stejného počtu tříd šedesát dětí. Její
poslední zastávkou byla ZŠ Mikulova,
kde se vzhledem k vyššímu počtu deva-
desáti dvou prvňáčků letos otevíraly
čtyři třídy.

Také zástupci starostky vítali nové
žáky základních škol. Ing. Petr Popov
navštívil během dvou dnů ZŠ Chodov,
kam nastoupilo padesát devět prvňáčků,
a ZŠ Mendelova, kde jsou letos otevře-
ny dvě první třídy pro čtyřicet žáků.
Ing. Šimůnek přivítal čtyřiapadesát prv-
ňáčků v ZŠ Květnového vítězství a pěta-
padesát v ZŠ Donovalská, obě školy pro
ně otevřely dvě třídy. Zástupce starostky
Ing. Ivan Škoda, v jehož kompetenci je
právě školství městské části Praha 11,
společně s radní Jaroslavou Vyskočilo-

vou navštívil také  Gymnázium Budějo-
vická, jehož pobočka sídlí v budově
základní školy na Pošepného náměstí.
Během dvou dnů přivítal prvňáčky ze
ZŠ K Milíčovu, kam jich letos nastoupi-
lo šedesát osm, a nové žáky prvních tříd
v ZŠ Pošepného náměstí, jichž letos
nastoupilo dvaapadesát. 

Rodiče se při té příležitosti dozvědě-
li jak budou fungovat družiny, stravová-
ní, kdy a kam mají chodit na třídní
schůzky. Z jejich obličejů se dala vyčíst
nervozita snoubící se s láskou ke svým
novopečeným školákům a s hrdostí na
ně. První den ve škole se dětem líbil
a veliká většina z nich se do školy těši-
la. Při návštěvě jednotlivých tříd nám
pak rády zamávaly do fotoaparátu. 

Jana Jelínková
Fota: Ivana Guthová
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Rada MČ Praha 11 dne 23. 8. 2005 
na své 20. schůzi mj.: 

SCHVÁLILA:
▼ záměr pronájmu bytu formou výběro-

vého řízení pro zájemce z řad mladých
rodin a svobodných občanů do 35 let
v ulici Křejpského 1531

SOUHLASILA:
▼ s výstavbou bytového domu Starocho-

dovská dle dokumentace pro územní
rozhodnutí „Bytový dům Starochodov-
ská“

Rada MČ Praha 11 dne 6. 9. 2005 
na své 21. schůzi mj.: 

SCHVÁLILA:
▼ dodavatele regenerace Křejpského

1504 – 1514 firmu SKANSKA CZ,
divizi Pozemní stavitelství Čechy

ODVOLALA:
▼ z funkce likvidátora Místního bytové-

ho podniku v Praze 4 Jižní Město –
Chodov Ing. Josefa Berana

JMENOVALA:
▼ likvidátorku Místního bytového podni-

ku v Praze 4 Jižní Město – Chodov
JUDr. Natašu Brožovou

BERE NA VĚDOMÍ:
▼ rezignaci paní Soni Vláchové (ČSSD)

na členství v komisi pro výchovu
a vzdělávání a ve zdravotní a sociální
komisi

▼ rezignaci Mgr. Petra Kopala (Sdružení
nezávislých kandidátů) na mandát
člena Zastupitelstva MČ Praha 11,
členství v Zastupitelstvu MČ Praha 11
přijala  Ing. Lenka Borgesová (SNK)

Zastupitelstvo MČ Praha 11 
dne 15. 9. 2005 na 22. zasedání 
mj. přijalo usnesení:
▼ ke Komunitnímu centru Matky Terezy:

I. podporuje na základě upozornění
občanů, kteří přednesli fakta o plánované
výstavbě Komunitního centra Matky Tere-
zy návrh bytového družstva Opatov, Kon-
stantinova 1488, Praha 4 na přezkoumání
rozhodnutí odboru výstavby Úřadu MČ
Praha 11 pod čj. OV H/04/5748/Sch-sp

II. vyzývá investora – Římskokatolic-
kou farnost u kostela sv. Františka z Assi-

si Praha – Chodov, aby nezačal podnikat
nevratné kroky do vyřešení odvolacích
řízení

SCHVÁLILO:
▼ k dostavbě ZŠ Chodov:

– rozpočtové opatření č. 86/05 – zvý-
šení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2005
ve výši 16 310 000 Kč, a to v příjmech ve
třídě 4 – na položku ZŠ Chodov, Květno-
vého vítězství 57 – tělocvična; na nástav-
bu tělocvičny ZŠ Chodov

– rozpočtové opatření č. 82/05 – přesun
ve výdajích rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2005 ve výši 5 000 000 Kč na položku ZŠ
Chodov – dokončení půdní vestavby 
▼ k záměru úplatného převodu byto-

vých domů v ulici Konstantinova
1475-1478 a Šalounova 1932–1941

Vzalo na vědomí: žádosti BD Konstanti-
nova ze dne 4. 4. 2005 a BD Šalounova
ze dne 8. 4. 2005
Schválilo: záměr úplatného převodu
bytových domů v ulici Konstantinova
1475-1478 a Šalounova 1932-1941 tak,
aby tento úplatný převod byl v souladu
s legislativními normami ČR a EU

VZALO NA VĚDOMÍ:
▼ zprávu o hospodaření MČ Praha 11 za

1. pololetí 2005

SCHVÁLILO:
▼ rozpočtové opatření č. 81/05 – přesun

finančních prostředků ve výdajích roz-
počtu ve výši 934 000 Kč z kapitálo-
vých výdajů oddílu 36 – bydlení,
z položky regenerace bytového fondu
A. Drabíkové 534, 535, 878 do běžných
výdajů oddílu 31+32 – vzdělávání, a to:
214 000 Kč na dokončení opravy plotu
sportovního areálu u ZŠ Pošepného,
420 000 Kč na výměnu oken v pavilo-
nu B1 ZŠ Ke Kateřinkám 1400
a 300 000 Kč na opravu balkonů
v pavilonu A ZŠ Campanus, Jírovcovo
nám. 1782

▼ rozpočtové opatření č. 55/05 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2005
o účelovou investiční dotaci ve výši
15 000 000 Kč hl. m. Prahy na technic-

ké zhodnocení panelové výstavby;
5 000 000 na regeneraci A. Drabíkové
534, 535, 878 a 10 000 000 Kč na  rege-
neraci Křejpského 1504-1514, 

▼ rozpočtové opatření č. 73/05 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2005 ve
výši 30 000 000 Kč, a to v kapitálových
výdajích oddílu 22 . doprava, na polož-
ce výstavba hromadných parkovacích
stání, na výstavbu hromadných parko-
vacích stání ve Vojtíškově ulici

▼ rozpočtové opatření č. 74/05 – přesun
finančních prostředků ve výši
11 000 000 Kč z oddílu bydlení do
oddílu 31+32 – vzdělávání;
5 000 000 Kč  na rekonstrukci atria ZŠ
K Milíčovu 674 a 6 000 000 Kč na
zhodnocení varen v ZŠ Mikulova
1594, ZŠ Donovalského 1684 a ZŠ
Květnového vítězství 1554

▼ rozpočtové opatření č. 75/05 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2005 ve
výši 1 670 000 Kč o přijatou účelovou
dotaci hl. m. Prahy na pokrytí investič-
ních ná,kladů spojených s vybudová-
ním informačního centra MČ Praha 11
– Háje

▼ rozpočtové opatření č. 83/05 – přesun
finančních prostředků v kapitálových
výdajích rozpočtu MČ Praha 11 na rok
2005 v celkové výši 3 500 000 Kč,
v rámci oddílu 34 – tělovýchova
a zájmová činnost na: 1. vybudování
sprinterské rovinky se čtyřmi dráhami
při ZŠ K Milíčovu 1 627 700 Kč, 2. na
vybudování sprinterské rovinky se čtyř-
mi dráhami při ZŠ Donovalská ve výši
1 228 500 Kč, 3. 643 800 Kč na další
využití pro sportovní činnost

▼ poskytnutí grantů na podporu projek-
tů v oblasti enviromentální vzdělává-
ní, výchovy a osvěty ve výši 75 000 Kč
na projekty Ekocentra Jižního Města

ZVOLILO:
▼ Jiřího Šimčíka (ODS) členem výboru

pro územní rozvoj

O čem jednala 
rada a  zastupitelstvo MČ

Individuální setkání občanů 
se starostkou a jejími zástupci

se koná 6. října 2005 od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkově ul.

Veřejné setkání s občany 
k rozvojovým záměrům Jižního Města 
se koná 6. 10. 2005 od 18.00 hod. v KD Opatov.

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

Starostka Marta Šorfová: 267 902 204, 272 941 360

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

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

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

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

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

ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY 
městské části Praha 11
Rada MČ Praha 11 a výbor územního rozvoje ZMČ Praha 11 vyšly
vstříc přáním a požadavkům občanů Jižního Města na včasnou
a podrobnou informovanost o rozvojových záměrech městské části.

DDrruuhháá pprreezzeennttaaccee rroozzvvoojjoovvýýcchh zzáámměěrrůů mměěssttsskkéé ččáássttii PPrraahhaa 1111 ssee
kkoonnáá vvee ččttvvrrtteekk 66.. řřííjjnnaa 22000055 vv ssáállee KKDD OOppaattoovv,, OOppaattoovvsskkáá 11775544
oodd 1188..0000 hhoodd..

TTéémmaattaa –– rroozzvvoojj JJiižžnnííhhoo MMěěssttaa,, iinnvveessttiiččnníí zzáámměěrryy,, vvýýssttaavvbbaa
vv oobbllaassttii OOppaattoovvaa aa MMiillííččoovvaa..

SSrrddeeččnněě zzvveemmee zzáájjeemmccee zz řřaadd oobbččaannůů ii ooddbboorrnnííkkyy..
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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

■ Na konci srpna byl položen základní
kámen Komunitního centra Matky Terezy.
Co to bude znamenat po obyvatele? 
Kolem této stavby se nyní rozvířila
velká diskuse. Zastupitelstvo naší měst-
ské části, ve snaze zmírnit obavy někte-
rých občanů,  přijalo usnesení, ve
kterém žádá investora, aby do doby,
než bude na magistrátu projednáno
odvolání proti stavbě, nepodnikal
žádné  kroky v tomto území. 

Pro informaci bych ale chtěla připo-
menout několik základních skutečností. 

Komunitní centrum bylo navrženo
jako vstup a součást  Centrálního parku,
který ovšem i tak  zůstane zelenou oázou
v centru Jižního Města I. Návštěvníci
naleznou v komunitním centru  kapli,
víceúčelový sál, dále mateřské centrum,
farní úřad, klub pro setkávání věřících
a další prostory. V suterénu je navrženo
42 parkovacích míst pro potřeby celého
objektu, na povrchu jsou pouze čtyři
místa určená například pro parkování
aut se svatebčany.

Při přípravě tohoto objektu bylo
zpracováno několik studií, mimo jiné
studie hluková. Z ní vyplývá, že provoz
centra nebude přípustné normy překra-
čovat, i tak ale budeme nadále případ-
nou hlučnost tohoto místa sledovat,
a to nejen během stavby. Protože inves-
tor pokácel dvacet sedm stromů, které
rostly v budoucím staveništi, odbor
životního prostředí úřadu naší městské
části  trval na jejich nahrazení třiceti
pěti stromy. Proti kácení se ale odvola-
lo občanské sdružení. Magistrát  toto
odvolání posoudil a podle platné
vyhlášky pak rozhodnutí našeho odbo-
ru zrušil. Investor proto musí vysadit
jen tolik stromů, kolik jich pokácel.
Budeme ale s investorem dále jednat,
aby  pokácené stromy byly nahrazeny
v co největším počtu. 

O stavbě centra se mluvilo již před
několika lety,  mimo jiné na veřejném
projednávání územního plánu, který
byl schválen v roce 1999. Obyvatelé
městské části Praha 11 byli o tomto
záměru informováni i na výstavách
o rozvoji Jižního Města, které městská
část pořádala,  a také v časopise Klíč,
v číslech 7-8/2002, 10/2003 a 6/2005.

■ Letní měsíce vybízely trávit volný čas
v ulicích nebo zahrádkách restaurací
Jižního Města. Obešlo se to bez stížností? 
Bohužel ne. V letním období jsem
zaznamenala zvýšené množství stížnos-

tí na rušení nočního klidu. Ty pravidel-
ně řešíme ve spolupráci s městskou
policií, která u takových případů zasa-
huje. Policisté sice obnoví pořádek, ale
bohužel se stává, že výtržníci po jejich
odjezdu v rušení nočního klidu pokra-
čují nebo se přesunou jinam. S tím jsou
problémy zejména v okolí soukromých
zařízení. Proto podniky, jako jsou non-
stop restaurace, bary, herny a podobně,
nebudeme v nebytových prostorách
patřících naší městské části,  povolovat.
Bohužel neexistuje vyhláška, která by
omezovala provoz těchto podniků
v soukromých objektech. Rádi bychom,
aby byla v tomto směru zjednána nápra-
va, a proto  budu na setkání  starostů
iniciovat řešení, které by to umožnilo.
Chceme našim spoluobčanům zajistit
klid, který si zaslouží. 

■ V listopadu bude otevřeno nové
obchodně společenské centrum na
Chodově. Jak se na to městská část Praha
11 připravuje? Nebojíte se problémů, které
by provoz tohoto centra mohl přinést? 
Velikost tohoto centra nás k určitým
obavám vede. Rádi bychom možným
problémům zabránili, a proto se snaží-
me řešit je  s předstihem. Odborníkům
jsme dali zpracovat materiál, který nás
upozorňuje na možná riziková místa.
Pravidelně se scházíme s investorem,
policií a odbory úřadu, a díky těmto
jednáním jsme už k jistým zlepšením
dospěli a o dalších se ještě poradíme.   

■ Jak městská část Praha 11 přivítala své
obyvatele po návratu z dovolených
a prázdnin? 
Připravili jsme několik akcí jak pro
děti, tak pro dospělé. Pro členy byto-
vých družstev byl připraven seminář
o regeneraci panelových domů. 

Děti jsme po návratu z prázdnin při-
vítali například akcí rádia Blaník. Její
součástí byl koncert Václava Neckáře,
vystoupení mažoretek, kouzelníka
a další kulturní program. O týden
později se konala akce Jižní Město na
kolech, pořádali jsme ji  ve spolupráci
s agenturou Romax a společností 
T-Mobile. Její účastníci, nejmladší mezi
nimi byla  tříletá dívenka a nejstarší dva-
ašedesátiletý muž, mohli na kole projet
Jižní Město a zúčastnit se několika sou-
těží. Počasí jim letos přálo a doufáme, že
akci budeme moci příští rok  zopakovat. 

Se starostkou 
paní Martou Šorfovou 

hovořil Filip Procházka

Zeptali jste se STAROSTKY
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Zvolte MISS Kočku 2005
Máte doma kočku
nebo kocoura? Urči-
tě bude nejhezčí ze
všech… Máte-li však
zájem jeho krásu sku-
tečně poměřit s ostat-
ními mňoukajícími
mazlíčky, je tu mož-
nost v sobotu 22. října
v Kulturním centru
Zahrada. Velký sál
Zahrady i další přileh-
lé prostory budou
hostit akci Miss Kočka
2005. Tedy druhý roč-
ník soutěže krásy
koček všech plemen, barev, velikostí, stáří a inteligence. Je vašemu
miláčkovi více než 3 měsíce, těší se dobrému zdraví a pravidelně
ho necháváte očkovat? Pak se můžete přihlásit k boji o titul Kočka
– Kocour roku 2005. Minulého ročníku se účastnilo 60 koček,
kocourů a koťat, které si přišlo prohlédnout více než 1200 diváků.
Letos se očekává návštěvnost ještě hojnější. začátek pořadu je plá-
nován na 10.00 hod., vyhlášení výsledků v 17.00 hod. Kdo kočku
zatím nemá, je zván samozřejmě také. Akci pořádá Kočičí azyl ve
spolupráci se společností PART agency. Přihlašovací formulář
a další informace na www.misskocka.cz

Jižní Město na kolech
Byla sobota 10. září ráno, krásný slu-
nečný den plný tepla a pohody.V Centrál-
ním parku poblíž stanice metra Opatov
byla již podruhé odstartována společná
akce městské části,T-Mobile a společnosti
Remax – Jižní Město na kolech.Trasu závo-
du zdolávali účastníci nejen na kolech, ale
i na koloběžkách, kolečkových bruslích
nebo na skateboardu, trať závodu se dala
projet přibližně za 75 minut, na jednotli-
vých stanovištích dostávali účastníci kon-
trolní razítko a v cíli pamětní list a drobné
ceny. Na dvoukole se spolu s předsedou
ODS Prahy 11 panem Jiřím Janečkem
vydala na trať i starostka městské části
paní Marta Šorfová, trasu závodu zdolala
i se zlomenou rukou v pohodě a s úsmě-
vem. Podobně jako ona byli spokojeni
i ostatní malí i velcí závodníci, druhému
ročníku navíc přálo i sluníčko. Tak příští
rok nashledanou na kole.

Slavnost položení základního kamene
V sobotu 27. srpna v podvečer proběhla na
místě budoucí stavby nedaleko metra Háje slav-
nost položení základního kamene Komunitního
centra Matky Terezy. Sešlo se na tři sta lidí a polo-
žení základního kamene přišli podpořit významní
hosté kardinál Miroslav Vlk, papežský nuncius
Diego Causero, biskup ze San Antonia v Texasu
Patrick J. Žurek, ugandský biskup Mattias Sseka-
manya, generální vikář Michael Slavík, ministr kul-
tury ČR Vítězslav Jandák, náměstek primátora hl. města Prahy Jan Chuděra, starostka
městské části Marta Šorfová, ředitel divize 1 Metrostavu Milan Veselský, projektantka cent-
ra arch. Vítězslava Rothbauerová a také pan Michal Horáček, který se rozhodl výstavbu
komunitního centra osobně podporovat. Celou slavnost citlivě moderovala Patricie Strou-
halová a na její závěr zaznělo v podán í Evy Pilarové Ave Maria. Během slavnosti se ale obje-
vila i skupina obyvatel sídliště, kteří proti stavbě komunitního centra protestovali a protest
v dalších dnech pokračoval formou podpisové akce. Článek P. Karla Kočího i otevřený
dopis obyvatel sídliště si můžete přečíst v informačním centru Háje.

Děkujeme!
Nový školní rok se
rozběhl naplno a živo je
i v novém sportovním
areálu základní školy
Pošepného náměstí,
který byl slavnostně
otevřen už před prázd-
ninami. V červnu  také
přebírala ředitelka
školy Mgr.Dagmar Hav-
líčková na Staroměst-
ském náměstí plaketu
za 2. místo v celoroční sportovní soutěži základních škol  o Pohár
primátora hl. města Prahy, nejvíce bodů do této soutěže žáci vybo-
jovali v atletických disciplínách, ve čtyřboji starších žáků skončili
v celorepublikovém finále na 4. místě. Úspěšní byli žáci i v běžec-
kém závodě škol Jižního Města Cross Cup a v celoroční soutěži
O putovní pohár starostky naší městské části obsadili 2.místo.Dal-
ších úspěchů dosáhli žáci školy v cyklistice, v říjnu 2004 reprezen-
tovali Prahu 11 ve finále cyklistického závodu na Staroměstském
náměstí  a zvítězili.Odměnou byl týdenní pobyt v Janově nad Nisou
v hodnotě 60 000 Kč. Postup do finále na Staroměstském náměs-
tí si cyklisté ZŠ Pošepného vybojovali i letos.Vedení základní školy
Pošepného náměstí, učitelé tělesné výchovy i žáci děkují městské
části Praha 11 za sportovní areál a společně doufají, že přispěje
k dalším sportovním úspěchům 

Cena Salvadora Dalího Zdeňkovi Hajnému
Aliance Salvadora Dalí International udě-
lila v pátek dne 2. září na slavnostním obřadu
v Galerii Miro v kostele sv. Rocha na Strahově
světovou cenu Salvadora Dalího čtyřem laure-
átům: Zdeňkovi Hajnému, Jaroslavu Šulákovi,
Oschovi Krejčinovi a Filipu Kudrnáčovi. Úvod-
ní slovo na slavnosti přednesl malíř a grafik Jan
Hajda, předseda mezinárodní poroty, prezident
Sdružení českých grafiků „František Kupka“

Osobně se můžete s psychologem a záro-
veň vynikajícím malířem Zdeňkem Hajným setkat při Dnu otevřených dveří Galerie Cesty
ke světlu v pátek 7. října od 14.00 hod. a seznámit se s jeho velice inspirativní tvorbou.
Redakce Klíče blahopřeje Zdeňku Hajnému k dalšímu významnému světovému ocenění,
jakým je Světová cena Salvadora Dalího a přeje hodně dalších tvůrčích úspěchů. Jeho oce-
nění je tak trochu i oceněním Prahy 11, velmi si osobnosti Zdeňka Hajného vážíme.
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Zlatá svatba

Zlatou svatbu oslavili manželé Anna
a František Babických již 23. červen-

ce, ten den před padesáti lety byl totiž
jejich den svatební. Letní měsíce ale již
řadu let tráví na své chatě, a tak k význam-
nému životnímu jubileu jim popřála jmé-
nem městské části starostka paní Marta
Šorfová až 8. září 2005. Předala paní Anně
květiny a oběma dárkový koš  s přáním
hodně zdraví, lásky a spokojenosti do dal-
ších let společného života.

Novinář – jubilant
Novinář Ladislav Tunys stál u zrodu současné podoby
Klíče, je dlouhá léta členem redakce a vytváří pro čte-
náře zajímavou rubriku Žijí mezi námi. Narodil se
v Olomouci, na Jižní Město se přestěhoval před dvace-
ti lety.Věnuje se filmu a kultuře, ale působil i jako spor-
tovní redaktor, jeho spolupracovníkem a přítelem byl
spisovatel Ota Pavel. Má rád výtvarné umění, potkat se
s ním a jeho ženou můžete často na vernisážích v gale-
rii Chodovské tvrze a nejen tam.Manželé Tunysovi jsou
i pravidelnými návštěvníky koncertů vážné hudby, pan
redaktor má nejraději J. S. Bacha a rád ho poslouchá při
sklence dobrého červeného vína. Napsal řadu životo-
pisných knih věnovaných především filmovým hercům,
mezi nejnovější patřila kniha věnovaná poslední lásce Oldřicha Nového. Glosuje pravidel-
ně život Jižního Města, naposledy jsme se potkali na slavnosti položení základního kamene
ke Komunitnímu centru Matky Terezy. Je nositelem Ceny MČ Praha 11, která zatím byla
udělena v roce 2001 jen šesti osobnostem Jižního Města, Jiřímu Konvičkovi in memoriam,
Ing. Otto Poláčkovi, Jaroslavu  Svěcenému, Štěpánce Hilgertové, Zdeňkovi Hajnému a jemu,
Ladislavu Tunysovi.

Desátého října 2005 oslaví v plné svěžesti neuvěřitelných osmdesát let! Milý Ladislave,
jménem spolupracovníků, redakce, přátel, ale určitě i čtenářů, pro které s takovou láskou
píšeš, ti přejeme hodně zdraví, spokojenosti a hodně tvůrčí pohody do dalších let. Lidé
s takovým životním elánem, jako máš ty, nestárnou, zůstávají mladí! Připíjíme ti dobrým čer-
veným na zdraví a dlouhá léta!

Hasiči zachránili
letadélko

V neděli 7. srpna večer se na naši jed-
notku sboru dobrovolných hasičů obrátil
letecký modelář z Jižního Města s problé-
mem. Jeho dálkově ovládaný model letadla
uvíznul v koruně stromu ve výšce asi 15
metrů. Strom se nacházel v poli na okraji
Milíčovského lesa nedaleko ulice Josefa
Bíbrdlíka. Po domluvě s majitelem letadél-
ka  jsme v pondělí odpoledne vyjeli na
určené místo.Povětrnostní podmínky však
byly natolik špatné, že jsme se rozhodli
neriskovat výstup do koruny stromu
a „záchrannou akci“ jsme odložili.

Ve středu poté se už srpnové „aprílo-
vé“ počasí umoudřilo, takže jsme vyjeli do
ulice Josefa Bíbrdlíka znovu. Členové naší
lezecké skupiny vylezli po nastavovacím
žebříku do koruny stromu a pokračovali
s využitím lezecké techniky do horních
větví až k modelu letadla.Za několik minut
byl téměř nepoškozený model snesen na
zem a vrácen spokojenému majiteli.

Družina ZŠ Ke Kateřinkám vítala prvňáčky
Již druhé setkání s Inkou v naší základní škole
přineslo opět výbornou náladu, mnoho písniček
s tancem, soutěže a pasování předškoláků na
opravdové školáky. Náš program však nebyl letos
jen o vítání v novém školním roce.Zpěvačka zábav-
ných pořadů pro děti Inka Rybářová má velmi ušle-
chtilé myšlenky a plány, jak pomáhat i dětem
v nemocnicích.V úterní odpoledne 13. září nás nav-
štívili i dva členové redakce časopisu motolské
nemocnice, čas si obětavě našli i paní starostka
Marta Šorfová, pan místostarosta ing. Ivan Škoda
a paní Jaroslava Vyskočilová, členka rady, přišla paní
ředitelka školy, třídní učitelky prvňáčků a celé rodi-
ny našich malých školáků.V 16 hodin se rozezpíva-

lo a roztančilo celé školní hřiště školy s podtitulkem Den pro mou nemocnici.Ve všech
třídách jsme uskutečnili již od června sbírku miniaturních hraček, které se skrývají v „Kin-
der“ vajíčkách. Inka je trpělivě třídí, vyhledává v katalogu a brzy všechny tyto dětské pokla-
dy bude vystavovat. Finanční výtěžek z výstavy půjde na podporu motolské nemocnice.

Děkujeme Ince a Dendymu Rybce a budeme se těšit na další setkání.
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Při zahájení nového školního roku
jsme položili několik otázek zástup-

ci starostky Ing. Ivanu Škodovi.

■ Kolik  nových žáků letos naše základní
školy přijaly, a jak je to s jejich kapacitou?
V letošním roce se propad počtu přija-
tých žáků na základních školách zasta-
vil. Protože nyní z nich ale vycházejí
silné ročníky, dá se mírným poklesem
v tomto roce počítat. Tendence to však
není zdaleka tak vážná, abychom muse-
li uvažovat o zavření nebo omezení
některé školy. Právě naopak – hodláme
do oprav a rozvoje základních škol inve-
stovat, aby se tam dětem i rodičům líbi-
lo. Všech devět základních škol přivítalo
v tomto roce 563 nových žáků. Vítat je
jsme je šli i my, zástupci radnice v čele
s paní starostkou. V průběhu několika
dnů jsme navštívili všechny základní
školy. Při té příležitosti jsem také byl
v pobočce gymnázia Budějovická na
Pošepného náměstí, a to společně
s radní paní Jaroslavou Vyskočilovou. 

■ Jak na vás letos působili noví prvňáčci?
Každý rok pozoruji ten rozdíl - vypada-
jí starší, vyspělejší, méně ostýchaví.
Škola bude mít na rozvoji jejich osob-
nosti veliký význam, a proto ředitelé
škol pečlivě vybírají učitele a vychova-
tele. Naše městská část se pak snaží
poskytovat dostatek prostředků a vytvá-
řet ty nejlepší podmínky, aby žáci, rodi-
če i učitelé byli spokojeni. Letos jsme se
také loučili s žáky devátých tříd, kteří
odcházeli za dalším vzděláním. Byli to
už skoro dospělé slečny a pánové. Jim
a samozřejmě všem žákům základních
škol bych za naši městskou část rád
popřál hodně zdraví, štěstí a ať je pro ně
škola vždy hrou.

■ Kam se mohou obrátit rodiče žáků,  mají-
li nějaký dotaz nebo stížnost?
Informace o výuce, stravování atd.
podávají rodičům přímo školy. Stížnos-
ti pak lze adresovat na ředitele jednotli-
vých škol nebo na odbor školství
a kultury Úřadu městské části Praha 11.
Rodiče se také mohou obrátit přímo na
mne, a to každou první středu v měsíci,
v čase mezi 16. a 18. hodinou, který
máme vyhrazen pro individuální setká-
ní s občany. Případně se mohou dotázat
na veřejném setkání občanů s představi-
teli městské části, které pořádáme rov-
něž pravidelně. 

■ Jak to  letos bude se stravováním
v základních školách?
I nadále budou pro děti vařit školní
jídelny. Neplánujeme žádný centrální

rozvoz jídla, zatím k tomu není důvod.
Jedinou výjimkou v tomto ohledu bude
ZŠ Mikulova, kde kvůli rekonstrukci
varny zajistíme náhradní stravování.

■ Noví žáčci jsou také v mateřských
školách. Nemají naše školky problémy
s naplněností?
Letos jsou naše mateřinky obsazené na
sto procent, což je velice potěšující. Od
příštího školního roku plánujeme
dokonce rozšíření mateřských škol,
abychom vytvořili dostatek prostoru
všem dětem předškolního věku. Roz-
hodně se občané Jižního Města nemuse-
jí obávat, že by se jejich děti do školek
nedostaly.

Rozhovor vedla Jana Jelínková
Foto: Ivana Guthová

V rámci zahájení nového školního roku se zastupitelé
MČ Praha 11 v čele se zástupcem starostky Ivanem

Škodou rozhodli zajistit několik představení, jejichž téma-
tem je právě dopravní prevence. 

V KC Zahrada se uskutečnilo několik představení Pohád-
kový semafor, kterých se účastnili stovky dětí základních
škol na Jižním městě.  Začala tak kampaň ke vzniku Cent-
ra dopravní prevence a dne 6. 9. se konala tisková konferen-
ce, na které byli přítomni všichni účastníci projektu.
Prezident sdružení »Zdraví – život« Otakar Vaníček upo-
zornil, že myšlenka Centra dopravní prevence není nová, ale
doposud se jí nepodařilo realizovat. 

Dnes je již vše na dobré cestě k tomu, aby toto centrum
mohlo zahájit svou činnost začátkem příštího školního roku.
Ředitelka Muzea policie ČR nám prozradila, že by rádi při-
zvali ke spolupráci na tomto projektu kromě státní a měst-
ské policie také Besip a Ministerstvo dopravy. Černé
divadlo, které je aktérem představení Pohádkový semafor,
bude i nadále vystupovat v nově otevřeném Centru doprav-
ní výchovy a jeho ředitel Karel Hluchý doufá, že časem bude

moci s tímto představením cestovat i po různých místech
republiky.

Tiskové konference se vedle zástupce starostky Ing. Ivana
Škody účastnil také ředitel KC Zahrada Erik Bezdíček
a doktor Pavlíček z Policejní akademie.   

Jana Jelínková, foto autorka

DOPRAVNÍ PREVENCE pro žáky základních škol Prahy 11

Ing. Ivan Škoda v ZŠ Pošepného

ŠKOLSTVÍ je naší prioritou
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ČESKÁ POŠTA, s. p.
oznamuje obyvatelům Prahy 11
přemístění pošty v Mikulově ulici 18/2118 do nových
prostor v Podavorinské ulici č. 1595/1 v Praze 4 – Cho-
dově.

Z důvodu stěhování bude pošta v Mikulově ulici
otevřena dne 30. 9. 2005 pouze od 8.00 do 12.00 hod.
a 1. 10. 2005 bude pro veřejnost uzavřena.

Znovuotevření pošty v rekonstruovaných prostorách
v Podjavorinské ulici č. 1/1595 proběhne dne 3. 10.
2005.

Adresa: Pošta 415, Podjavorinské č.1/1595
Telefony a ostatní údaje se nemění.

Česká pošta, s. p., Obvod Praha – Střed
Provozní ředitelství, Jindřišká 14, 110 00 Praha 1

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.

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 nevedou přes
ně žádné inženýrské sítě. Pozemky jsou ve vlastnictví hl. m.
Prahy, svěřené do správy MČ Praha 11 a zapsány v katastru
nemovitostí na LV 1639.

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

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 tuzemská

fyzická nebo právnická osoba, způsobilá k právním úkonům.

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. 26. 8. 2005 a končí 3. 11. 2005.

2. Stanovení data a hodiny otevírání obálek s nabídkami:
Obálky s nabídkami do obchodní veřejné soutěže budou
otevřeny dne 7. 11. 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. 3. 11. 2005,
doručena na adresu: Úřad městské části Praha 11, 

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

telny, 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 3. 11. 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

MŠ KŘEJPSKÉHO 1503 pořádá
burzu podzimního oblečení a sportovních
potřeb ve dnech 17. –  20. října 2005
■ 17. 10. příjem věcí 13.00 – 17.00 hod.
■ 18. 10. prodej 13.00 – 17.00 hod.
■ 19. 10. prodej 13.00 – 17.00 hod.
■ 20. 10. výdej věcí 15.00 – 17.00 hod.

Těšíme se na vás
MŠ Křejpského 1503

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
v Praze 11 hledá
vyučeného kuchaře/kuchařku
s praxí, nejlépe ve školském
zařízení. 
Nástup možný ihned. 
Perspektiva vedoucího/vedoucí
školní jídelny.

Tel. 272 926 315

KD Klubka
Květnového 
vítězství 2126 přijme

■ kvalifikovanou
učitelku pro
mateřské školy

■ cvičitelku aerobiku
Informujte se na tel.

272 930 023

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Praha – JM
nabízí pronájem malé i velké jídelny v Křejpského ulici ke
schůzovým činnostem s možností zapůjčení zvukové apa-
ratury. možnost individuální domluvy.

Bližší informace na tel. 267 990 158, paní Pelikánová
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SEMINÁŘ
k regeneraci
panelových domů
Ve čtvrtek 8. září se v Kulturním centru Zahrada konal

seminář k regeneraci panelových domů, určený hlavně
vlastníkům těchto objektů. Účastníci semináře, kterých přišlo
sto dvacet,  získali informace o fondu podpory regenerace,
tedy o podpoře městské části Praha 11, určené právě majite-
lům panelových domů, a dozvěděli se také o zkušenostech
z dosavadních regenerací těchto objektů. V předsálí i během
přednášky pak probíhala diskuse o dalších možnostech vyu-
žití finančních nabídek podporujících opravy panelových
domů. Našli jsme zde i firmy představující svá technická
i finanční řešení. 

Na dotazy vlastníků objektů odpovídala starostka městské
části Praha 11 Marta Šorfová, její zástupci Ing. Petr Popov
a Ing. Ivan Škoda, vedoucí právního odboru úřadu městské
části Mgr. Radek Pištora. Za ekonomický odbor ÚMČ odpo-
vídala Ing. Ludmila Šperglová, a dále předseda komise pro
podporu regenerace Ing. Ivo Svoboda, za odbor územního
rozvoje Ing. arch. Zdenka Poliačiková a Ing. Michaela Pešto-
vá, která má na starosti právě fond podpory regenerace pane-
lových domů.

Jana Jelínková
Foto: Ronald Hilmar

NEJSTARŠÍ ŠKOLA 
na Jižním Městě oslaví 
100. výročí svého otevření

Základní škola Chodov, Květnového vítězství 57 zve
všechny své bývalé žáky, učitele a zaměstnance na

oslavy 100. výročí založení školy, které proběhnou ve
dnech 8. až 13. listopadu 2005.

Program oslav:
V týdnu od 8. 
do 13. listopadu budou
organizovány Dny
otevřených dveří, školní
budova bude otevřena 
pro hosty vždy v době 
od 10.00 do 17.00 hod.,
v jednotlivých prostorách
budou připraveny expozice
věnované dětským pracím,
výstava historických
fotografií a dále historická
expozice Škola včera
a dnes.

Hlavní část oslav 
se koná 11. listopadu 2005 
od 17.00 hodin v TOP
HOTELU Praha – více
k oslavám 100. výročí
přineseme v Klíči
č. 11/2005

POZVÁNKA
Shromáždění členů Klubu vojenských důchodců u příle-

žitosti 61. výročí Karpatsko-dukelské operace se koná
dne 5. října 2005 od 14.00 hodin v místnosti Klubu senio-
rů Jižního Města v Křejpského ulici 1503.

Přítomní členové klubu budou informováni o současné
situaci v české armádě, bude vyhodnocena spolupráce
s Krajským vojenským velitelstvím Praha. 

Členové klubu se dozvědí o zabezpečení osobních a klu-
bových požadavků v roce 2006. Součástí jednání bude
schválení návrhu plánu činnosti Klubu vojenských důchod-
ců Prahy 11 na rok 2006.

Srdečně zve vedoucí klubu Ing. Jan Baše

DNY SENIORŮ 2005
Občanské sdružení Život 90, které oslaví své patnáctiny,

vás všechny srdečně zve na Dny seniorů 2005. Zahájíme
oslavou Mezinárodního dne seniorů 1. října od 20.00 hod.
benefičním představením opery Leoše Janáčka Její pastorky-
ňa v Národním divadle.

Dny seniorů pokračují ve dnech 6. – 8. října 2005 
v paláci Žofín a na Slovanském ostrově.

Dny seniorů nabízejí:
■ Veletrh výrobků, služeb a informací
■ Kulturní program od 10.00 do 18.00 hod. v malém sále palá-

ce Žofín, v Altánu a venkovních prostorech Slovanského
ostrova

■ 4. ročník sportovního běhu Seniorská míle odstartuje
v sobotu 8. 10. 2005 v 11 hodin.

Přijďte oslavit Dny seniorů s Životem 90!
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

DŮLEŽITÁ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo MČ Praha-
Újezd dne 6. 9. 2005

SCHVALUJE:
▼ darovací smlouvu na parc. č.

440/2 o výměře 14 m2

▼ ukončit Smlouvy o dílo včetně
dodatků uzavřené s Vodo-
montem – VS,

▼ přijetí daru ve výši 500 000,-
Kč od firmy IGD, s.r.o.

NESOUHLASÍ:
▼ se studií Zelený Újezd, neboť

dopravní obslužnost není řeše-
na v souladu s požadavky
městské části.

POŽADUJE:
▼ do doby kompletní rekon-

strukce komunikace Forman-
ské upravit nájezdy na
pozemky jednotlivých vlastní-
ků nemovitostí podél Forman-
ské ulice,

▼ při rekonstrukci komunikací
odstranit navýšení vozovky
ulice Formanská a dodržet
původní niveletu vozovky.

UKLÁDÁ:
▼ starostovi vypracovat model

financování údržby zeleně,
▼ místostarostovi připravit po-

drobný projekt na vydávání
bulletinu úřadu městské části,

▼ starostovi jednat s JUDr. Čer-
venkou o vypořádání majetko-
právních vztahů pod čistírnou
odpadních vod včetně příjez-
dové komunikace a o darová-
ní pozemku parc. č. 211/31 na
rozšíření Formanské ulice
mezi Kateřinkami a Újezdem,

▼ starostovi předat podklady
týkající se opravy rodinného
domu manželů Oppeltových
nezávislému soudnímu znalci
k posouzení celé záležitosti.

Úplné znění textů 
je vyvěšováno na Úřední

desce, informačních vývěskách
a na webových

stránkách úřadu.
Příští zasedání zastupitelstva 

se bude konat v úterý 11. října
2005 od 19,00 hod v zasedací
místnosti úřadu městské části.

Pavla Pitrmanová, 
sekretariát starosty

Rád bych  všem připomněl založení fot-
balového mužstva SK Újezd a zároveň

ty, kteří stáli u jeho  zrodu. Zakladatelé
byli ryzími amatéry a nadšenci v tom nej-
lepším slova smyslu a mnozí z nich v Újez-
du hráli fotbal před tím, než byl v roce
1937 v obci klub slavnostně založen.
Tehdy byl fotbal  skutečnou lidovou zába-
vou. Veškeré společenské dění v obci se
soustřeďovalo do místní restaurace, kde se
na schůzích scházeli dobrovolní hasiči
a další spolky. A stejně jako při zrodu
mnoha jiných fotbalových oddílů a klubů
sehrála i v Újezdu mimořádně důležitou
úlohu právě místní restaurace, přesně
řečeno její majitel František Srb. Nejdůle-
žitějším momentem v historii fotbalového
klubu bylo získání pozemku od místního
velkostatkáře Procházky, se kterým Fran-
tišek  Srb vyměnil  svůj pozemek a dal ho
k dispozici fotbalistům. Jisté je, že bez
Františka Srby by fotbal v Újezdu možná
ani neexistoval. 

Ustavující schůze fotbalového klubu se
konala 30. června 1937, kdy byly přijaty
stanovy a za členy se přihlásilo 28 obyva-
tel Újezdu. Byli to: Václav Mračno, Fran-
tišek Suchopár, Vendelín Poustka, Josef
Růžička, Josef Bíbrdlík, František Kapek,
Josef Moudrý, Čeněk Hříbek, Cyril Kali-
mon, Josef Růžička ml., Josef Zíka, Václav
Vojtěch, Antonín Šourek, Jaroslav Med-
řický, Josef Medřický, Bedřich Malý, Fran-
tišek Kocourek, František Chlebna, Josef
Dřízhal, Antonín Kalimon, Václav Vaní-
ček, Karel Mikoláš, František Srb, Josef
Poustka, Václav Bíbrdlík, Josef Drahorád,
Bedřich Drahorád a Václav Šourek (čer-

páno z Jubilejního ALMANACHU u pří-
ležitosti 50. výročí založení klubu 1937 –
1987.)   

V letech 1985 - 1986  byly postaveny
a zkolaudovány nové kabiny, jejichž stav-
ba se prováděla v tehdejší „akci Z “.  Mnozí
z místních obyvatel se na této stavbě podí-
leli a jistě si vzpomenou, jakým způsobem
výstavba probíhala. Bohužel celá stavba je
v současné době dosti opotřebovaná
a v nejbližší době si  zřejmě vyžádá kom-
pletní rekonstrukci.  Velikým problémem
bude jistě zajištění  finančních  prostředků.
V první řadě bude nutné vybudovat vodo-
vodní řad. MČ Praha – Újezd již požádala
Magistrát hl. m. Prahy o finanční účelovou
dotaci na jeho vybudování. Realizace by
mohla být zahájena z největší pravděpo-
dobností v příštím roce. 

Na základě žádosti poskytuje každý
rok městská část  finanční příspěvek na
provoz fotbalového hřiště a zároveň ho po
dohodě s vedením klubu využívá při pořá-
dání oslavy dětského dne. 

Fotbalové mužstvo SK Újezd se již řadu
let zúčastňuje pražských soutěží, dosavad-
ním největším  úspěchem byla v roce 1989
vykopaná  1. A třída v čele s trenérem Vác-
lavem Maškem, který hráčsky působil ve
Spartě a také reprezentoval tehdejší
ČSSR.  

V současné době  je prezidentem   SK
Újezd  František Duba, trenérem „A“ muž-
stva Jaroslav Nykl a trenérem „B“ mužstva
Ladislav Hájek. Mládežnické týmy byli
v nedávné době zrušeny a já pevně dou-
fám, že budou opět brzy obnoveny.

Václav Drahorád, místostarosta

FOTBALISTÉ Újezda

VÝSTAVBA Českých nemovitostí
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 11 vydal dne 1. 4. 2005 rozhodnutí, kterým

zamítl návrh společnosti České nemovitosti a. s. na změnu územního rozhodnutí ze
dne 17. 9. 1982, kterým byla na území vymezeném ulicemi Vodnickou, Na Křtině a Milí-
čovskou umístěna stavba nazvaná „sídliště Kateřinky I. část“. Předmětem změny bylo umís-
tění tří bytových domů společnosti České nemovitosti označených jako objekty „A“, „B“
a „C“. Bytové domy „A“ a „B“ jsou navrhovány na místě, na kterém byl původním územ-
ním rozhodnutím umístěn park, dům „C“ je navrhován v prostoru, kde byl dvoupodlažní
pavilon občanské vybavenosti. Park ani pavilon občanské vybavenosti nebyly realizovány.

Odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy, jako odvolací orgán, přezkoumal na základě
odvolání společnosti České nemovitosti a.s. rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 11
a zrušil  zamítnutí návrhu na změnu územního rozhodnutí a věc vrátil k novému projed-
nání a rozhodnutí.

Zastupitelstvo městské části  Praha – Újezd nadále trvá na svém nesouhlasu s výstav-
bou Obytného souboru Na Křtině. Městská část podala vyjádření, že návrh investora
postavit tři objemné objekty do linie rodinných domů se jeví jako nevhodná stavba.
Z urbanistického hlediska považuje za vhodnější rodinné domy.

Celá záležitost se tak vrací zpět na odbor výstavby Úřadu městské části Praha 11.
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Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
(dále jen VOK) na občanský odpad budou
ve 4. čtvrtletí 2005 přistaveny na Jižním
Městě v níže uvedených termínech.

Zároveň vás odbor životního prostředí
upozorňuje, že velkoobjemové kontejnery
jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, určeny pouze pro velkoobjemový
odpad z domácností, který nelze ukládat
do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad
vznikající při podnikatelské činnosti.

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

Umístění velkoobjemových kontejnerů
na odpad pro IV. čtvrtletí  2005
Přistavení VOK po 11,00 hod., odvoz
VOK do 13,00 hod. (v případě přepl-
něnosti bude odvoz uskutečněn dříve).

Jižní Město I

■ A. Malé
6. – 7. 10., 20. – 21. 10., 3. – 4. 11., 
16. – 18. 11., 8. –9. 12., 22. – 23. 12.

■ Bachova (na konci u TS)
26. – 27. 10, 23. – 24. 11., 28. – 29. 12.

■ Blažimská x Klapálkova
5. – 6. 10., 19. – 20. 10., 2. – 3. 11.,
15. – 16. 11., 7. – 8. 12., 21. – 22. 12.

■ Brandlova (za Startem)
5. – 6. 10., 19. – 20. 10., 2. – 3. 11.,
15. – 16. 11., 7. – 8. 12., 21. – 22. 12.

■ Brodského (vedle čp.1671)
26. – 27. 10., 23. – 24. 11., 28. – 29. 12.

■ Doubravická
6. – 7. 10.,  20. – 21. 10.,  3. – 4. 11.,
16. – 18. 11., 8. – 9. 12.,  22. – 23. 12.

■ Hlavatého
6. – 7. 10.,  20. – 21. 10.,  3. – 4. 11.,
16. – 18. 11., 8. – 9. 12.,  22. – 23. 12.

■ Chomutovická
6. –7. 10.,  20. – 21. 10.,  3. – 4. 11., 
16. – 18. 11., 8. –9. 12.,  22. – 23. 12.

■ Konstantinova
13. – 14. 10.,  26. – 27. 10.,  
10. – 11. 11.,  24. – 25. 11.,  
15. – 16. 12.,  29. – 30. 12.

■ Kryštofova
26. – 27. 10., 24. – 25. 11.,  
29. – 30. 12.

■ Křejpského
13. – 14. 10.,  26. – 27. 10.,  
10. – 11. 11.,  24. – 25. 11.,  
15. – 16. 12.,  29. – 30. 12.

■ Ledvinova
5. – 6. 10., 19. – 20. 10., 2. – 3. 11., 
15. – 16. 11., 7. – 8. 12., 21. – 22. 12.

■ Majerského x Samohelova
26. – 27. 10.,  23. – 24. 11, 28. – 29. 12.

■ Matúškova (u Blankytu)
12. – 13. 10., 26. – 27. 10., 9. – 10. 11.,
23. – 24. 11., 14. – 15. 12., 28. – 29. 12.

■ Michnova (vedle čp.1603)
5. – 6. 10., 19. – 20. 10., 2. – 3. 11.,
15. – 16. 11., 7. – 8. 12.,  21. – 22. 12.

■ Mnichovická
13. – 14. 10., 26. – 27. 10., 10. – 11. 11.,
24. – 25. 11.,  15. – 16. 12.,  
29. –30. 12.

■ Modletická
6. – 7. 10., 20. – 21. 10., 3. – 4. 11., 
16. – 18. 11., 8. – 9. 12., 22. – 23. 12.

■ Mokrá x Zimákova
5. – 6. 10., 19. – 20. 10., 2. – 3. 11.,
15. – 16. 11., 7. – 8. 12.,  21. – 22. 12.

■ Plickova
6. – 7. 10., 20. – 21. 10., 3. – 4. 11., 
16. – 18. 11., 8. – 9. 12., 22. – 23. 12.

■ Rujanská x Donovalská (u TS)
5. – 6. 10., 19. – 20. 10., 2. – 3. 11., 
15. – 16. 11., 7. – 8. 12., 21. – 22. 12.

■ Schulhoffova (u čp.794)
5. – 6. 10., 19. – 20. 10., 2. – 3. 11.,
15. – 16. 11.,  7. – 8. 12., 21. – 22. 12.

■ Stachova
26. – 27. 10.,  24. – 25. 11., 
29. – 30. 12.

■ Štichova
13. – 14. 10., 26. – 27. 10., 10. – 11. 11.,
24. – 25. 11., 15. – 16. 12., 
29. – 30. 12.

■ Valentova (parkoviště proti čp. 1737)
5. – 6. 10., 19. – 20. 10., 2. – 3. 11.,
15. – 16. 11., 7. – 8. 12., 21. – 22. 12.

■ Ženíškova x Květ. vítězství
12. – 13. 10., 26. – 27. 10., 9. – 10. 11.,
23. –24. 11., 14. – 15. 12.,  28. – 29. 12.

Jižní Město II + starý Chodov

■ Dědinova x Filipova
11. – 12. 10., 25. – 26. 10.,  8.– 9. 11.,
22. – 23. 11., 13. – 14. 12.,  
27. – 28. 12.

■ Gregorova x Hrudičkova
11. – 12. 10., 25. – 26. 10.,  8. – 9. 11.,
22. – 23. 11., 13. – 14. 12., 27. – 28. 12.

■ Hráského x Šustova
4. – 5. 10., 18. – 19. 10., 1. – 2. 11., 
15. – 16. 11.,  6. –7. 12.,  20. – 21.12.

■ Hrdličkova x Kloboukova
11. – 12. 10., 25. – 26. 10., 8. – 9. 11.,
22. – 23. 11.,  13. – 14. 12.,  
27. – 28. 12.

■ K Dubu
4. – 5. 10., 18. – 19. 10., 1. – 2. 11.,
15. – 16. 11.,  6. – 7. 12., 20. – 21. 12.

■ Krejnická za OC Chrpa (chodník)
11. – 12. 10.,  25. – 26. 10.,  8. – 9. 11.,
22. – 23. 11.,  13. – 14. 12., 
27. – 28. 12.

■ Láskova x Malenická
4. – 5. 10., 18. – 19. 10., 1. – 2. 11., 
15. – 16. 11., 6. – 7. 12., 20. – 21. 12.

■ Lažanského
4. – 5. 10., 18. – 19. 10., 1. – 2. 11., 
15. – 16. 11., 6. – 7. 12., 20. – 21. 12.

■ Nechvílova 1826–29
4. – 5. 10., 18. – 19. 10., 1. – 2. 11., 
15. – 16. 11., 6. – 7. 12.,  20. – 21. 12.

■ Petýrkova 1953
11. – 12. 10., 25. – 26. 10.,  8. – 9. 11.,
22. – 23. 11., 13. – 14. 12., 27. – 28. 12.

■ Pod Vodojemem
4. – 5. 10., 18. – 19. 10., 1. – 2. 11.,
15. – 16. 11.,  6. – 7. 12., 20. – 21. 12.

■ U Nové dálnice
18. –19. 10., 20. – 21. 12.

■ Vojtíškova za OC Meinl (chodník)
4. – 5. 10., 18. – 19. 10.,  1. –2. 11., 
15. – 16. 11.,  6. – 7. 12.,  20. – 21. 12

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

Petr Doubravský, odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 11

Foto: autor

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
pro 4. čtvrtletí  2005
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Vážení spoluobčané,
vzhledem k ukončení smluvního vztahu
mezi společností Pražské služby
a. s. a firmou. Remondis, dochází ke
změně v zabezpečení odvozu odpadu
v Praze 11. Od 1. 9. 2005 zajišťuje spo-
lečnost Pražské služby, a. s. v Praze 11
odvoz komunálního odpadu přímo.
Důvodem tohoto rozhodnutí je snaha
o opětné pozvednutí úrovně služeb
odvozu odpadu v této pražské čtvrti
a spokojenost jejích obyvatel.

Vedení společnosti Pražské služby se
proto obrací na občany žijící na území
Prahy 11, aby od zmiňovaného data
používali pouze nádoby a kontejnery

které jsou jasně označeny logem a adre-
sou společnosti Pražské služby a součas-
ně jsou uvedeny i jako odvozce.
Odpadové nádoby dosavadního svozce
odpadu společnosti (Remondis) budou
průběžně stahovány. Poplatky za odvoz
odpadu zůstávají stejné bez ohledu na
počet přistavených nádob, stejně tak
režim odvozu.

Případné dotazy nebo připomínky
prosím sdělte na dispečink 
Pražských služeb, a. s.,
tel.: 284 091 445-8

Pražské služby, a.s. 
děkují občanům za pochopení.

SVOZ separovaného 
komunálního odpadu

Nové stanoviště tříděného sběru odpadů se skládá z nádoby na papír, u které bude
zajištěn svoz 2 x až 3 x týdně při zachování stávajícího počtu nádob. U nádob na

plast bude prováděn svoz 3 x týdně, taktéž při zachování stejného počtu nádob. Novin-
kou je třídění skla na bílé a barevné sklo do jedné nádoby, která má vnitřní prostor roz-
dělen v poměru 70 % pro barevné sklo a 30 % pro bílé sklo. Četnost svozu bude
prováděna 1x za 4 týdny vozidlem s dělenou ložnou plochou tak, aby nedocházelo ke
smíchání vytříděného skla. Tento systém sběru tříděných odpadů v MČ Praha 11 byl
zvolen z důvodu nejmenšího možného záboru místa, kterého je v této městské části
nedostatek, při zavedení kvalitního a účelného sběru vytříděných složek odpadů. Se
zavedením častějšího svozu všech složek tříděného odpadu se zajistí operativnější likvi-
dace nárazových výskytů vytří-
děných odpadů a zamezí se
jeho znehodnocení. Zároveň
bude u každého stanoviště tří-
děného sběru úklid 2 x týdně,
a tak bude možné operativně
řešit nedostatečné objemy
nádob na tříděný sběr odpadů
v Praze 11 s odborem životního
prostředí a odborem dopravy
ÚMČ Praha 11.

V případě svozu 1 x za 14
dní, je ve vnitřním kruhu
vyznačen lichý, nebo sudý
týden,v kterém je svoz
odpadu prováděn.

V prostředním kruhu 
je vyznačen den, ve kterém
je svoz odpadu prováděn.

Ve vnějším kruhu 
je vyznačen orientační čas
odvozu, který však může
ovlivnit momentální dopravní
situace, klimatické
podmínky či porucha vozu. 

OČKOVÁNÍ
proti vzteklině
Jižní Město I
■ ve čtvrtek 3. listopadu 2005

9.00 – 12.00  a 13.00 – 17.00 hod.
Vidimova ul. 1324
– budova ÚMČ Praha 11

Jižní Město II
■ ve čtvrtek 10. listopadu 2005

9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
objekt Hráského  ul. 1902
(jednopatrová budova 
naproti řadě panelových
domů čp. 1908 a 1909)
doprava metro „C“ stanice 
Chodov, první  stanice bus č. 154
nebo 118 ve směru 
k vysokoškolským kolejím 

Po dohodě je možné provést i trva-
lé označení psa mikročipem,

který odpovídá ISO standardu vyda-
nému Evropskou unií. Trvalé ozna-
čení psa staršího šesti měsíců,
chovaného na území hlavního města
Prahy,   je povinné dle ustanovení
obecně závazné vyhlášky č. 23/2003
Sb. HMP,  o místním poplatku ze
psů, nejpozději k 31.12.2005. Čipo-
vání je hrazeno chovatelem v plné
výši.  Chovatel má nárok na úlevu od
poplatku vždy ve dvou následujících
letech po očipování (vždy 350
Kč/rok), poživatelé invalidního či
starobního důchodu neplatí v uvede-
ných letech poplatek žádný.

Další možností, jak trvale označit
psa, je tetování odborně způsobilou
osobou, které však v rámci hromad-
ného očkování prováděno nebude.
V případě označení tetováním není
přiznáván nárok na  úlevu od
poplatku.

Upozornění:
Ochranné očkování proti vzteklině
je na území České republiky povin-
né pro psy starší tří měsíců dle usta-
novení zák. č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči, v platném znění.
Provádí  se 1x ročně a je hrazeno
chovatelem.

Možnost očkování i proti dalším
infekčním chorobám (kombinovaná
vakcína).

Pokud majitel psa nevyužije této
hromadné akce, má možnost nechat
si naočkovat zvíře u kteréhokoliv
veterinárního lékaře.

Při očkování budou vydávány
ekologické sáčky na psí exkrementy.

Bližší informace podá OŽP 
na tel.: 267 902 331

Značení termínového štítku na odpadových nádobách 
je prováděno nesmyvatelnou barvou, nebo děrováním.
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■ Letošní ročník festivalu Tóny Chodovské
tvrze skončil. Jaké dojmy si z něho odnášíte
vy, Mistře, jeho hlavní aktér?
Oproti minulému roku přibyly dva kon-
certy a jejich repertoár byl velice pestrý.
Každý koncert se pro mne stal velkým
zážitkem a díky mým spoluinterpretům
byl vždy jedinečný. Jsem plný dojmů,
i když to pro mne bylo velice náročné,
v průběhu deseti večerů jsem zahrál
neuvěřitelné množství skladeb. Moc mě
to ale bavilo – s některými kolegy jsem
se na pódiu sešel po mnoha letech,
a opět jsem se ubezpečil, že jsem učinil
správně a vybral opravdu výborné inter-
prety. Letos to pro mne byl ještě o stu-
pínek silnější zážitek než loni, a to tím,
že více koncertů  znamenalo i větší
záběr repertoárový.

■ Co na vás při festivalu zapůsobilo nejvíce?
Především různorodé a vnímavé publi-
kum. Bylo nejen z naší městské části
a dokonce nejen z Prahy, ale i z mnoha
dalších míst republiky. Dnes už mohu
bez nadsázky říci, že festival Tóny Cho-
dovské tvrze si začíná dobývat své místo
v srdcích stále většího okruhu lidí. Něk-
teří tak  jsou ochotni jet na koncert sto
padesát kilometrů a po koncertě zase
absolvovat tutéž vzdálenost domů. Rád
bych jmenoval jednu osobnost, která mě
v tomto směru až – samozřejmě příjem-
ně šokovala,  a tou je František Ringo
Čech. Z Krkonoš se přijel na osm z cel-
kem deseti koncertů! Moc mile mě to
překvapilo, netušil jsem,  že mu drama-
turgie tohoto festivalu je tak blízká.  Což
je důkaz toho, že člověka je třeba nej-

dříve poznat a teprve pak si o něm udě-
lat obrázek. Kladu si za cíl, aby se Tóny
Chodovské tvrze staly (a myslím, že se
již stávají) prestižním festivalem, pře-
hlídkou plnou špičkových interpretů.
Pokud na této koncepci založíme i další
ročníky, určitě se nebudeme muset obá-
vat o zájem posluchačů.  

■ Prozradíte nám tedy něco o příštím
ročníku festivalu?
Oslovil jsem již několik kolegů známých
jmen. Nerad bych však něco prozrazo-
val dopředu, takže je zatím nebudu jme-
novat. Nicméně – po rozhovoru s paní
starostkou jsme se shodli v názoru, že
konají-li se Tóny Chodovské tvrze na
Praze 11, tak by i počet koncertů měl
vždy být jedenáct. Rád bych, aby tomu
tak bylo již v příštím roce.

■ Kde vás můžeme tento rok ještě vidět?
Po létu stráveném v Čechách mě teď
čeká řada vystoupení v zahraničí. Urči-
tě mě ale ještě letos uvidíte i zde, v Cho-
dovské tvrzi. Hodlám totiž kontinuitu
svých “domovských koncertů” zacho-
vat, neboť v Chodově žiji a nechci, aby
místní posluchači přišli zkrátka.V listo-
padu budu koncertovat ve Španělském
sále Pražského hradu, ale to už za sebou
budu mít cesty do Spojených států
a Německa. Můj nejbližší úkol je také
jasný: nahrát nové CD s komorním
orchestrem Virtuosi Pragenses. Vedle
hudby A. Vivaldiho a J. S. Bacha na něm
budou v České republice poprvé natoče-
né skladby Telemannovy, Tartiniho
a Kreislerovy.

Hovořila: Jana Jelínková 
Foto: autorka

OZVĚNA TÓNŮ Chodovské tvrze
v rozhovoru s Jaroslavem Svěceným

JAZZ na Opatově
Prázdniny uběhly jako voda a od září začala v Hudebním

centru Opatov obvyklá sezóna. Mezi mnoha hudebními
žánry si našel své místo i jazz. Každé poslední úterý v měsí-
ci domácí kapela Steamboat  Stompers svým nenapodobi-
telným způsobem rozehřívá duše mnoha příznivců
tradičního jazzu. Aby na to nebyli “Steamboati” sami, jsou
zváni zajímaví hosté. V každém z večerů je možné se setkat
s význačným zpěvákem, sólistou, instrumentalistou, či zpě-
vačkou. Jinak tomu nebude ani v této sezóně. Zářijovým
hostem byl nestor swingu, skvělý trumpetista Bob Zajíček.
V říjnu tuto jazzovou legendu nahradí mladší, ale již velmi
známá a populární zpěvačka Eva Emingerová. Kdo už ji
viděl, dobře ví, jak dokáže okouzlit svým zpěvem, ale i zje-
vem. V listopadu si zavzpomínáme na nezapomenutelného
Luise Armstronga. Osobně už přijít nemůže, ale jeho zpěv
skvěle imituje Jan Jirucha. Některá trumpetová Armstrongo-
va sóla dokáže výborným způsobem zahrát na trombón,
který opravdu mistrovsky zvládá.

V prosinci pořádá Hudební centrum Opatov tradiční
vánoční jazzový koncert. Ani v letošním roce tomu nebude
jinak. V prodlouženém večeru se objeví hosté ve větším
počtu, než je obvyklé. Určitě zazpívají takoví mistři, jako je

Tony Brych a Jitka Vrbová. Na opatovském jevišti zahraje
i druhá kapela. Její jméno a jména jejich sólistů zatím nechá-
me jako překvapení. Přijít na tento speciální vánoční kon-
cert bude opravdu stát za to. Ten bude výjimečný i datem
konání,  20. prosince. 

Večery se Steamboat Stompers a jejich hosty můžete nav-
štívit pravidelně každé poslední úterý v měsíci.

VLASTA REDL opět na Opatově
Po roce a půl máte možnost vidět a slyšet na Opatově Vla-

stu Redla. Tentokrát zde nevystoupí jako obvykle se svou
kapelou, ale s hosty, kteří rozhodně za to stojí. V pořadu
PSYCHIATRIO vystoupí tři známé folkové osobnosti - Vlas-
ta REDL,

Jaroslav Samson Lenk a Slávek Janoušek. Dlouholetí přá-
telé, známí také jako cestovatelé, vydali dvě CD - Zůstali
jsme doma a Kde domov můj. Stálým speciálním hostem
jejich koncertů je “nejmenší orchestr na světě” Petra Šany
Šanclová.

Koncert, který se uskuteční 19. října 2005  od 20.00
hod.,  bude určitě stát za to.

Hudební centrum Opatov
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Členové Klubu autorů Jižního Města
(KAJMAN) letos již podruhé před-

stavují čtenářské veřejnosti (nejen)
Prahy 11 svou tvorbu. Nové ukázky z ní
opět přinášejí webové stránky naklada-
telství VILÉM ŠMIDT (www.smidt.cz).
Pan nakladatel se programově zaměřu-
je na tvorbu začínajících autorů, a tak
těm jihoměstským, sdruženým
v KAJMANU, pravidelně poskytuje
elektronický tvůrčí prostor.

Co nyní „kajmani“ čtenářům nabíze-
jí? Z pera čtenářům Klíče už známé jis-
krné fejetonistky Aleny Vaníčkové
pochází sloupek Pátý vzadu a fejeton
Vstávej, vstávej, kůže líná, dnes se dáme
do Putina. Miroslav Paulíček (mimo-
chodem, vítěz letošního ročníku jiho-
městské literární soutěže O zlatý klíč)
nás zve do svého bizarního, pitoreskní-
ho, absurdního, sarkastického i poetic-
kého literárního světa povídkou Kdo
zhrdá papírem. Autorka křehkých umě-

leckopublicistických kurzivek a sloupků
Marie Vondrová tentokrát přichází
s povídkou Moc práce, pronikavou stu-
dií zautomatizované existence. Víte,
čemu se říká spirála života? Dozvíte se
to ve stejnojmenném sloupku Zdeňky
Linhartové. Poprvé se čtenářům před-
stavuje talentovaný mladý autor Petr
Lambert (mimochodem, vítěz minulého
ročníku literární soutěže O zlatý klíč),
a to sloupkem Podzim je stařec, zřetelně
prozrazujícím autorský sklon k lyrizova-
né próze. Stejného rodu je kurzivka
Marcely Máchové Listopad. Zvláštní
pozornost si zaslouží texty z pozůstalos-
ti velmi předčasně zemřelého Josefa
Buriana – mikropovídka U potoka
a kurzivka Vánoce. Tento nadějný, lite-
rárně všestranný autor se vzniku
KAJMANA, na nějž se těšil a připravo-
val, bohužel nedožil. Avšak členem
klubu se in memoriam stal. Jednomyslně
o tom rozhodli jeho kolegové-absolven-

ti kurzu tvůrčího psaní Dar slova, kteří
KAJMANA založili. Proto se ukázky
z tvorby Josefa Buriana právem objevují
na „kajmaních“ webových stránkách.
Z minulých ukázek zůstává úryvek skvě-
lé povídky Jiřího Bílého Borek.

Prozraďme ještě, že v příští edici „kaj-
maní“ tvorby se představí další autoři,
letošní absolventi Daru slova, noví čle-
nové Klubu autorů Jižního Města.

Na webové adrese www.smidt.cz
klikněte na KAJMANA a dopřejte si
pěkný čtenářský zážitek.

Mgr. Jiří Polák, lektor
kurzu tvůrčího psaní Dar slova
a Klubu autorů Jižního Města,
kontaktní telefon 272 912 514, 

602 560 093

NOVÁ „kajmaní“ edice

Jan Zbořil: Letí to
To to letí. Už je zase zima. Ani jsem v tom spěchu neza-

registroval podzim. Ochladilo se, to je fakt, ale barvu
změnil jenom jeden barák ve vedlejší ulici, a teď koukám,
i semafor na křižovatce dole pod oknem. To léto bylo taky
nějak krátký. Co jsem vlastně dělal v létě? Vzpomínám si,
že bylo jaro. To poznám. Sousedka vždycky na jaře vynda-
vá na balkon truhlíky s muškátama. Kvetly už? To jsem
blázen, přísahal bych, že ještě ne. Že by to nestihly? Já jsem
toho taky dost nestihnul. Ještě jsem se letos třeba nekou-
pal v řece. No co, stejně je špinavá. Přece nejsem prase,
abych do toho lez. A vůbec, už je na to zima. Pojedu na
hory. I když loni, než jsem si stihnul koupit lyže, všechen
sníh roztál. Na co vlastně lyže. Zima je strašně krátká,
a bůhví jestli vůbec nějaká bude. A copak s nima? Půjdu
si raději zabruslit na stoku za továrnou. No jo, ale posled-
ně než jsem se rozhoupal, už v ní kuňkaly žáby. To je kolo-
toč. Nedávno jsem se zasek u zrcadla. Koukám a říkám si:
„Sakra, kdy jsem tak zestárnul? Musím si ještě užít posled-
ní zbytky mládí.“ V televizi tuhle hlásili, že přichází babí
léto a příroda se připravuje k zimnímu spánku. „Udělám
si čas a pojedu někam na venkov, alespoň na jeden den,“
rozhodl jsem se. Vyjedu z města a koukám –  příroda už
má půlnoc. Zase mě předběhla. Nechápu, jak může vydr-
žet to tempo. 

Tuhle jsem mluvil s jedním vesničanem, co pase ovce
v Beskydech. Byl nějakej pomalej a na všechno říkal: „Éj,
všeho do času.“ Když to řekl posedmý, vzal jsem si prášek
proti depresi, a když začal povídat, že život je krásnej, při-
dal jsem dva na uklidnění. Byl divnej. Ani neměl mobil.
Zval mě, ať přijedu za ním na salaš, ale co já, copak mám
tolik času? A těch peněz za cestu. To si raději koupím nový
dývýdýčko. Kámoši se minule tomu mýmu, dva roky sta-
rýmu, strašně smáli. Jo, letí to.

Tímto fejetonem se autor dělí (s Marcelou Imlaufovou)
o druhé místo v letošním ročníku jihoměstské 
literární soutěže O zlatý klíč.

KAJMAN
KLUB AUTORŮ JIŽNÍHO MĚSTA

VÝSTAVA V NÁRODNÍM ARCHIVU
24. září – 6. listopadu 2005
Návrat ke kořenům 
– běh života v archivních dokumentech.

Genealogie jako jedna z cest, jak poznat vlastní minulost,
abychom se lépe orientovali v přítomnosti a nalezli víru

v budoucnost.
Zájem o historii vlastní rodiny spolu se zájmem o dějiny

rodné obce jsou ve studovnách našich archivů  nejčastěji uvá-
děným badatelským tématem. Není výjimkou, že žadatelé
o výpis z matrik a starých pozemkových knih, o kopie škol-
ních vysvědčení, soudních rozhodnutí či jiných úředních záz-
namů, se vracejí a zůstávají jako pravidelní návštěvníci.
Proměnu z prvotního žadatele na zkušeného badatele, který
se naučil práci s archivními prameny a odbornou literaturou,
je možné přirovnat k „běhu na dlouhou trať“. Jedinou odmě-
nou za dny, měsíce a často i roky na ní strávené je mnohdy
překvapivé setkání s vlastní minulostí a nahlédnutí do života
předků.

Ku pomoci všem, kteří na trnitou cestu rodopisných studií
chtějí vykročit,  a k pobavení zkušeným připravují Národní
archiv a Československá genealogická společnost (Czechoslo-
vak  Genealogical Society International, St. Paul, Minnesota,
USA) výstavu pod názvem „Návrat ke kořenům – běh života
v archivních dokumentech“.  Jejím cílem je představit návštěv-
níkům  genealogii nejen jako vědu, ale především jako nároč-
nou zálibu těch,  kteří zatoužili přiřadit k vyhledaným jménům
konkrétní tvář a nahlédnout více do života předků. Ve spolu-
práci se zemskými, oblastními a okresními archivy  se autoři
expozice snažili vyhledat v archivních depozitářích  vedle zná-
mých především méně využívané písemnosti  vztahující se
k lidskému životnímu cyklu, ve čtyřech zastaveních je předsta-
vit  návštěvníkům a obrátit jejich pozornost od  zdobných
rodokmenů k příběhům ze života předchozích generací,
o nichž  bohaté fondy našich archivů mohou  hodně vyprávět. 

Pro veřejnost bude výstava přístupná ve dnech 24. září –
6. listopadu 2005, denně kromě pondělí, od 10.00 do 17.30
hodin. Vstupné se neplatí.

PhDr. Lenka Matušíková
Národní archiv, tel. 974 847 825
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NEJENOM PRO LISTONOŠE
Otická

Ulici Otickou najdeme
v Hájích mezi ulice-

mi Opatovskou, Výstavní
a Exnárovou. Vybočuje
z ulice Štichovy a na
nároží právě vyrostl nový
obytný dům. Zaniká kři-
žovatkou s ulicí Exnáro-
vou, kterou zatím končí
kompaktně osídlený pro-
stor Jižního Města smě-
rem na východ. Otická
ulice si udržuje sympatic-
ký poklid i díky plochám
vzrostlé zeleně. 

Ulice byla roku 1994
pojmenována podle obce
Otic, nacházející se jižně
od Říčan nedaleko
Stránčic. V obci se nachází raně gotický kostel sv. Mikuláše
s barokní úpravou, ve 14. – 17. století farní. Od svého vzniku
v roce 1977 nesla ulice název Hagarova podle slovenského
pedagoga, účastníka 2. odboje, doc. Josefa Hagara (29. 4. 1917
– 20. 3. 1964). 

Klivarova

Klivarova ulice předsta-
vuje vybočení severo-

východním směrem
z ulice Otické. Vznikla s ní
současně. Půdorys komu-
nikace má tvar hranatého
písmene U. Obklopují ji
řadové rodinné domy
s úpravnými předzahrád-
kami i zahradami. Z náro-
ží je možné spatřit krajinu
a zástavbu směrem k Pet-
rovicím a Říčanům. Lesk-
noucí se vodní plocha
v krajině náleží nádrži
nazvané Šátek nebo též
Šáteček, která se rozkládá
na rozhraní území Prahy
11. Větší část plochy
a hráz Šátku již náleží k městské části Praha – Petrovice. 

Komunistický funkcionář Jaroslav Klivar (1906 – 1940),
po kterém se ulice od svého vzniku jmenuje, byl ubit v nacis-
tickém koncentračním táboře v Oranienburgu.

Jiří Bartoň. Fota autor

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (3 5 )

Rekonstrukce staré chodov-
ské školy v ulici Květnové-

ho vítězství č.p. 57, zahájená
v březnu roku 1976, se protáhla
až do podzimu následujícího
roku. K 1. září 1977 se do školy
vrátili žáci, takže zbývající
vnitřní úpravy probíhaly již  za
provozu. „Ale byli jsme doma
a tento pocit nám dodával sílu
překonávat nemalé potíže“,
napsali Václav Hruška, tehdej-
ší ředitel, a Zdeněk Skalnička,
předseda školské a kulturní
komise, v roce 1980 v publika-
ci k 75. výročí školní budovy.
Oprava fasády přinesla vizuál-
ní sjednocení původního
objektu s přístavbami. Celkem
představovala rekonstrukce
náklady tehdejších 11 miliónů
korun. V roce 1978 byla před
školou zřízena nová kvalitní
komunikace a místo tradičních
dřevěných sloupů došlo ke
vztyčení důstojného veřejného
osvětlení.   

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého stole-
tí se k Chodovu valila od východu, z katastru Hájů,
zástavba nových velkých bytových domů. Počet jejich
obyvatel brzy daleko překročil stav obyvatel původního
Chodova a Hájů. S novými, většinou mladými lidmi se
dostavila velká vlna dětské populace. Vedle Modré školy
v katastru Hájů vyrostla další v Schulhoffově ulici, dále
dodnes působící ZŠ Mendelova a škola v ulici K Milíčo-
vu, kam zprvu docházeli i žáci z nových domů v Opato-
vě. Brzy se začaly objevovat školní budovy také v katastru

Chodova. Jeden pavilonový
areál jen několik set metrů od
staré školy v prodloužení ulice
Květnového vítězství, další na
dohled v Mikulově ulici, třetí
v Donovalské ulici. Domy se
brzy tyčily i na bývalých polích
v Opatově. Mezi nimi se obje-
vily dvě školy v sousedství ulice
Křejpského, další dvě směrem
ke Kateřinkám. Stárnoucí cho-
dovská škola měla najednou
řadu mladých a kapacitně vět-
ších sester. Nečekaným způso-
bem se naplnil závěr
chodovské obecní rady z let
1937 – 1938, že je nutné vysta-
vět školu novou. A to ještě
nepadla zmínka o výstavbě
západně od dálnice, směrem ke
Kunratickému a Michelskému
lesu. Nové školy jako bližší
logicky vyšly vstříc nejenom
dětem z Jižního Města, ale také
žákům z Hájů, Milíčova, Petro-
vic, Kateřinek a Chodova, kteří
zatím směřovali do staré budo-

vy ulici Květnového vítězství. V roce 1980 do ní dochá-
zelo celkem 451 žáků. 

Karel Hošek, chodovský kronikář těch let, v roce 1985
v publikaci 800 let Chodova připomněl pouze původní
chodovskou školu. Měla tehdy 16 tříd se 470 žáky, 21
pedagogy, 4 vychovatelkami a 11 dalšími zaměstnanci.
Kronikář naznačil, že školu čeká další dostavba a „cho-
dovské děti ze staré zástavby se tedy dočkají důstojného
školního prostředí, které se vyrovná novým sídlištním
školám“. (Pokračování.)

Škola v současnosti. Foto autor.

Jiří Bartoň

Chodovské školy
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Bylo to navzdory nečasu velmi příjemné dopo-
ledne. Nejdříve jsem se dověděl, že Jan

LIŠKA není totožný s běžci Jaroslavem ani Lud-
víkem téhož příjmení, ovšem lehká atletika jim
byla společným jmenovatelem. JAN byl totiž po
celou svou sportovní činnost atletickým trené-
rem. Ale i to začalo sportováním.

Bylo to v malé vesnici Tlučná u Plzně, rodné
obce i mé manželky Jindřišky. Tam byl Sokol,
DTJ a fotbalisti. Chodil jsem cvičit do DTJ, kde
jsme se jako kluci věnovali atletice, házené
a skautingu. Po maturitě na strojnické průmy-
slovce jsem chtěl studovat na technice. Ale co
čert nechtěl, zrovna tehdy (bylo to v 53. roce) byl
založen Institut tělesné výchovy a sportu, tak
jsem neodolal - mým snem bylo věnovat se spor-
tu jako svému povolání, byla to srdeční záleži-
tost. Po vystudování jsem šel jako voják do
Košic. V důstojnické škole nebylo kromě špatně vybavené
tělocvičny zhola nic. Tak jsme se s kolegou pustili do práce.
Na školní smetiště jsme dali navézt strašně moc škváry od pre-
šovského nádraží - jim jsme tím ulehčili a sobě postavili ve
školním areálu fotbalové hřiště a kolem něho atletickou
dráhu.

A hned po příchodu do Košic spolupracoval s organizátory
tamního slavného mezinárodního maratonu, zpočátku jako
rozhodčí. Na zdejší Vysoké škole technické bylo několik skvě-
lých atletů, i s nimi se kontaktoval. Také mezi frekventanty
vojenské školy se jich několik objevilo. Jedním z nich byl
pozdější reprezentant, rekordman a olympionik Josef Odložil.
Jan Liška se stal jeho trenérem.

Pepík tenkrát nebyl nejlepší, ale měl úžasnou zanícenost,
byl nesmírně cílevědomý, tvrdě trénoval. Byly s ním problémy,
protože on o každém tréninkovém postupu usilovně přemýš-
lel, odmítal slepě plnit příkazy. Ale zvykli jsme si na sebe, takže
když po skončení akademie odešel do Olomouce k útvaru, psal
jsem mu své trenérské rady a on mi odpovídal, jak je plní při
obíhání palpostů rozmístěných kolem města. Pak se nám
podařilo prosadit ho na Rošického memoriál. Zvítězil. Cesta
se před ním otevřela, i když nebyla jednoduchá.

Když se vrátil se stříbrnou medailí z Tokia, vedla jeho první
cesta k nám, dodala pozorně naslouchající paní Lišková.

Po odchodu Pepíka Odložila z Košic, jsem začal spolupra-
covat s druhým Jozefem, ale Plachým. Naše spolupráce trvala
od roku 1965 do jeho ukončení aktivní činnosti v roce 1981.
Za tu dobu se stal rekordmanem na 800 a 1500 metrů, byl
šestý na olympiádě v Mexiku, vyhrál osmistovku v památném
utkání Evropa-USA a její závěr byl dlouho znělkou televizních
branek - bodů - sekund. Uvést další jeho úspěchy by zabralo
moc místa, snad jenom že se účastnil čtyř olympiád, na své
poslední v Moskvě v roce 1980 byl pátý v běhu na 1500 m.
Spolu jsme se přestěhovali do Prahy na Jižní Město v roce 1975
(tehdy začala má éra v Dukle) a jsme stále sousedy.

V Dukle jsem začal jako trenér běžců a kolem Plachého se
vytvořila nadějná skupina - z těch známějších Lubomír Tesá-
ček (halový mistr Evropy na 3000 m), Josef Vedra (dnes trenér

Michala Šnebergera, pátého na halovém mist-
roství Evropy 2002), Jiří Beran (běhal pět tisíc
metrů, dnes působí jako ředitel SKI areálu ve
Špindlerově Mlýně) a další. Příchod do Dukly
jsem považoval za velkou čest, měl jsem stále
před očima velikány naší atletiky, kteří vytvoři-
li její tradici: Danu a Emila Zátopkovy, bratry
Jungwirthy, Aleše Poděbrada, Viléma Mandlí-
ka... a mnoho dalších. Stal jsem se šéftrenérem
atletů a pak jsem byl v tělovýchovné jednotě
předsedou atletického klubu, což byla dobrovol-
ná funkce. Inicioval jsem výstavbu posilovny
a běžeckého tunelu. Obě zařízení mají trvalé
uplatnění a jsem rád, že si toho dovedou nále-
žitě vážit současní atleti.

Jan Liška rád zavzpomíná na časté pobyty
s našimi atlety v mnoha zemích světa, hlavně na
účast na několika olympiádách a na turné s Joze-

fem Plachým v USA a v Kanadě. Stále však zdůrazňuje úspě-
chy atletů, svůj podíl na nich jako by utajoval. O svých
trenérských svěřencích mluví jako o svých „dětech“. A také tak
na ně vzpomíná, s některými se občas sejde, pokud potřebují
i poradí. Ostatně jeho publikace s názvem Základní programo-
vý materiál pro vrcholový sport, běhy na střední a dlouhé tratě,
kterou sepsal s M. Písaříkem, je dosud často využívanou tre-
nérskou pokladnicí.

Tato studie vznikla ve spolupráci s odborníky ve vojenské
nemocnici a obsahuje vzorové tréninkové plány v přípravném
období. Nechtěli jsme, aby je trenéři a atleti opisovali, ale aby
je aplikovali podle svých potřeb. Tady to je, vidíte, křivka
výkonnosti, z níž se odvozuje trénink. Ten by měl dosahovat
této úrovně a když se propojí osobní výkon... atd.

To bylo příliš odborné a navíc tyto křivky nebudou ani čte-
náři Klíče nikdy potřebovat. Víc mne zajímalo, že Jan Liška ani
jako důchodce (před dvěma lety zanechal i své spolupráce na
Memoriálu Josefa Odložila, který svého času propojil s Dukla
mítinkem, když oslavil své pětasedmdesáté narozeniny) „spor-
tování“ nezanechal. V Olšanech u Klatov, kam jezdí do své
chalupy, založil Velkou cenu Olšan pro místní děti. Skáčou,
běhají, házejí, jejich výkony se bodují a odměňují za přispění
místního úřadu, hasičů, paní učitelky i místních občanů. Tábo-
rákem své zápolení vždy zpečetí... „a bývá veselo a příjemně,“
nezapomněl podotknout. Podobně i v rodné Tlučné, jejímž pat-
riotem nepřestává být. Scházejí se tam atleti, házenkáři i skau-
ti, organizovali putovní tábor napříč Šumavou, měli své
kytaristy i tamburaše a teď na ta svá obnovená „sportovní“ set-
kání zvou i manželky. Jan Liška navíc přispívá do jejich Zpra-
vodaje.

My jsme pořád žili sportem a kulturou, hlásila se o slovo
trenérova manželka. Naše děti sportovaly, syn svým prvním
oštěpem rozbil sklo ve dveřích bytu, když si ho chtěl vyzkou-
šet, on i jeho žena jsou absolventi Fakulty tělesné výchovy
a sportu, vnučky sportují, malují a recitují, chodí do dramatic-
kého kroužku, však několikrát dostaly ocenění z rukou jiho-
městských starostů...

Ladislav Tunys

TRENÉR

P řijďte se podívat na akci českého
svazu aerobiku – Aquila Fitness Cup

Open 2005, pohárovou soutěž FISAF
fitness družstev, okořeněnou meziná-
rodní účastí a nominacemi na listopa-
dové mistrovství Evropy v Moskvě.
Inspiraci najdete v neděli 2. října ve
Sportovním centru Univerzity Karlovy
v Praze Hostivaři, Bruslařská 10.

V 10.00 hod. začíná finalový závod a ve
14.00 hod. Super finále, kterého se
účastní vždy nejlepší 3 závodníci junio-
rů a seniorů z dopoledního finále
v kategoriích aerobik, step a funk/hip
hop. Vstupenky můžete zakoupit v síti
Tiket Art, více informací najdete na
www.fisaf.cz, internetových stránkách
Českého svazu aerobiku.

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE 
Jana a Zdeněk Červinkovi
nabízejí masážní služby
■ klasická masáž
■ segmentová masáž
■ prvky měkkých technik
■ masážní přístroje Shiatsu

Kontakt:
606 882 234 nebo 723 027 679
bezbariérový objekt 
Peterkova 1965, Jižní Město II

HLEDÁTE VHODNÝ SPORT 
pro vaši dceru?
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Ve Velké galerii Chodovské
Tvrze budou v říjnu 2005

vystavovat Josef Velčovský a Ladi-
slav Janouch. Josef Velčovský žije
a pracuje v Praze, vystudoval
SUPŠ v Uherském Hradišti a AVU
v atelieru monumentální malby
prof. Karla Součka a absolvoval
půlroční malířské stáže ve Francii,
konkrétně v Paříži. Doposud uspo-
řádal sto dvacet samostatných
výstav. Věnuje se malbě, grafice,
ilustraci a realizaci v architektuře.
Ilustroval více jak sedmdesát knih
slavných autorů jako je K. H.
Mácha, Harasimovič, Lustig,
Čechov, Štefan Zweig.

Druhý vystavující, Ladislav
Janouch, vystudoval SPŠ keramic-
kou v Bechyni a AVU v Praze.
V roce 1980 graduoval na “Akade-
mia di Belle Arti v Perugii. Získal již
řadu prestižních ocenění u nás
i v zahraničí, z nich bych rád jme-
noval alespoň loňskou cenu hejtma-
na jihočeského kraje na Kunst
salonu v Českých Budějovicích.
K námětovým okruhům autora
zejména patří sportovní motivy,

které mu umožňují vyjádřit dynami-
ku a pohyb v nadsázce. Patří k nim
také i klasické náměty jako žena,
nebo antické motivy, které využívá
jako asociaci na věčné téma – člo-
věk.

V Malé galerii proběhne výstava
plastik Stanislava Martince. Autor
dlouhá léta žil a tvořil v Praze, dnes
žije nedaleko zámku Červená
Lhota.  Vystudoval Střední průmy-
slovou školu keramickou v Bechyni
a také účastnil se několika meziná-
rodních sympozií. Jeho díla nalez-
nete v sbírkách řady galerií,
jmenujme za všechny Moravskou
galerii, Uměleckoprůmyslové muze-
um atd.  Důležitou součástí díla
pana Martince je tématika domů
a měst a v pozdějším období se
u autora objevuje také téma lodí,
představující touhu cestovat,
poznávat a objevovat nová místa. 

Obě výstavy pak můžete navští-
vit v období od 5. 10 do 30. 10.,
budeme se na vás těšit.

Milan Martiník
Kurátor galerie Chodovská Tvrz

NOVÉ VÝSTAVY v Chodovské tvrzi

Jestliže i kultura mívala v letních měsí-
cích zpravidla prázdniny, v posledních

letech je tomu jinak. Na mnoha místech
se pořádají přehlídky, koncerty a festiva-
ly. Také na Jižním Městě se podruhé
uskutečnil hudební festival Tóny Cho-
dovské tvrze.

Chodovská tvrz je rekonstruovanou
historickou památkou a slouží jako kul-
turní centrum zaměřené především (i
když ne výhradně) na koncertní a výstav-
ní činnost. Koncerty se obvykle konají
v sále. Stavební dispozice nádvoří, které
tvoří ucelený prostor s pódiem, však
nabízí možnost pořádat kulturní akce
i zde, v exteriéru, a také se tu občas pořá-
dají. Ve větším měřítku až  od loňského
roku, kdy se na nádvoří uskutečnil pre-
miérový ročník festivalu Tóny Chodov-
ské tvrze. Přestože se jednalo o nový,
nevyzkoušený kulturní počin, měl jedno-
značný úspěch, a to jak návštěvností, tak
i svou uměleckou hodnotou. Duchovním
otcem a hlavním protagonistou festivalu
byl houslový virtuos Jaroslav Svěcený,
vystoupil celkem na osmi koncertech.

V tomto roce se festival rozšířil na
deset koncertů. Jaroslav Svěcený opět
nabídl velmi pestrou paletu žánrově růz-
norodých vystoupení. Jeho hosty postup-
ně byli trumpetista Miroslav Kejmar,

kytarista Václav Bláha, klavíristka Marie
Synková, harfenistka Kateřina Englicho-
vá, cembalistka Jitka Navrátilová, violon-
cellista Jiří Bárta, zpěvačka Martina
Kociánová, České trio, trio Amadeus,
skupina Jablkoň a komorní orchestr Vir-
tuosi Pragenses. Umělci nezůstali svým
převážně slavným jménům nic dlužni,
dokazovali, že jejich postavení v umělec-
ké špičce není náhodné.

Jako pořadatelé jsme se snažili divá-
kům poskytnout maximální komfort
a omezit vliv náhod a nepříznivých okol-
ností. Stejně jako loni i letos byla  po
dobu festivalu zastřešena přední, kruho-
vá část nádvoří kovovou konstrukcí
s plachtou. Za rozumnou cenu není
bohužel možné vyrobit plachtu takového
tvaru, aby pokryla nádvoří celé, včetně
zadní, trojúhelníkové části. Tuto část
jsme tedy zastřešili svépomocí, soustavou
stanů. Před deštěm tak byli chráněni
všichni návštěvníci.

Že naše péče o diváky byla opravdu
na místě, jsme se přesvědčili již při zaha-
jovacím koncertu, před ním i v jeho prů-
běhu pršelo, byť s občasnými
přestávkami. Nepřízeň počasí nás prová-
zela po téměř celý festival, s nostalgií
jsme vzpomínali na loňský ročník, kdy
naopak jako zázrakem bylo stále hezky

a zapršelo až v závěru posledního kon-
certu.

Přesto nás diváci neopustili, nádvoří
Chodovské tvrze bylo vždy plné nebo
alespoň dobře zaplněné, což nás vzhle-
dem k deštivému a chladnému počasí
pokaždé příjemně překvapilo. Atmosféra
koncertů tedy nebyla příliš letní, neztra-
tila však ono kouzlo volnosti, kterého lze
dosáhnout jen při představení v exterié-
ru. Spokojenost diváků byla zjevná,
možná k ní přispělo to, že většina z nich
navštívila také výstavu v galerii.

Za podporu festivalu děkujeme měst-
ské části Praha 11 a firmám BauPlus,
Siréna, A.M.O.S., EuroAWK, Baest,
Tommi, Centra a Turfing.

Ing.Vladimír Levický
ředitel KD Chodovská tvrz

DRUHÝ ROČNÍK Tónů Chodovské tvrze
pohledem organizátorů

Ladislav Janouch

Josef Velčovský
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Posláním občanského sdružení
FORMIKA je poskytovat lidem zne-

výhodněným na otevřeném trhu práce
takovou podporu, aby mohli pracovat
za srovnatelných podmínek jako ostatní
lidé a společně s nimi. Pomáháme
zejména lidem s mentálním, smyslovým,
fyzickým a kombinovaným postižením,
lidem s duševním onemocněním, lidem,
kteří dlouho žili mimo společnost (v
zařízeních výkonu trestu, v ústavech,
v léčebných zařízeních apod.), ale také
jejich rodinám a dalším blízkým lidem,
jejich zaměstnavatelům a pracovníkům
odborných pracovišť (úřadů práce,
lékařských zařízení, poraden apod.).  

Díky novému projektu, v rámci které-
ho o. s. FORMIKA spolupracuje s měst-
skou částí Praha 11, získalo sdružení
prostředky pro posílení kapacity svých
služeb. Přijali jsme novou pracovnici,
která se bude moci věnovat zájemcům
o služby podporovaného zaměstnávání
ve větší míře přímo z řad občanů měst-
ské části Praha 11.

Služeb podporovaného zaměstnávání
můžete využít, pokud:
■ chcete získat a udržet si práci na běž-

ném pracovišti, tedy mezi lidmi bez
postižení, na základě pracovní smlou-
vy, za peníze. 

■ potřebujete při hledání vhodného pra-
covního místa i k jeho udržení pomoc.
(Například pomoc s vytipováním
vhodného pracovního místa, pomoc
při výběru pracovního místa, pomoc
při jednání se zaměstnavateli, pomoc
při uzavírání pracovní smlouvy,
pomoc při zapracování apod.) 

■ potřebujete získat nové dovednosti,
které vám při hledání práce budou uži-

tečné a jste ochoten se těmto doved-
nostem učit. (Například vybrat si
vhodný inzerát, hledat práci prostřed-
nictvím internetu, sestavit životopis,
absolvovat pohovor se zaměstnavate-
lem, hovořit o svém znevýhodnění,
řešit konflikty na pracovišti apod.) 

■ můžete a jste ochoten dodržovat pra-
vidla programu. (Například pravidel-
ně docházet do občanského sdružení
FORMIKA na konzultace a skupinu
(Job klub), řešit úkoly spojené s hledá-
ním práce, máte zájem využít pracov-
ní asistenci v případě potřeby apod.)

Pokud se rozhodnete služeb
podporovaného zaměstnávání využít
a dohodnete se s naším pracovníkem
na spolupráci, program probíhá
následujícím způsobem:
■ s pomocí pracovního konzultanta si

vytvoříte představu o vhodném pra-
covním místě, které bude odpovídat
vašim možnostem a představám (pra-
covní činnost, výše mzdy, úvazek, pra-
covní doba, vzdálenost od místa
bydliště, pracovní prostředí apod.)
Budete se učit práci hledat spolu s dal-
šími lidmi ve skupině Job klub. 

■ pracovní konzultant vám pomůže
vhodné pracovní místo nalézt. 

■ pracovník o. s. FORMIKA vám přímo
na pracovišti pomůže naučit se dobře
vykonávat svou práci a vycházet se
spolupracovníky.

■ získáte stabilní pracovní místo, které
bude odpovídat vašim potřebám
a také možnostem trhu práce. Lidé
v práci dělají to, co je baví, co umějí
a co zároveň potřebuje zaměstnavatel.
Také pracovní úvazek a pracovní
doba jsou různé (např.3x týdně dvě

hodiny, 5x týdně 8 hodin apod.). Se
zaměstnavatelem budete mít uzavře-
nou pracovní smlouvu, výjimečně
dohodu o pracovní činnosti. Na pra-
covišti je většina lidí bez nějakého
znevýhodnění. vaše mzda bude srov-
natelná se mzdou ostatních pracovní-
ků a bude odpovídat vykonané práci.
Služby podporovaného zaměstnává-

ní jsou poskytovány nejdéle dva roky,
v odůvodněných případech i déle
(například když zaměstnavatel těsně
před uplynutím této doby zruší pracov-
ní místo). Většinou ale k získání práce
postačí kratší doba. Průměrně program
trvá 11 měsíců.

Díky finanční podpoře řady institucí,
organizací a firem uživatel služeb přispí-
vá pouze jednorázovou částkou ve výši
300 Kč.

Pokud vás naše nabídka zaujala,
můžete se o naše služby či o bližší infor-
mace přihlásit na telefonním čísle
271 910 016 (pokud nebudeme přítom-
ni, můžete zanechat vzkaz na záznam-
níku s vaším telefonním číslem,
zavoláme vám) nebo 775 350 115.
Můžete nám také napsat na e-mailovou
adresu formika@formika.org nebo na
adresu o.s. FORMIKA, Hornomlýnská
1255, 148 00 Praha 4 - Kunratice. Po
telefonickém sjednání schůzky nás
můžete navštívit přímo na našem praco-
višti na výše uvedené adrese. Dostanete
se k nám autobusem č.122 nebo 177 ze
stanice metra Opatov nebo Chodov
(trasa C) nebo bezbariérovým autobu-
sem č.1, do zastávky U Kunratického
lesa.

Veronika Šindelářová, o. s. Formika

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
pro lidi znevýhodněné na trhu práce

Městská police Praha 11
OZNAMUJE
změnu informačních hodin
Městské policie Prahy 11

Od začátku prázdnin najdete
v Informačním centru na koneč-

né stanici metra Háje pravidelně
i strážníky Městské policie Prahy 11.

Od října 2005 jsou úřední hodiny
Městské policie přesunuty na středu
od 15.30 do 17.30 hodin.

Využijte přítomnosti strážníků
a ptejte se na to, co vás zajímá, postě-
žujte, upozorněte na případné problé-
my. Městská policie a její strážníci
jsou tu pro vás!

Bc. Miroslav Růžička
ředitel OŘ MP Praha 11

AGENTURA pro výzkum trhu hledá
tazatele/rekrutanty pro dlouhodobou externí spolupráci. Požadujeme spoleh-
livost, flexibilitu, bezúhonnost, min . 18 let, min. středoškolské vzdělání. Zájem-
ce prosíme o registraci na www.tazatel.cz  nebo na tel. 242 441 752

Společnost PARKING PRAHA a. s. přijme 
pracovníky pro obsluhu garáží v novém obchodním Centru Chodov v Praze 4. 

Garáže jsou provozovány v nepřetržitém režimu. 

Přijímáme pouze pracovníky s čistým trestním rejstříkem. 

Nástup 1.11. 2005. Vhodné i pro fyzicky zdatné důchodce.
Kontakt: paní Sedláková, tel. 224226383, e-mail: gpkw@quick.cz

nebo na adrese Garážovací a parkovací komplex Wilsonova, 
Wilsonova ulice, Praha 1

(garáže u Hlavního nádraží)
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Možná i vy umíte psát na stroji v‰emi
deseti, ov‰em Helenu Matou‰kovou

určitě nepfiekonáte. Je totiž čtyfinásobnou
m i s t ryní světa v kategorii opis na 30
minut. Své zlaté medaile získala v L a u-
sanne 1998, Hannoveru 2001, €ímě
2003, a tu poslední letos ve Ví d n i .
V doprovodu svého trenéra Jaroslava
Zaviačiče je pfiinesla ukázat na na‰i rad-
nici, kde oba pfiijala paní starostka Marta
Šorfová a její zástupce Ing. Petr Popov.
Samozfiejmě nás zajímalo, co pfiivedlo
Helenu Matou‰kovou k ry ch l o p saní. 

„S psaním na psacím stroji jsem zača-
la v roce 1985 jako studentka Stfiední
e k o n o m i cké ‰koly ve Slaném, a t o
v povinném pfiedmětu technika admi-
n i s t r a t i vy. Psaní mi zpočátku vůbec
ne‰lo, ale postupně jsem tento pfiedmět
zvládla, zamilovala si jej, a nakonec se
stal m˘m koníčkem. Časem jsem samo-
zfiejmě začala psát na počítačové klá-
vesnici. Od roku 1989 mě pak trénoval
pan Zaviačič a společně jsme dosá h l i
v‰ech těchto úspěchů.“

Pan Zaviačič založil v listopadu 1998
sdružení Interinfo ČR, jehož členy jsou
jednotlivci i právnické osoby. Nejčastěji
jsou to soutěžící ve zpracování informa-
cí, tedy lidé, ktefií skvěle ovládají počí-
tač, a pfiedev‰ím jeho klávesnici, nejen
co do tvorby textu, ale i v˘sledné zpra-
cování, pfiípadně umějí rychle zazname-
návat text diktovan˘. Také on sá m
d o sáhl v ry ch l o p saní mnoha úspěch ů .
V ‰edesát˘ch letech byl Jaroslav Zavia-
čič napfi. dvakrát vicemistrem světa
v p saní na psacím stroji. Je členem
vědecké rady Intersteno (světové orga-
nizace pro zpracování informací, jež je
pofiadatel světov  ̆ch ‰a m p i o n á t ů )
a v leto‰ním roce se stal jejím preziden-
tem. V neposlední fiadě je  autorem pro-
gramované v˘uky a tréninku ovládání

klávesnice a od konce osmdesát˘ch let
ve spolupráci s Helenou Matou‰kovou
vede internetovou ‰kolu, která má ročně
asi 25 000 dálkov˘ch posluchačů, vět‰i-
nou v česk˘ch ‰kolách. 

Vr a ťme se ale k ú s p ě chům Heleny
Matou‰kové. Do plejády sv˘ch ocenění
může je‰tě pfiidat světov˘ rekord v opisu
na 30 minut, kter˘ má hodnotu 928
čist˘ch úhozů a padl v €ímě. Dal‰í dva
mistrovské tituly získala v d i s c i p l í n ě
rychl˘ pfievod textu, pfii té se soutěžícím
diktuje a cílem je v co nejkrat‰ím čase
po dodiktování odevzdat co nejpfiesněji

pfieveden˘ text. Dvakrát se stala mistry-
ní světa v kombinaci opisu a těsnopisu
atd.. V˘čet jejích úspěchů by byl oprav-
du dlouh˘. Za v‰echny tyto úspěchy, za
reprezentaci ČR, a zároveň Prahy 11 jí
paní starostka Marta Šorfová a pan mís-
t o s ta r o s ta Petr Popov poděkovali
a oběma hostům popfiáli, aby na mist-
rovství světa v rychlopsaní, které by se
mělo v roce 2007 konat v České repub-
lice, byli na‰i reprezentanti stejně úspě‰-
ní jako doposud. 

Jana Jelínková, foto autorka

MISTRYNĚ V RYCHLOPSANÍ 
nav‰tívila jihoměstskou radnici

Je‰tě k Husáku
L etní dvojčíslo pfiineslo pod zkratkou – ja‰- článek Kde

je Husovo náměstí?, kter˘ nás vyz˘val k pfiem˘‰lení. Je
‰koda, že velké vefiejné prostranství v centrální části staré -
ho Chodova hovorově naz˘vané „Husák“ pfii‰lo o s v é
původní úfiední pojmenování. S náměstími na Ji ž n í m
Městě je to zvlá‰tní. Perfekcionisté namítají, že náměstí by
měla splňovat jisté pfiedpoklady. Pfiirozené centrum obce,
podstatná část plochy se zpevněn˘m povrchem, soustfiedě -
ná zástavba okolo náměstí s domy s více jak dva byty, nebo
s domy sloužícími v‰eobecně potfiebn˘m službám. S těmito
pfiedpoklady mají současná náměstí Jižního Města vět‰i -
nou problém, natož b˘valé Husovo náměstí ve starém Cho -
dově. To se po epizodě skladi‰tě stavebního materi á l u

v době v˘stavby sídli‰tě postupně mění v pfiíjemnou zele -
nou oázu parkového ch a rakteru. Jsou osazovány mezery
v l i p o v ̆  ch stromofia d í ch, nové stromy jsou vysazovány
i k pfiíčn˘m chodníkům, objevují se lavičky, jistě pfiibude
i dal‰í osvětlení.

K pojmenování tohoto vefiejného prostranství se nabíze -
jí i možnosti: „Husův park“ nebo „Husův sad“. To t o
pojmenování by zv˘raznilo klidov˘ relaxačně rekreační
ch a rakter této lokality, kter˘ pfiedpokládá územní plán,
umožnilo by to opět sladit oficielní i hovorov˘ název a o b y -
vatelům pfii l e h l ̆  ch ulic by nekomplikovalo život dal‰í
změnou adresy.

Michal Streubel
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ZPRÁVY z TTC Elizza
Po krátké letní přestávce nabírá nová sezona na obrátkách!

Po reorganizaci ligových soutěží přišla ještě jedna korek-
ce a naši muži letos působí v nejvyšší extralize. I když jsme
na začátku vstoupili do bojů oslabeni (v září se již odehrály
čtyři soutěžní kola), nová jména v základní sestavě  Áčka sli-
bují atraktivní ping pong. Béčko a Céčko (postoupilo z praž-
ské divize) pak tvoří z větší části naše dlouhodobé opory
a mladé talenty.

Máme též vyčleněny hodiny pro veřejnost, hernu můžeme
pronajmout i pro firemní turnaje. Najdete nás na rohu ulic
Mikulovy a Bachovy, v rekonstruované kotelně, bufet k dis-
pozici. 

Provozní doba v říjnu:
pondělí 12–16, středa 12–16, neděle 18–21
Za 1 hodinu a stůl zaplatíte 80 Kč, včetně veškerého zázemí.
Vstup na hrací plochu je povolen pouze v sálové obuvi se
světlou podrážkou. Těšíme se na vás.

Hledáme nové talenty
Přijímáme nové zájemce do našeho klubu, především pohy-
bově nadanou mládež do jedenácti let. Adepti se mohou hlá-
sit přímo v naší herně u trenéra Vožického každý všední den
mimo středy od 16.30 hod.

A na závěr vás chceme pozvat ke návštěvě našich ligových
utkání. Nejbližší program v naší herně je následující:
Sobota 1. října 15.00 Elizza B – Olymp Praha (II. liga)
Sobota 15. října 15.00 Elizza B – Union Plzeň
Neděle 16.října 10.00 Elizza B – Františkovy Lázně
Čtvrtek 20. října 19.00 Elizza A – El Niňo B (extraliga)
Sobota 29. října 15.00 Elizza C – Edison Šanov (III. liga)
Neděle 30. října 10.00 Elizza C – KST Rakovník

Těšíme se na vaše návštěvy, vstup volný!
Výbor klubu TTC Elizza

Sportovní klub 
SENZA Praha
Brendlova 1639, Praha 4
pořádá zápis – nábor nových členů
JUDO – pod vedením diplomované trenérky JUDA Dagmar
Potužákové (bývalé reprezentantky ČR, několikanásobné
mistryně ČR)
děti do 5 let tréninky v pondělí 14.00–15.00 hod.

středa 15.00–16.00 hod.
Informace: D. Potužáková, tel. 603 721 032

Fantasy dance studio (pod vedením absolventky taneční
konzervatoře Annie Noskové – moderní tanec, HIP HOP,
výrazový tanec)

1. skupina (od 10 let začátečníci)
– pondělí a středa 17.00–18.00 hod.

2. skupina 
*pondělí a středa 18.00–19.30 hod.
Informace: A. Nosková, tel. 777 125 804

Exhibiční vystoupení pro veřejnost JUDO 
a Fantasy dance studio se koná 
v neděli 30. 10. 2005 v 15.30 hod.

Ostatní pohybové aktivity: dětský aerobik, cvičení rodičů
s dětmi, kalanetika, cvičení na velkých míčích, aerobik,
stolní tenis. 
Společné akce pro celé rodiny – sportovní, kulturní i jazy-
kové (němčina)

Miroslava Mühlbauerová
Sportovní klub SENZA Praha

KČT – Koníci
sobota 8. 10.
Dobříšsko – toulání: asi 20-30 km (podle nálady a počasí)
Odchod v 7.15 hod. (příp. 7.30 Kačerov)
Odjezd vlaku: 8.09 z Krče

sobota 29. 10.
Karlštejn – Radotín: asi 20 km
Odchod: v 8.10 hod.
Odjezd vlaku: 8.55 z hl. nádraží

PRAŽSKÝ SPOLEK OCHRÁNCŮ ZVÍŘAT
19. umísťovací výstava opuštěných koček
Co si můžete odnést:
• živého chlupatého přítele • nevšední zážitek 
• jídlo pro kočičky • hračky pro své miláčky
Kdy: neděle 9. října 2005 od 10 do 17 hodi.
Kde: PSOZ, Pujmanové 1219, Praha 4, Pankrác
Doprava: Metro C, stanice Pankrác, potom bus 188 a 193
do zastávky sídliště Pankrác nebo cca 5 minut pěšky podle
směrovek
Vstupné: jedna kočičí konzerva (možno koupit na místě)

Těšíme se na vás
Mňauuuuuuuuuuů

PSOZ
Pujmanové 1219, 140 00 Praha 4

e-mail:psoz@seznam.cz, tel./fax: 241 731 609
www.psoz.cz
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CYKLOTURISTICKÝ ODDÍL 
přijme nové členy
Hledáme chlapce a dívky ze 3.–4., respektive 6.–7. tříd základních

škol, kteří rádi jezdí na kole, chodí do přírody i jinak sportují.
Jsme cykloturistický oddíl UFO, který na Jižním Městě působí již
déle než deset let. Neklademe si za cíl vychovávat výkonnostní spor-
tovce, spíše nám jde o zpříjemnění všedního dne prostřednictvím
rekreační jízdy na kole, případně jiné sportovní činnosti. Scházíme
se pravidelně, oddíl Mladší UFOuni až do konce října vždy v úterý
od 16:30, od listopadu pak ve středu od 16:15. Oddíl Starších UFOu-
nů se schází každou středu od 16:00, od listopadu v 16:15. Sraz je
vždy před budovou Gymnasia Jižní Město, Tererova 2135 v Praze 4.
Schůzky trvají dvě hodiny. Do října a od dubna jezdíme na kolech
v okolí Jižního Města, proto je nutné, aby každý měl horské kolo
nebo alespoň kolo s přehazovačkou a cyklistickou helmu. V zimě
pak chodíme do tělocvičny, kde se věnujeme tréninku a teoretické
přípravě (servis kola, dopravní předpisy apod.). Pro přihlášení a bliž-
ší informace navštivte některou z našich schůzek nebo www.oddil-
ufo.wz.cz, případně zavolejte na 737 845 198 – mladší děti (Jaroslav
Hejný), 602 767 305 – starší děti (Jiří Kukačka).

Jaroslav Hejný (UFO)

PODZIMNÍ CYKLOKROS
Dovolujeme si vás pozvat na jubilejní 10. ročník již
tradičního závodu, který pořádá Cykloturistický oddíl
UFO ve spolupráci s městskou částí Praha 11 a cyklo-
sportem KERN.  Závod odstartuje ve středu 5. 10.
v 15.30 hod. v Centrálním parku JM, poblíž stanice
metra Opatov. Prezence probíhá již od 14.30. Za sym-
bolické startovné 30 Kč získáte malé občerstvení
a možnost vyhrát spoustu zajímavých cen, zejména
cyklistických doplňků. Závod je určen dětem a mláde-
ži ve věku 6 – 18 let, všichni závodníci musí být během
závodu vybaveni cyklistickou helmou a mít své kolo
(doporučujeme horské) v bezvadném technickém
stavu. Vítězí ten, kdo projede vytyčenou trať v travna-
tém terénu nejrychleji. Délka trati se liší podle věku
a pohlaví. Vyhodnocováni jsou vždy první tři z kate-
gorie, a to ihned po skončení závodu. Jako první star-
tují nejmladší kategorie, ostatní v časových odstupech.
Propozice a další podrobnosti naleznete na
www.oddil-ufo.wz.cz, nebo zavolejte 737 845 198
(Jaroslav Hejný – organizátor závodu). 

Jaroslav Hejný (UFO)

■ Hlavní zaměření oddílu je interkros,
tréninky a zápasy. Interkros, resp. lak-
tos  je stará indiánská hra. Tento sport
je variantou lakrosu, vznikl asi před 25
lety v Kanadě a je určen především
dětem pro svoji nenáročnost, jednodu-
chá pravidla a bezkontaktní styl hry.

■ Na trénincích se věnujeme obecné
sportovní přípravě, rozvoji dovednos-
tí, fyzické přípravě

■ Během roku oddíl pořádá tři týdenní
soustředění (podzimní, jarní, letní
prázdniny) a jedno o prodlouženém
květnovém víkendu. Mají za cíl přede-
vším všestranný sportovní rozvoj.

■ Zahajujeme již 17. sezónu
■ Tréninky jsou v úterý od 16.30 do

18.00 a ve čtvrtek od 15.30 do 17.00
v ZŠ Mendelova (hnědá škola). Sraz
je vždy 15 min před začátkem ve dvoře
u tělocvičen.

Další informace vám sdělí trenér
oddílu Miroslav Vogl,

tel. 605 527 836, volgm@seznam.cz
http://ontario.heprlink.cz

SPORTOVNÍ ODDÍL ONTARIO 
pořádá nábor pro chlapce od 8 do 14 let

Shaolin
KUNG-FU
Tradiční cvičení Shaolin
pro děti, dospělé
a rodiče s dětmi.
■ Vhodné pro začátečníky.
■ Pro udržení fyzické i duševní

rovnováhy.
■ Zdokonalení celkové fyzické

kondice.
■ Posílení organismu.
■ Sebeobrana.

Nábor nových členů
SHAOLIN KUNG-FU
Tel. 605 743 843
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Praha 4

pondělí 19.00–20.00 hod.
pátek 18.00–19.00 hod.
nábor každé pondělí a pátek
v uvedených hodinách
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Stalo se již tradicí, že přelom
měsíců září a října patří Praze

11 a knihovnám. Konají se totiž
dvě velké akce –  místní „Dny Pra-
hy 11“ a celostátní „Týden kniho-
ven“. Ten bude letos probíhat od 3.
do 9. října a jeho motto zní „Velcí
a malí Čechové“. Jak knihovny to-
hoto motta využijí, nechal pořada-
tel akce, Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků, zcela na jed-
notlivých knihovnách. 

A co všechno se pro obyvatele
Prahy 11, a samozřejmě nejen pro
ně, v knihovnách chystá?

Knihovna Opatov
Opatovská 1754
tel: 272 918 759
opatov@mlp.cz

Žili blízko nás
Městská knihovna v Praze se roz-
hodla rozšířit povědomí veřejnosti
o velkých, ale i menších Češích,
kteří žili v různých koutech Prahy.
Od úterý 4. 10. bude v knihovně
Opatov viset mapa s vyznačenými
bydlišti osobností, které bydlely ne-
bo tvořily v okolí knihovny. Mapa
a výčet osobností není uzavřený,
takže návštěvníci knihoven budou
moci mapu doplňovat svými návr-
hy na místní velké a malé Čechy,
kteří v mapě chybí.

Klíč je dobré mít
Úterý 4. 10. od 16:00 do 19:00
v dětském oddělení, zdarma
Výtvarná dílna, ve které by různý-
mi technikami měly vzniknout klí-
če všelijakých tvarů a velikostí.
Pět nejpovedenějších, které vybe-
rou čtenáři knihovny, bude oceně-
no.

Moje nejoblíbenější
pohádka
Středa 5. 10. od 10:00 do 11:00
v dětském oddělení, zdarma
Nejoblíbenější pohádky v podání
babiček z Centra sociálních služeb
Jižního Města. 

Vyprávět se budou zejména po-
hádky Boženy Němcové.

Znáte nás?
Středa 5. 10., čtvrtek 6. 10. 
a pátek 7. 10. odpoledne, 
v dětském oddělení, zdarma
Prezentace členských sdružení
ČRDM (Česká rada dětí a mlá-
deže). Hravou formou se představí
např. Klub Domino a další.

Knihovna 
Jírovcovo náměstí
Jírovcovo náměstí 1782
tel: 271 913 593
jirovcovo@mlp.cz

III. ročník cyklu
SVĚT SE SCHÁZÍ 
V PRAZE 11 
– Setkání generací

Setkání Malých 
a Velkých Čechů Prahy 11
Středa 5. 10. 2005 
od 10:00 do 11:30
■ seznámení s představiteli dvou
generací hudebníků, kteří žijí mezi
námi (Julie Svěcená – houslistka,
Erik Bezdíček – dříve sólista ope-
ry, nyní ředitel Kulturního centra
Zahrada)
■ vystoupení žáků ZUŠ Jižní Měs-
to, Křtinská ul.

Prima čtení
Čtvrtek 6. 10. 2005 
od 9:15 do 10:15
■ nejmenším Čechům (před-
školákům) čtou  vítězové soutěží
Prima babička a Prima dědeček        
■ hádanky pro malé i velké
■ soutěž v přednesu říkadel

Více informací se o akcích 
Městské knihovny v Praze 

k Týdnu knihoven dozvíte na
www. mlp.cz/tk05

Dny Prahy 11 a Týden knihoven 2005 
v knihovnách Prahy 11

POČÍTAČOVÁ ŠKOLENÍ 
v knihovně Opatov

Vříjnu začíná v knihovně Opa-
tov nový „školní rok“. Veřej-

nost bude mít možnost se zúčastnit
jednorázových (nepokračujících)
počítačových kurzů, které jsou pro
všechny příchozí zdarma a místem
konání je počítačová učebna. Ob-
sah kurzů je již tradiční. Každý mě-
síc v úterý večer (od 17:30 do
19:00) bude probíhat opakovaně
„Vy a počítač“ (pro ty, kteří potře-
bují chytit myš), „Internet pro začá-
tečníky“ (české rozcestníky), „In-
ternet pro pokročilé“ (vyhledávač
Google) a „Dopisujte si elektronic-
ky“ (základy e-mailu). Přesná data
se dozvíte přímo v knihovně Opa-
tov, nebo na telefonu 272 918 759.
Na kurzy se nemusíte hlásit dopře-
du, ale lepší je si místo rezervovat.

Pro ty, kteří chtějí proniknout do
tajů knihovnického systému Koniáš
jsou připravena středeční školení.
Přesná data a úrovně pokročilosti
zjistíte přímo v knihovně, nebo na
telefonu 272 918 759.

Ty, kteří chtějí pracovat s Koniá-
šem, ale neumí ovládat počítač pro-
síme, aby nejdříve prošli kurzem
„Vy a počítač“.
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Chodovská 
vodní tvrz

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

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

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

PROGRAMY V ŘÍJNU 2005:

nneedděěllee ❑❑ 22.. ❑❑ 1100..0000––1199..0000
DDNNYY  PPRRAAHHYY  1111  ––  CCHHOODDOOVVSSKKÁÁ  PPOOUUŤŤ  
VVeellkkýý  kkuullttuurrnníí  pprrooggrraamm  
oodd  1100..0000  ddoo  1199..0000  hhoodd..
■■ JJaarroossllaavv  UUhhllíířř  ––  HHooddiinnaa  zzppíívváánníí  vvee  zzvvěě--

řřiinnccii  (v 16.30 hod.)
■■ SSkkuuppiinnaa  MMeerrlliinn  – ukázky výcviku dravců

a sov (v 11.30, 14.00 a 16.00)
■■ Skupina historického šermu IInnffeerrnnoo  (

v 15.00 a 18.00)
■■ Velký jazzový orchestr TThhee  PPiiccccaaddiillllyy

CCoonnssoorrtt  (od 10.00 do 12.00)
■■ Taneční orchestr JJiižžnníí  ssppoojjkkaa  (ve 12.00)
■■ Country skupina RReeppeettee  (od 13.00 do

19.00)
Dále po celý den vystoupení kouzelníků,
pouťové atrakce, stánky, houpačky apod.

Koncerty
((oodd  1199  hhooddiinn,,  nneenníí––llii  uuvveeddeennoo  jjiinnaakk))

ččttvvrrtteekk ❑❑ 66.. ❑❑ 1199..0000
KKvvaarrtteett  SSoolliiddeeoo  ––  vokální a instrumentální
hudba gotiky a renesance. Během koncer-
tu zazní celkem 25 historických nástrojů –
středověké tříhlasé dudy, středověký cim-
bál, nástroje ze zvířecích rohů a kostí, šal-
maj, krumhorn, platterspiel a další nástroje.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1122.. ❑❑ 1199..0000
AAnnttoonníínn  RReejjcchhaa  kkvviinntteett::  M. Klimánek – flét-
na, R. Mazáková – hoboj, K. Váchová –
klarinet, J. Musil – lesní roh, M. Wichterle
– fagot. Na programu: F. X. Dušek, W.
A. Mozart, F. Farkas a V. Trojan.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1133.. ❑❑ 1199..0000
MMiillaann  ZZeelleennkkaa  ––  kkyyttaarroovvýý  rreecciittááll..    Na pro-
gramu: N. Paganini, A. Vivaldi, L. Albeniz
a další autoři. Premiérové vystoupení na
Chodovské tvrzi.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1199.. ❑❑ 1199..0000
PPoo  zzaarroossttlléémm  cchhooddnnííččkkuu  – komponovaný
pořad PPhhDDrr.. ZZddeennyy  ZZvvěěřřiinnoovvéé  a hosta
z děl L. Janáčka.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2200.. ❑❑ 1199..0000
VVěěrraa  NNeerruuššiilloovváá  ––  kontraalt, AAlleexxaannddeerr
SShhoonneerrtt  ––  housle, NNaattaalliiee  SShhoonneerrtt  ––  klavír.
Písně židovské, šansony a písně Hříšných
lidí města pražského, houslové improviza-
ce. Poslední koncert před listopadovým
turné po USA.

úútteerrýý ❑❑ 2255.. ❑❑ 1199..0000
Pěvecký recitál KKaarroollíínnyy  BBaallkkoovvéé  ––  soprán
a RRaaddkkyy  VVoollffoovvéé  – mezzosoprán. Na pro-
gramu:
A. Vivaldi, A. Caldara, J. S. Bach, W.
A. Mozart, V. Belini, G. Bizet, A. Dvořák
a další autoři.

ssttřřeeddaa ❑❑ 2266.. ❑❑ 1199..0000
Slavné evropské housle. JJaarroossllaavv  SSvvěěcceennýý
––  housle, JJiittkkaa  NNaavvrrááttiilloovváá  ––  cembalo. Ja-
roslav Svěcený zahajuje novou sezónu
svého koncertního cyklu „Domovské kon-
certy na Chodovské tvrzi“. V průběhu ve-
čera proběhne i malý křest nového CD
s repertoárem,  který zazněl na letošním
2. ročníku festivalu „Tóny Chodovské tvr-
ze“. Program: Vivaldi, Tartini, Bach, 
Benda, Svěcený.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2277.. ❑❑ 1199..0000
BBoořřiivvoojj  NNaavvrrááttiill  ––  umělecký přednes, JJaann
RRiieeddllbbaauucchh  ––  flétna, MMiilloossllaavv  KKllaauuss  – kyta-
ra. Setkání slova s hudbou italských auto-
rů 17. – 19. století v pořadu „Navštívení
krásy“. Skladby autorů G. B. Samartiniho,
A. Vivaldiho, M. Guilianiho, P. Locatelliho,
F. Caruliho a G. Rossiniho.

ppoonndděěllíí ❑❑ 3311.. ❑❑ 1199..0000
ŠŠaannssoonnoovvéé  sseettkkáánníí..  RRuuddoollff  PPeellllaarr,,  MMiillaann
JJíírraa,,  JJaann  PPeettrráánneekk,,  MMaarrttaa  BBaalleejjoovváá  aa hhoosstt..
Z cyklu pořadů sdružení „Šanson, věc ve-
řejná“.

Přednáška

úútteerrýý ❑❑ 1111.. ❑❑ 1199..0000
MMUUDDrr.. FFrraannttiiššeekk  KKoouukkoollííkk,,  DDrrSScc..::  Sociální
mozek – proč jsme to, co jsme. Přednáška
a beseda s významným lékařem a popula-
rizátorem vědy, především v oblasti čin-
nosti mozku, autorem mnoha vědeckých
i populárně naučných publikací a televiz-
ních a rozhlasových pořadů.

Pohádky 

nneedděěllee ❑❑ 99.. ❑❑ 1155..0000
LLeeddoovvéé  ppoohhááddkkyy  ––  hraná pohádka divadla
Špílberg Brno

nneedděěllee ❑❑ 1166.. ❑❑ 1155..0000
OOppiiccee  vv AAffrriiccee  ––  hraná pohádka divadla
Genus Brno

nneedděěllee ❑❑ 2233.. ❑❑ 1155..0000
ZZ ppoohhááddkkyy  ddoo  ppoohhááddkkyy    ––  hraná pohádka
v provedení Činoherní skupiny Praha (um.
vedoucí J. Klatovská)

nneedděěllee ❑❑ 3300.. ❑❑ 1155..0000
ČČeerrttůůvv  úúppiiss  ––  hraná pohádka Divadla ča-
su.

Galerie 
Chodovské vodní

tvrze
PPOOZZVVÁÁNNKKYY NNAA VVÝÝSSTTAAVVUU

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

JJoosseeff  VVeellččoovvsskkýý,,  LLaaddiissllaavv  JJaannoouucchh
OObbrraazzyy,,  ppllaassttiikkyy

Od 5. 10 do 30. 10. 2005

MMAALLÁÁ GGAALLEERRIIEE ((VV PPŘŘÍÍZZEEMMÍÍ))::

SSttaanniissllaavv  MMaarrttiinneecc  
KKeerraammiikkaa

Od 5. 10 do 30. 10. 2005

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

Srdečně zve a těší se na vaši
návštěvu ak. soch. Milan Martiník,

kurátor galerie, tel./fax: 272 934 167

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

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

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

Místní lidová
knihovna

VV BBeennááttkkáácchh  11775500,,  114499  0000  PPrraahhaa  44

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

IInnffoorrmmaaccee::  ppaanníí  EEvvaa  BBuuzzkkoovváá,,  tteell..  227722  993377  443311

Televizní zpravodajství Prahy 11
na kanálu UPC:

7.45, 12.45, 18.45 a 22.45

Od června 2004 i na
www.praha11.cz

ZVEME VÁS NA CHODOVSKOU
POUŤ V NEDĚLI 2. ŘÍJNA 
OD 10.00 DO 19.00 HODIN
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OOppaattoovvsskkáá 11775544,, tteell..//ffaaxx:: 227722  994411  440011
ppookkllaaddnnaa  tteell..  227722  994411  226699

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

PROGRAMY NA ŘÍJEN 2005:

Koncerty:

ssttřřeeddaa ❑❑ 77.. ❑❑ 2200..0000
RRoolllliinngg  SSttoonneess  RReevviivvaall  PPrraahhaa,,  RRoocckk’’nn’’RRoollll
GGaanngg,,  LLeedd  ZZeeppppeelliinn  RReevviivvaall..  Rock kon-
cert.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1133.. ❑❑ 2200..0000
JJiiřříí  SScchhmmiittzzeerr..  Recitál.

ppáátteekk ❑❑ 1144.. ❑❑ 2200..3300
AAbbbbaa  WWoorrlldd  RReevviivvaall..  Rock koncert

úútteerrýý ❑❑ 1188.. ❑❑ 2200..0000
PPrroorroocckk  aa  hhoosstt  SSaallvvaaggee..  1100..  vvýýrrooččíí  kkaappeellyy..

ssttřřeeddaa ❑❑ 1199.. ❑❑ 2200..0000
PPssyycchhiiaaTTRRIIOO..  
VVllaassttaa  RReeddll,,  SSlláávveekk  JJaannoouuššeekk,,  JJ..  SSaammssoonn
LLeennkk..  Speciální host: nejmenší orchestr na
světě „Šany Štanclová“

ppáátteekk ❑❑ 2211.. ❑❑ 2200..0000
PPrrooffeessssoorr  aa  hhoossttéé..  
BBeeaattlleess  rreevviivvaall  ppaarrttyy

ssoobboottaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 1199..0000
OOppaattoovv  jjiinnaakk  IIII..  RRaaiinnddoowwnn..
bbrreeaakkddaannccee  ––  bbiikkee  ––  ddaannccee  eexxiibbiiccee,,  ssoouuttěě--
žžee  oo  cceennyy  DDjjss,,  vviiddeeoopprroojjeekkccee,,  mmóóddnníí  ppřřee--
hhllííddkkaa

úútteerrýý ❑❑ 2255.. ❑❑ 2200..0000
SStteeaammbbooaatt  SSttoommppeerrss  aa  EEvvaa  EEmmiinnggeerroovváá
DDiixxiieellaanndd  kkoonncceerrtt  nneejjeenn  kk ppoosslleecchhuu

ssttřřeeddaa ❑❑ 2266.. ❑❑ 2200..0000
KKeekkss..  Rock koncert

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2277.. ❑❑ 2200..0000
OOzzzzyy  OOssbboouurrnnee  &&  BBllaaffll  SSaabbaatthh  RReevviivvaall
PPřřeeddkkaappeellaa  GGAANNGG..  RRoocckk  kkoonncceerrtt

ppáátteekk ❑❑ 2288.. ❑❑ 2200..0000
BBeenneeffiitt,,  MMaarrkkýýzz  JJoohhnn..  Rock koncert

nneedděěllee ❑❑ 22..,,  99..,,  1166..,,  2233..  aa  3300.. ❑❑ 1155..0000
NNeedděěllnníí  ttaanneeččnníí  ooddppoolleeddnnee  ss VVeellkkýýmm  ddee--
cchhoovvýýmm  oorrcchheessttrreemm  BBllaažžeejjee  ZZeemmaannaa

Ostatní pořady:

úútteerrýý ❑❑ 1111.. ❑❑ 88..3300  aa  1100..3300
PPaann  KKaappllaann  mmáá  ssttáállee  ttřříídduu  rráádd..
VVyyssttoouuppeenníí  ddiivvaaddllaa  GGEENNUUSS  ––  pprroo  šškkoollyy

úútteerrýý ❑❑ 2255.. ❑❑ 1144..3300
Klub aktivního stáří.

ppoonndděěllíí ❑❑ 33..,,1100..,,1177..,,  2244..  aa  3311.. ❑❑ 1188..3300
TTaanneeččnníí  kkuurrzzyy  pprroo  mmllááddeežž

ppoonndděěllíí ❑❑ 33..,,1100..,,1177..,,  2244..  aa  3311.. ❑❑ 2200..3300
TTaanneeččnníí  kkuurrzzyy  pprroo  ddoossppěělléé

KD Opatov pořádá

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

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

❑❑ DDáállee ppřřiijjíímmáámmee ppřřiihhlláášškkyy ddoo TTAANNEEČČ--
NNÍÍCCHH KKUURRZZŮŮ nnaa sseezzóónnuu 22000055 //22000066.. VVýýuu--
kkaa ssttaannddaarrddnníícchh aa llaattiinnsskkoo –– aammeerriicckkýýcchh
ttaannccůů ppoodd vveeddeenníímm HHeelleennyy BBrroožžoovvsskkéé
ss ppaarrttnneerreemm pprroobbííhháá vvžžddyy vv ppoonndděěllíí oodd
1188..3300 pprroo mmllááddeežž aa oodd 2200..3300 pprroo ddoossppěělléé..
PPrrvvnníí lleekkccee 33.. 1100.. 22000055..

ŠŠaalloouunnoovvaa 22002244,,  PPrraahhaa  1111
tteell.. 227722  992299  554455,, 227722  991177  007777

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

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

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

Dům
dětí
a mládeže

PROGRAM NA ŘÍJEN 2005:

ssoobboottaa ❑❑ 11.. ❑❑ 88..0000

PPoocchhoodd  ČČeerrnnooššccee  ––  KKaarrllšštteejjnn  ––  3311..  rrooččnnííkk..
Start v Černošcích u nádraží ČD od 8.00
do 10.30 hod., cíl Karlštejn, fotbalové hřiš-
tě od 11.00 do 18.00 hod. Startovné 25
Kč., v ceně je výroční turistická známka.
Trasy 12, 14, 16, 30 km.

ssoobboottaa ❑❑ 88.. ❑❑ 99..3300––1111..0000

BBuuďď  ffiitt..  Hodina aerobiku s posilováním
v DDM Šalounova. Vstupné 50 Kč.

ssoobboottaa ❑❑ 88.. ❑❑ 99..3300––1111..0000

HHllaavvoolláámmáánníí..  Netradiční deskové hry
v DDM Janouchova pro děti od 10 let.

ssoobboottaa ❑❑ 88.. ❑❑ 1144..0000––1166..3300

DDííllnnaa  pprroo  ššiikkoovvnnéé  rruuccee..  V pobočce DDM
Janouchova pro děti od 12 let. Vstupné 50
Kč. Téma: korálkování a scoubidou.

ssoobboottaa ❑❑ 88.. ❑❑ 99..3300––1111..3300
PPooddzziimm  vv DDoomměě..  Otevřená výtvarná dílna
pro děti od 5 let  a mládež v DDM Šalouno-
va. Téma: Podzim. Vstupné 20 Kč., s sebou
přezutí, pracovní oděv, krabičku na výrobky.

ssoobboottaa ❑❑ 88.. ❑❑ 99..3300––1122..0000
BBuurrzzaa  ssppoorrttoovvnníícchh  ppoottřřeebb  aa oobblleeččeenníí..  Vý-
kup se koná 7. října od 12.00 do 19.00
v DDM Šalounova. Prodej bude probíhat
8. října od 9.30 do 12.00 hod.

ssoobboottaa ❑❑ 88..
HHiissttoorriicckkýý  vvllaakk  PPrraahhaa  ––  KKuuttnnáá  HHoorraa..  Akce
pražských DDM. Přesnější informace na
výše uvedených tel. číslech.

ssoobboottaa ❑❑ 88.. ❑❑ 99..0000––1177..0000
KKeerraammiicckkýý  kkuurrzz..  Koná se v DDM Šalouno-
va, cena 200 Kč. Nutné se předem přihlásit,
kapacita míst je omezena. Doglazování se
koná 22. října od 9.00 do 17.00 hod.

ssoobboottaa ❑❑ 88.. ❑❑ 1111..0000
TTuurrnnaajj  vv eelleekkttrroonniicckkýýcchh  ššiippkkáácchh..  Akce pro
mládež v DDM Šalounova v klubu Beroun.

nneedděěllee ❑❑ 99.. ❑❑ 99..3300
TTrroojjbboojj  nnaa  kkoolloobběěžžkkáácchh..  Sportovní akce
na zahradě DDM Šalounova pro děti a ro-
diče.

ssoobboottaa ❑❑ 1155..
ŠŠSSKK  DDDDMM  ––  vvoolleejjbbaalloovvýý  ttuurrnnaajj  KKooššííkk

nneedděěllee ❑❑ 1166.. ❑❑ 1144..0000
VVOOSSAA..  Otevřený volejbalový turnaj pro
mládež v areálu ZŠ Ke Kateřinkám.

ssoobboottaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 1144..0000––1155..0000
OOddppoolleeddnnee  pprroo  mměě..  Kalanetika v pobočce
DDM Janouchova.

ssoobboottaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 99..0000––1155..0000
TTuurrnnaajj  vvee  ssttoollnníímm  tteenniissuu..  Koná se v DDM
Šalounova pro amatéry. S sebou pálku,
míček, obuv se světlou podrážkou, pití,
svačinu. Startovné 20 Kč.

ssoobboottaa ❑❑ 2222..
CChhooddoovvsskkéé  bbeerruušškkyy..  Soutěž v aerobiku
kolektivů v hale TJ JM Chodov. Informace
na výše uvedených číslech u Z. Máchové.

ssoobboottaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 99..3300––1111..0000
GGrraaffiikkaa  pprroo  kkaažžddééhhoo..  Akce se koná v po-
bočce DDM Janouchova pro děti od 8 let.
Vstupné 15 Kč.

nneedděěllee ❑❑ 2233..
CChhooddoovvsskkáá  hhvvěězzddaa..  Soutěž aerobiku jed-
notlivců v hale TJ JM Chodov, informace
na výše uvedených tel. číslech.

❑❑ 2266..  ––  3300..  1100
PPooddzziimmnníí  ttáábboorryy  ––  iinnffoorrmmaaccee  nnaa
wwwwww..ddddmmjjmm..cczz    aa nnaa  vvýýššee  uuvveeddeennýýcchh  
tteell..  ččíísslleecchh..
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ssttřřeeddaa ❑❑ 1122.. ❑❑ 1199..0000
NNaauukkaa,,  kktteerroouu  RRaammaannaa  MMaahháárrššii  uuččiill..  Me-
toda popisuje hledání svrchovaného Já
člověka. Přednáší filozof, jogín, autor čet-
ných knih s duchovní tématikou PPhhMMrr..  RRuu--
ddoollff  SSkkaarrnniittzzll..

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1133.. ❑❑ 1199..0000
PPoo  ssttooppáácchh  IInnkkůů..  MMooddlliittbbaa  ssyynnůů  sslluunnccee..
Přednáší RRNNDDrr.. AAlleennaa  BBíímmoovváá,,  CCSScc..  

ppáátteekk ❑❑ 1144.. ❑❑ 1199..0000
PPookkrraaččuujjííccíí  tteeoorriiee,,  kktteerroouu  nneeddookkoonnččiill  EEiinn--
sstteeiinn  ––  jjaakk  ppoorroozzuumměětt  lliiddsskkéémmuu  ttěělluu,,  jjaakk  jjee
sslloožžeennoo  aa jjaakk  ffuunngguujjee  ppoo  ssttrráánnccee  ffyyzziikkáállnníí..
Přednáší Vlastislav Prokeš, který se řadu
let zabývá silami přírody ve vztahu ke člo-
věku.

ssttřřeeddaa ❑❑ 1199.. ❑❑ 1199..0000
HHmmoottaa  aa vvěěddoommíí  ––  hhlleeddiisskkoo  ppřříírrooddoovvěěddeecc--
kkééhhoo  mmaatteerriiaalliissmmuu  aa hhlluubbiinnnnéé  ppssyycchhoollooggiiee..
Přednáška ddoocc.. IInngg.. MMiilloossllaavvaa  KKrráállee,,  CCSScc..

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2200.. ❑❑ 1199..0000
KKaallaaččaakkrraa  ––  KKlleennoott  nneebbeess..  Výklad původ-
ního asijského mýtu o příchodu člověka na
zem, Přednáší EEvvaa  ZZeemmaannoovváá..

ppáátteekk ❑❑ 2211.. ❑❑ 1199..0000
HHaarrmmoonniizzaaccee,,  oobbnnoovvaa  aa llééččeenníí  ččlloovvěěkkaa
ppoommooccíí  ppuullssnníí  mmaaggnneettootteerraappiiee..  Součástí
přednášky bude možnost vyzkoušet si pů-
sobení „pulsní magnetoterapie“ společ-
nosti Agenta, s. r. o. Přednáší pprroomm..  bbiiooll..
IIzzaabbeellaa  KKllíímmoovváá  aa VVááccllaavv  CCiikkáánneekk..

ssttřřeeddaa ❑❑ 2266.. ❑❑ 1199..0000
SSppoojjeenníí  ss BBoohheemm..  Tímto tématem se při
besedě nad knihami prof. Karla Makoně
zamýšlí předseda České psychoenergetic-
ké společnosti Ing. Vlastimil Bažant.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2277.. ❑❑ 1199..0000
JJee  bbuuddddhhiissmmuuss  bbuuddoouuccíímm  nnáábboožžeennssttvvíímm
zzááppaadduu??  Přednáší TThhDDrr..  OOddiilloo  II..  ŠŠttaamm--
ppaacchh..

GALERIE CESTY KE SVĚTLU
vvííttáá  vvee  ssvvéé  jjiižž  1122..  sseezzóónněě  nnáávvššttěěvvnnííkkyy
nnoovvýýmmii  vviittrráážžeemmii  ssyymmbboollůů  vveessmmíírrnnééhhoo  řřáá--
dduu  vv ppyyrraammiidděě  KKřřiiššťťáálloovvéé  ččaajjoovvnnyy..
Na žádost mnoha návštěvníků pprrooddlluužžuujjee
oodd  řřííjjnnaa  22000055  oottvvíírraaccíí  ddoobbuu  ggaalleerriiee..
OOdd  řřííjjnnaa  bbuuddee  ggaalleerriiee  ootteevvřřeennaa::  
ssttřřeeddaa  aažž  nneedděěllee  1144..0000  ––  1199..0000  hhoodd..
UUppoozzoorrňňuujjeemmee  nnáávvššttěěvvnnííkkyy  nnaa  zzmměěnnyy::
ZZ tteecchhnniicckkýýcchh  ddůůvvooddůů  jjssoouu  uupprraavveennyy  ččaassyy
pprrooggrraammůů  ss pprroommííttáánníímm..  

❑❑ OOdd  ssttřřeeddyy  ddoo  nneedděěllee  vv 1166..0000  hhoodd..
VVEESSMMÍÍRRNNÁÁ  PPÍÍSSEEŇŇ  ––  hudebně obrazová
fantazie – část II. Je tvořena unikátním
spojením projekce obrazů Z. Hajného se
snímky z Hubbleova teleskopu. Kosmoob-
razy vznikající tímto spojením jsou při kaž-
dé projekci vždy originální, divák má tak
ojedinělou možnost být svědkem zrodu
nových a původních kosmovizí. ze zázna-
mu doprovází T. Fischerová a M. Moravec,
hudba i zpěv Yoshié Ichige. Autor: Z. Haj-
ný, režie: V. Poltikovič.

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

ZZaaččáátteekk  vveeččeerrnníícchh  kkuullttuurrnníícchh  ppoořřaaddůů  
jjee  oodd  řřííjjnnaa  ppoossuunnuutt  nnaa  1199..0000  hhoodd..

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA
ssttřřeeddaa  aažž  nneedděěllee  1144..0000  ––  2211..0000  hhoodd..

Otevřeno:
GGaalleerriiee  aa pprrooddeejjnnaa::
středa až neděle 14.00 – 19.00 hod.
KKřřiiššťťáálloovváá  ččaajjoovvnnaa::
středa až neděle 14.00 – 21.00 hod.
VVssttuuppnnéé  ddoo  ggaalleerriiee  aa ččaajjoovvnnyy  5500  KKčč,,  
dděěttii  aa ddůůcchhooddccii  2255  KKčč,,  ZZPP,,  ZZTTPP,,  ZZTTPP––PP
zzddaarrmmaa..
PPoo  1188..0000  hhoodd..  (v době, kdy není pořad) 
jjee  VVSSTTUUPP  DDOO  ČČAAJJOOVVNNYY  ZZDDAARRMMAA..  
VVssttuuppeennkkyy  nnaa  ppoořřaaddyy  6600  KKčč,,  3300  KKčč,,  
oossttaattnníí  110000  KKčč,,  8800  KKčč,,  5500 KKčč  
vv ppřřeeddpprrooddeejjii  vv ppookkllaaddnněě  ggaalleerriiee..
ZZmměěnnaa  pprrooggrraammuu  vvyyhhrraazzeennaa..
IInnffoorrmmaaccee  ttaakkéé  nnaa  iinntteerrnneettuu::  
www.cestykesvetlu.cz,
www.pozitivni-noviny.cz,
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

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

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

Stálá expozice výtvarných děl.
ZZ..  ČČeecchhoovvéé,,  MM..  EErreemmiiááššoovvéé,,  JJ..  ŠŠ..  FFiiaallyy,,  
OO..  aa MM..  HHuuddeeččkkoovvýýcchh,,  JJ..  KKrriissttooffoorriihhoo,,  
JJ..  NNáálleeppyy,,  JJ..  SSkkřřiivváánnkkaa,,  JJ..  ŠŠeerrýýcchh,,  
OO..  ZZoouubbkkaa  ss tteerraappeeuuttiicckkýýmm  pprrooggrraammeemm
ssyynnttéézzyy  hhuuddbbyy,,  oobbrraazzůů  aa ssvvěětteellnnýýcchh  
oobbjjeekkttůů  zz kkrryyssttaallůů  ZZ..  HHaajjnnééhhoo..

Prodejní výstava děl výše jmenovaných
a hostujících výtvarných umělců 
A. Bartoše, A. Pavlase, J. Hauptmannové,
H. Hruškové, V. Janovcové, R. Krepiny, 
E. Peroutkové, H. Slavíkové, J. Svobody, 
J. Šetelíkové, J. Valeše, B. Waageové,
S. Weigela a dalších

Nabízíme pro školy všech stupňů:
možnost návštěvy galerie s projekcí Ves-
mírná píseň každý čtvrtek od 9.30 hod. po
domluvě na tel. 272 950 557.

KULTURNÍ POŘADY GALERIE 
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ 
V ŘÍJNU 2005
ZZaaččáátteekk  vveeččeerrnníícchh  kkuullttuurrnníícchh  ppoořřaaddůů  
jjee  oodd  řřííjjnnaa  ppoossuunnuutt  nnaa  1199..0000  hhoodd..

ssttřřeeddaa ❑❑ 55.. ❑❑ 1199..0000
BBrreevviiáářř  vvooddnnáářřsskkééhhoo  vvěěkkuu  ––  JJaappoonnsskkáá  aasstt--
rroollooggiiee..  Cesta do nitra na základě učení
o devíti hvězdách RIGAKU. Výklad o vhod-
nosti partnera pro náš život na základě ro-
ku narození a filozofie jin–jang. Přednáší
IInngg.. AAddoollff  IInnnneemmaann  PPhhDD..,,  autor stejno-
jmenného seriálu v časopisu Dotek.

ččttvvrrtteekk ❑❑ 66.. ❑❑ 1199..0000
DDuucchhoovvnníí  rreefflleexxee  oo ppoouuttii  ppoo  SSvvaattéé  zzeemmii..
Cesta do Izraele nebyla jen příležitostí po-
rozumět současným poměrům této neklid-
né země. Spojená s poutí Svatou zemí
stala se výzvou k hlubšímu přemýšlení
o významu Kristova impulsu pro dnešní
svět, který propadá materialistickému kon-
zumu. Přednáší ddoocc.. PPhhDDrr.. MMiilluuššee  KKuubbííčč--
kkoovváá,,  CCSScc..

ppáátteekk ❑❑ 77.. ❑❑ 1144..0000––1199..0000  
DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí..

nneedděěllee ❑❑ 99.. ❑❑ 1199..0000
ZZppíívváámmee,,  zzppíívvááttee,,  zzppíívvaajjíí  ……MMaannttrryy..  Mj.
zhudebněné psychologem a terapeutem
H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá
a slovem doprovází RRiicchhaarrdd  HHoolliicckkýý..

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

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

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

kkoonnttaakktt::  ppaassttoorr  ZZddeenněěkk  MMaarrvváánn,,  
tteell..  227722  993322  111199,,  660033  117744  226688
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MMaalleenniicckkáá  11778844,,  
PPrraahhaa  44,,  JJiižžnníí  MMěěssttoo  IIII

tteell..//ffaaxx::  227711  991100  224466,,  777755  224422  331122
ee--mmaaiill::  zzaahhrraaddaa@@kkcczzaahhrraaddaa..cczz  

wwwwww..kkcczzaahhrraaddaa..cczz

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

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

BBoohhaattáá  nnaabbííddkkaa tanečních, výtvarných,
pohybových a jazykových kurzů.

ŘÍJEN 2005

Koncerty

ččttvvrrtteekk ❑❑ 66.. ❑❑ 1199..0000
TTaaxxmmeennii – originální military country jako
řemen s frontmanem Vráťou Vyskočilem

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2200.. ❑❑ 1199..0000
PPaavvllíínnaa  JJííššoovváá  &&  CCSS    BBaanndd  – folková krá-
lovna se svojí mezinárodní skupinou

ppáátteekk ❑❑ 2288.. ❑❑ 1199..0000
FFeessttiivvaall  ppěěvveecckkýýcchh  ssbboorrůů – sbory z Prahy,
Přeštic, Rokycan a Litomyšle – od lidovek
po Gerschwina – provází Milena Stein-
masslová

Film s hostem – host s filmem

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1133.. ❑❑ 1199..0000
FFiillmm::  HHoorreemm  ppááddeemm  ––  HHoosstt::  JJaann  HHřřeebbeejjkk –
režisér Jan Hřebejk uvádí svůj dosud po-
slední film

Film

úútteerrýý ❑❑ 44..,, ❑❑ 1177..3300  aa 2200..0000
PPááttrráánníí  ppoo  EEsstteerr – portrét výtvarnice, sce-
náristky, režisérky Ester Krumbachové
v novém filmu Věry Chytilové, dok. film, ČR
2005

ppáátteekk ❑❑ 77..,,  1144.. ❑❑ 1177..3300  aa 2200..0000
PPááttrráánníí  ppoo  EEsstteerr

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2277.. ❑❑ 1177..3300  aa 2200..0000
PPááttrráánníí  ppoo  EEsstteerr

Host v Zahradě

úútteerrýý ❑❑ 2255.. ❑❑ 1199..0000
KKaatteeřřiinnaa  MMaacchhááččkkoovváá – večer plný povídá-
ní a hudby s prostorem pro dotazy publika

Setkávání

ppoonndděěllíí ❑❑ 1100.. ❑❑ 1188..3300
KKuunnddaalliinnii  aa mmoožžnnéé  ppoottíížžee – beseda 
s terapeutem Milanem Ščučkou

úútteerrýý ❑❑ 1111.. ❑❑ 1188..3300
PPeettrr  ŠŠaabbaacchh –  autorské čtení oblíbeného
prozaika – v rámci Podzimu s literaturou
v Zahradě

ssttřřeeddaa ❑❑ 1122.. ❑❑ 1188..3300
AAllttaajj  – putování na koních, lodích i pěšky
pohádkovou divočinou v cestopisném po-
řadu Miroslava Jenčíka

ppoonndděěllíí ❑❑ 1177.. ❑❑ 1188..3300
OOkkrraassnnéé  rroossttlliinnyy  nnaa  nnaaššiicchh  zzaahhrraaddáácchh:: Ro-
dodendrony a další stálezelené dřeviny –
přednáší RNDr. Jiří Žlebčík 

úútteerrýý ❑❑ 1188.. ❑❑ 1188..3300
HHaannaa  PPrrookkššoovváá  ––  SSee  mmnnoouu  – autorské čte-
ní z tvorby mladé básnířky (pronájem)

ssttřřeeddaa ❑❑ 1199.. ❑❑ 1188..3300
PPrroocchháázzkkyy  hhiissttoorriicckkoouu  PPrraahhoouu  ––  NNaa  sskkookk
ddoo  SSttaarrééhhoo  MMěěssttaa  II..  – nad diapozitivy
s průvodcem Milošem Eksteinem

ppoonndděěllíí ❑❑ 2244.. ❑❑ 1188..3300
BBhhaakkttiijjóóggaa  II..  ––  cceessttaa  lláásskkyyppllnnéé  ooddddaannoossttii,,
vveeddoouuccíí  kk ssvvrrcchhoovvaannéémmuu  ppoozznnáánníí  – cyklus
přednášek PhMr. Rudolfa Skarntitzla

úútteerrýý ❑❑ 2255.. ❑❑ 1188..3300
PPooppeellkkaa  ppoo  ččttyyřřiiccííttccee – dámský klub spiso-
vatelky a scenáristky Alexandry Berkové 

ssttřřeeddaa ❑❑ 2266.. ❑❑ 1188..3300
MMiilloošš  HHuubbááččeekk::  GGeenneerrááll  PPaattttoonn – autorské
čtení klasika české literatury faktu –
v rámci Podzimu s literaturou v Zahradě

ppoonndděěllíí ❑❑ 3311.. ❑❑ 1188..3300
KKuubbaa – cestopisná přednáška s diapozitivy
cestovatele a průvodce Petra Tůmy

Otevřené dílny

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1133.. ❑❑ 1188..3300
LLýýkkoovvýý  kkooššííččeekk –  pro dospělé – nutno re-
zervovat – I. Němcová (736 406 043 
či 271 910 246)

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2200.. ❑❑ 1188..3300
BByylliinnkkoovvýý  bbaattiikkoovvaannýý  ppoollššttáářřeekk –  pro do-
spělé – nutno rezervovat – I. Němcová
(736 406 043 či 271 910 246)

Pořady pro děti a mládež

ssoobboottaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1155..0000
ZZvvěěddaavvéé  ssllůůnněě – divadlo Kováček uvádí
loutkovou pohádku

úútteerrýý ❑❑ 44..,,  1111..,,1188..,,  2255.. ❑❑ 1155..0000––1188..0000
SSvvěětt  hheerr  aa zzáábbaavvyy  ––  liga ve sběratelských
kartičkách Magic, Pokémon, Pán prstenů,
Harry Potter

ssoobboottaa ❑❑ 88.. ❑❑ 1100..0000––1122..0000
DDěěttsskkáá  ppoouuťť – dopoledne plné klaunů, her,
soutěží a zábavy  

ssoobboottaa ❑❑ 88.. ❑❑ 1155..0000
NNaaššeell  ssee  mmeeddvvěědd – Pohybové divadlo 22
uvádí činoherní, výpravnou velepohádku
veselou

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1133.. ❑❑ 1100..0000
CChhooddsskkéé  ppoohhááddkkyy – divadélko U Panáků
uvádí dvě chodské lidové pohádky

ssoobboottaa ❑❑ 1155.. ❑❑ 1100..0000––1122..0000
OO SSmmoollííččkkoovvii  – tvůrčí, hravé a úsměvné
dopoledne s pohádkou pro děti od 3 let –
s sebou: výtvarné potřeby, lepidlo, nůžky,
svačinku

ssoobboottaa ❑❑ 1155.. ❑❑ 1155..0000
OO PPaalleeččkkoovvii  – divadlo Bořivoj uvádí rozto-
milou pohádku o mámě, tátovi a Palečkovi
– kontaktní představení

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2200.. ❑❑ 1144..0000
NNááppaaddyy  MMyyšškkyy  TTeerreezzkkyy  aanneebb  OO zzlléé  kkoozzee  –
poučná  loutková pohádka Divadla Matěje
Kopeckého

ppoonndděěllíí ❑❑ 2244.. ❑❑ 88..3300
UUddáálloosstt  mměěssííccee::    2288..  řřííjjeenn  ––  DDeenn  vvzznniikkuu  ssaa--
mmoossttaattnnééhhoo  ssttááttuu  ––  zábavně naučný pořad
doc. PhDr. J. Čechurové  a D. Dobiáše 

ssoobboottaa ❑❑ 2299.. ❑❑ 1155..0000
BBiiooggrraaff  nneejjeenn  pprroo  dděěttii  ––  FFrraannkklliinn  aa zzeelleennýý
rryyttíířř – animovaný pohádka

Výstavy

ggaalleerriiee ❑❑ 11..1100..––  3300..1100..
JJaannaa  JJííššoovváá::  KKlleennbbaa  pprroo  ZZaahhrraadduu – obrazy
z paličkovaných krajek (slavnostní verni-
sáž 4.10. od 18.00)

mmaallýý  ssááll ❑❑ 66..  ––  3311..
DDaanniieellaa  HHaaddrrbboollccoovváá::  ZZaa  zzvvíířřááttkkyy  ddoo  ppoohháádd--
kkyy – zvířecí motivy na různých materiálech

Soutěže
RRaaddoossttii  vv žžiivvoottěě  JJiižžnnííhhoo  MMěěssttaa
– fotografická soutěž pro všechny fotogra-

fy  – uzávěrka 23.11. – více 
na www.kczahrada.cz

Ostatní

ssoobboottaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 1100..0000
MMiissss  KKooččkkaa  22000055  – II. ročník soutěže
všech kočičích krasavic bez ohledu na pů-
vod – vyhlášení vítězů 17.00 – www.miss-
kocka.cz

Bezbariérový přístup
SSppoojjeenníí::  
■■ Metro Chodov, Bus 118, 154, 197

– stanice Jarníkova,
■■ Metro Opatov, Bus 122, 177 

– stanice U Kunratického lesa
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OOppaattoovvsskkáá––MMooddlleettiicckkáá  11775544
tteell..::  227722  991188  775599

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA

KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

Helena Ryšavá

Ilustrace a obrazy

3. 10. – 29. 10. 2005

Ilustrátorka Helena Ryšavá začínala svou
výtvarnou tvorbu užitou grafikou. Její ra-

dostí jsou však ilustrace pro děti a animo-
vaný film. Vše začalo ilustracemi pro na-
kladatelství Albatros, kde vyšly knížky Ko-
níček Hrbáček, princ z dřevěného hradu,
Sto radostí, sto starostí, O vlčí nevěstě,
Bojácný princ aj. Následuje spolupráce
s nakladatelstvím Panorama, Aventinum,
Artia, Grand, La Scuola, Learning Media
Ministry of Education (Nový Zéland) a
Kunstverlag Schmitsberger (Austrálie).

Koncem 80. let spolupracuje s režisérem
Mirko Kačenou na animovaných filmech.
(Loutkový film Duhový koberec a kreslený
film Slunečná laguna). Duhový koberec
obdržel po roce 1989 několik cen na filmo-
vých festivalech doma i v zahraničí. (Hlav-
ní cena Jiřího Trnky – Zlín, Golden Elep-
hant –Delhi-Indie, Grand Prix-Teherán, 
2. místo na filmovém festivalu v Annency ve
Francii a 2. cena na festivalu v Hirošimě).

V současné době se zabývá i tvorbou
poštovních známek a drobnou užitou grafi-
kou. Pro své potěšení maluje obrazy.

V průběhu října uvidíte na Opatově ilus-
trace i obrazy malířky, která potěšila svým
uměním nejen naše nejmenší.

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvááss

OOllggaa  KKuuččeerroovváá

Pobočka Opatov

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

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

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

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

Pobočka jírovcovo nám.

POČÍTAČOVÁ ŠKOLENÍ 
V KNIHOVNĚ OPATOV

V říjnu začíná v knihovně Opatov nový
„školní rok“. Veřejnost bude mít možnost se
zúčastnit jednorázových (nepokračujících)
počítačových kurzů, které jsou pro všechny
příchozí zdarma a místem konání je počí-
tačová učebna. Obsah kurzů je již tradiční.
Každý měsíc v úterý večer (od 17:30 do
19:00) bude probíhat opakovaně „Vy a po-
čítač“ (pro ty, kteří potřebují chytit myš),
„Internet pro začátečníky“ (české rozcest-
níky), „Internet pro pokročilé“ (vyhledávač
Google) a „Dopisujte si elektronicky“ (zá-
klady e-mailu). Přesná data se dozvíte pří-
mo v knihovně Opatov, nebo na telefonu
272 918 759. Na kurzy se nemusíte hlásit
dopředu, ale lepší je si místo rezervovat.

PPrroo  ttyy,,  kktteeřříí  cchhttěějjíí  pprroonniikknnoouutt  ddoo  ttaajjůů  kknnii--
hhoovvnniicckkééhhoo  ssyyssttéémmuu  KKoonniiáášš  jjssoouu  ppřřiipprraavvee--
nnaa  ssttřřeeddeeččnníí  šškkoolleenníí..  PPřřeessnnáá  ddaattaa  aa  úúrroovv--
nněě  ppookkrrooččiilloossttii  zzjjiissttííttee  ppřříímmoo  vv kknniihhoovvnněě,,
nneebboo  nnaa  tteelleeffoonnuu  227722 991188 775599..  
TTyy,,  kktteeřříí  cchhttěějjíí  pprraaccoovvaatt  ss KKoonniiááššeemm,,  aallee
nneeuummíí  oovvllááddaatt  ppooččííttaačč  pprroossíímmee,,  aabbyy  nneejj--
ddřříívvee  pprrooššllii  kkuurrzzeemm  „„VVyy  aa  ppooččííttaačč““..

KLÍČ je dobré mít

Pro všechny, kteří rádi tvoří, vyhlašu-
je knihovna Opatov ke Dnům Prahy

11 a Týdnu knihoven soutěž. Vytvořte
jakoukoli výtvarnou technikou klíč a do-
pravte podepsaný (jméno, příjmení,
kontakt) do dětského oddělení knihovny
Opatov nejpozději do úterý 4. 10., kdy
se koná výtvarná dílna se stejným ná-
zvem – „Klíč je dobré mít“. Všechny vý-
tvory mohou čtenáři zhodnotit. Autoři tří
nejvíce oblíbených klíčů (s nejvyšším
počtem hlasů) dostanou tvořivou odmě-
nu. LLeennkkaa  HHaannzzllííkkoovváá

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V ŘÍJNU 2005:

ssttřřeeddaa ❑❑ 55.. ❑❑ 1188..3300
KKoonncceerrtt  uuččiitteellůů
Sál ZUŠ Křtinská

ččttvvrrtteekk ❑❑ 2200.. ❑❑ 1188..3300
11..  kkoonncceerrtt  žžáákkůů
Sál ZUŠ Křtinská

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

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

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvaaššii  nnáávvššttěěvvuu..
HHuuddeebbnníí  kklluubb  ZZUUŠŠ  JJMM,,  tteell..  227722 991155 228899

Aktuál
televizní zpravodajství Prahy 11

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

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

Chcete-li, aby významné události ve vaší
škole, klubu důchodců , občanském sdru-
žení atd., natočil zpravodajský štáb, posta-
čí, když nás budete předem informovat na
e-mailu:studio@gjm.cz nebo tel.
777 801 494, či v odboru kanceláře sta-
rosty na l. 487 nebo v redakci Klíče na l.
217.
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KKvvěěttnnoovvééhhoo  vvííttěězzssttvvíí  22112266,,  PPrraahhaa  1111,,
tteell..::  227722  993300  114499,,  tteell..//ffaaxx::  227722  993300  002233

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

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V ŘÍJNU 2005:

ssoobboottaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1166..3300
PPrriinncceezznnaa  nnaa  hhrráášškkuu  ––  hrají herci divadla
Kapsář.

ppáátteekk ❑❑ 77.. ❑❑ 99..0000
ŠŠaammaannkkaa  MMaannkkaa  ––  ppoohhááddkkoovvéé  ppřřííbběěhhyy
zz rroozzlliiččnnýýcchh  zzeemmíí

ssoobboottaa ❑❑ 88.. ❑❑ 1166..3300
PPaannnnaa  aa nneettvvoorr  – hrají herci divadla Po-
hádka

ssoobboottaa ❑❑ 1155.. ❑❑ 1166..0000
CCoouunnttrryy  bbááll  ––  tradiční ples pro děti ve stylu
country, k tanci zahraje skupina
STODOLA BAND, taneční ukázky předve-
de  skupina CARAMELA, nebudou chybět
ani soutěže.

ssoobboottaa ❑❑ 2222.. ❑❑ 1166..3300
VVyyhhrraajjee  ttoo  KKaaššppáárreekk – pohádkový příběh
s loutkami zahraje divadlo Lampion.

ssoobboottaa ❑❑ 2299.. ❑❑ 1166..3300
OO zzppíívvaajjííccíí  pprriinncceezznněě  ––  hrají herečky
a loutky divadla »Anebo«.

Pro ženy a dívky:
AAeerroobbnníí  ccvviiččeenníí  ––  BBuuďďmmee  kkooččkkyy  ––

ssoobboottaa ❑❑ 11.. ❑❑ 99..0000––1100..3300
Jana Antošová

ssoobboottaa ❑❑ 1155.. ❑❑ 99..0000––1100..3300
Kristina Běloušková

SSttáállee  pprroobbííhhaajjíí  ddooddaatteeččnnéé  zzááppiissyy  ddoo  nněě--
kktteerrýýcchh  kkuurrzzůů  nnaa  šškkoollnníí  rrookk  22000055//22000066..    IInn--
ffoorrmmuujjttee    ssee,,  pprroossíímm,,  nnaa  tteell..  227722  993300  114499..  

HHllííddáánníí  dděěttíí
PPoommoocc mmaammiinnkkáámm nnaabbíízzíí KKDD KKlluubbkkaa
ZZáájjmmoovváá ččiinnnnoosstt pprroo dděěttii,, kktteerréé nneecchhooddíí ddoo
mmaatteeřřsskkéé šškkoollyy
KD Klubka tradičně v průběhu školního ro-
ku připravuje program Klubíčko, který je
určen dětem od tří let. Po domluvě s lek-
torkou i pro děti mladší, které jsou však
dostatečně samostatné, aby tříhodinový
program byly schopné absolvovat.
Program probíhá v klubovně kulturního
domu. Není nutné dítě na jednotlivé dny

předem přihlašovat. Program je možné vy-
užívat dle vaší potřeby nárazově nebo pra-
videlně. Každý den má svou specializaci,
probíhá uceleně a je vhodné, aby dítě ab-
solvovalo celé dopoledne.

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

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

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

CCeennaa vvssttuuppeennkkyy jjee 8855 KKčč..

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

KKlluubbkkaa  pprroo  nneejjmmeennššíí
Už v době mateřské dovolené mohou ma-
minky zapojit své děti do různých činností,
obohatit je o základy rozličných dovednos-
tí a rozvíjet jejich schopnosti před vstupem
do mateřské školy. Všestranné možnosti
nabízí dětem od dvou let v doprovodu ro-
diče KD Klubka.
Jde o hodiny ccvviiččeenníí, kde formou básniček,
rytmických popěvků a zábavných říkánek
postupně děti procvičují celé tělo, rozhýbá-
vají a rozcvičují problematické partie –
ochablé svaly zad, nožní klenbu, podkole-
ní. Pozvolna si zvykají na motoricky nároč-
nější cviky jako poskoky, předklony, kotouly
s dopomocí a základní ovládání míče. Není
zanedbatelné, že poznávají i kontakt s jiný-
mi dětmi, nutnost se rozdělit, ale i poslech-
nout jednoduchý pokyn.
VV ppoohhyybboovvěě eesstteettiicckkýýcchh kkuurrzzeecchh mají děti
s rodiči možnost vyzkoušet základní vý-
tvarné techniky, procvičit si první dětské
písničky s vlastním doprovodem hudeb-
ních nástrojů a osvojit si počáteční jedno-
duché vědomosti – o zvířátkách, ročních
obdobích, názvech prstů, číslech.

V novém školním roce se těšíme na všech-
ny malé návštěvníky s jejich doprovodem.

AAnngglliiččttiinnaa  nnaa  mmaatteeřřsskkéé  ddoovvoolleennéé
Od října 2005 se opět otevírají kurzy ang-
ličtiny, které jsou především určeny ma-
minkám na mateřské dovolené. Přijďte se
naučit nebo zopakovat angličtinu a popoví-
dat si s ostatními maminkami v příjemném
prostředí KD Klubka. Pro vaše dítě jsme
během vaší výuky připravili hlídání se
spoustou her a zábavy. Otevíráme kurzy
pro začátečníky, mírně pokročilé, středně
pokročilé a více pokročilé. Kurz bude pro-
bíhat v malé skupince (max. 9 osob) vždy
ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Pro-
gram pro děti bude v ceně kurzovného.
Začínáme ve čtvrtek 13. 10. 2005. Přihláš-
ky a informace získáte na tel.
731 515 802.

OOrriieennttáállnníí  ttaanneecc
Zdokonalte si postavu příjemným způso-
bem. Pečujte o své zdraví a krásu. Tančete
s námi orientální tanec od 15. září každý
čtvrtek od 17.30 do 18. 30 v KD Klubka.
Neexistují omezení ani věkem, ani posta-
vou, tančit může každá. Příznivá cena, sle-
vy pro studentky. Těšíme se na vás!
Přihlašte se na www.dalila.unas.cz, 
tel. 723 151 891 (Petra Vicherková)

CCvviiččeenníí  TTAAIIČČII
V úterý 4. října zahajujeme v KD Klubka
cvičení taiči pro začátečníky. Letos bude
probíhat každé úterý od 19.30 do 20.30
hod.. Jedná se o relaxační cvičení, jehož
plynulé pomalé pohyby, jakoby připomína-
jící tanec, vedou k uvolnění a odstarnění
stresu a navozují tak stav harmonie těla
i ducha. Cvičení je určeno pro všechny vě-
kové kategorie od 15 let. Informace na 
tel. 731 411 313.

JJóóggaa
Od 22. září každý čtvrtek od 19.30 do
20.30 hod. se na vás těší jogín Šivája
a HaThaJOGA (pozdrav slunci, asána,
pranájáma, mantra).
Kontakt: mobil 776 361 016, e–mail:siva-
jar@seznam.cz

KD KLUBKA
PPřřiijjmmee  kkvvaalliiffiikkoovvaannoouu  uuččiitteellkkuu  
pprroo  mmaatteeřřsskkéé  šškkoollyy  
aa  kkvvaalliiffiikkoovvaannoouu  ccvviiččiitteellkkuu  aaeerroobbiikkuu..  
IInnffoorrmmuujjttee  ssee  nnaa  tteell..::  227722 993300 002233..

KD KLUBKA 
NABÍZÍ PRONÁJEM 

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

227722  993300  002233..
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JJaannoouucchhoovvaa  667711
PPrraahhaa  1111

tteell..::  227722  991122  112244
660033  446688  115511

bbeennjjaammiinn..wweebbppaarrkk..cczz

PROGRAM:

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

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

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

❑❑ TTVVOOŘŘIIVVÉÉ  DDOOPPOOLLEEDDNNEE  PPRROO
ŠŠIIKKUULLKKYY – pro děti s rodiči od 2 let. Pro-
gram se skládá z hodiny výtvarných prací
(kombinace výtvarných technik s netradič-
ními materiály) a z hodiny pohybové prů-

INFORMAČNÍ HODINY: 
úútteerrýý  aa  ččttvvrrtteekk  1111..0000––1122..3300  hhoodd..
ppáátteekk 99..0000––1100..3300  hhoodd..

pravy zahrnující i cvičení na míčích. Pro-
gram probíhá ve čtvrtek dopoledne.

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

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

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

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

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

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

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

DALŠÍ PROGRAM:

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

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

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

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

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

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvaaššii  nnáávvššttěěvvuu
KKaatteeřřiinnaa  MMááššoovváá

NNáášš  rroozzvvrrhh  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  hhooddiinn  ppookkrrýývváá
pprraakkttiicckkyy  cceellýý  pprraaccoovvnníí  ttýýddeenn  oodd  rráánnaa  
aažž  ddoo  vveeččeerraa..  PPřřeessnnýý  rroozzppiiss  hhooddiinn  ssee  ddoo--
zzvvííttee,,  kkddyyžž  nnááss  nnaavvššttíívvííttee  nneebboo  zzaatteelleeffoo--
nnuujjeettee..  MMyy    vváámm  ppoommůůžžeemmee  vvyybbrraatt  nneejj--
vvhhooddnněějjššíí  hhooddiinnyy  pprroo  vváášš  vvoollnnýý  ččaass..                            
PPrrooggrraammyy  jjssoouu  zzaamměěřřeennyy  nnaa  pprreevveennccii  
vvaaddnnééhhoo  ddrržžeenníí  ttěěllaa,,  zzaahhrrnnuujjíí  ii ccvviiččeenníí  
nnaa  mmííččíícchh..

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

Nabídka pobytů:

❑❑ PPooddzziimmnníí  oozzddrraavvnnýý  ppoobbyytt  ss ppllaavváánníímm
dděěttíí::  3300..  1100..  ––  66..  1111..  22000055::  
program pro celé rodiny, pobyt v hotelu
Mozolov v klidném a čistém  prostředí,
plavání pro děti od 9 měsíců, pro děti od 2
let i cvičení, výtvarná dílna, pro maminky
i tatínky možnost sportovního vyžití. Při-
hlášky je nutno odevzdat do 7. 10. 2005.

❑❑ VVííkkeennddoovvýý  ppoobbyytt  pprroo  mmaammiinnkkyy::  
2255..  ––  2277..  1111..  22000055
Víkendový pobyt v hotelu  Mozolov, vhod-
né pro ženy, které rády tráví čas  aktivně.
Nabídka cvičení: aerobik, aquaerobik , po-
wer yoga, k dispozici bude masérka, kos-
metička, sauna, bazén, společné poseze-
ní. Zájemkyně se mohou přihlásit do 7. 10.
2005.

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

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

AAddrreessaa::  MMŠŠ  JJaannoouucchhoovvaa  667711,,  PPrraahhaa  44

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

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



Církev bratrská
Šeberov

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

wwwwww..ccbb..cczz//pprraahhaa44

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

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

nneedděěllee    ❑❑ 1100..0000  
DDooppoolleeddnníí  sshhrroommáážždděěnníí  
pprroo  vveeřřeejjnnoosstt..  
Program: písně, slovo na aktuální téma
z Bible. Vlastní program pro děti od 2 do 5
let a pro školní děti. Vyprávění, hry, soutě-
že. Mimo pravidelnou nedělní bohoslužbu
probíhá od 10.00 do 11.30 hod. i klub pro
dorost.

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

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

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

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

ÚTERÝ + STŘEDA
DDoommááccíí sseettkkáávváánníí aa ddiisskkuussee
nnaa aakkttuuáállnníí ttéémmaattaa ddnneeššnníí ddoobbyy..
HHuuddeebbnníí sskkuuppiinnyy,, ddoobbrráá kkáávvaa
aa jjiinnéé aakkttiivviittyy..

CCíírrkkeevv  bbrraattrrsskkáá  ppoořřááddáá  
vvee  ssvvéémm  mmooddeerrnníímm  pprroossttřřeeddíí  

mmnnoohhoo  ddaallššíícchh  aakkttiivviitt..  
KKoonnttaakkttuujjttee  nnááss!!

ŘŘÍÍJJEENN 22000055 KKUULLTTUURRNNÍÍ PPŘŘEEHHLLEEDD 99

Jan Hřebejk + Horem pádem …
Host s filmem v Zahradě
Jan Hřebejk (1967), absolvent katedry scenáristiky a dramaturgie na

pražské Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění již
během studia spolupracoval s Petrem Jarchovským a koncem devade-
sátých let spolu vytvořili autorskou dvojici, která ve společnosti Total
HelpArt T.H.A. producenta Ondřeje Trojana, realizovala své velmi ús-
pěšné celovečerní filmy.

V roce 1993 natočil Jan Hřebejk filmový muzikál Šakalí léta. Film,
divácky velmi úspěšný, získal mnohá prestižní ocenění včetně České-
ho lva za nejlepší režii, za nejlepší mužský herecký výkon Josefa  Abr-
háma, za nejlepší hudbu Ivana Hlase a za nejlepší film roku.

Z dílny Hřebejk – Jarchovský vyšel v roce1999 divácký hit Pelíšky
a v roce 2000 film Musíme si pomáhat. Nominace na Oskara za nejlep-
ší cizojazyčný film, pět Českých lvů a řada dalších ocenění potvrzují
kvality  díla. Mimořádně úspěšný byl další v pořadí, film Pupendo
z roku 2003. Zatím posledním v řadě celovečerních filmů Jana Hřebej-
ka a scenáristy Petra Jarchovského je film Horem pádem, tedy film,
který uvede Kulturní centrum Zahrada v rámci cyklu film s hostem –
host s filmem. Máme radost, že uprostřed natáčení  Krásky v nesnázích
přijal pan režisér naše pozvání a ve čtvrtek 13. října  bude od 19 hod.
s námi, lépe řečeno s vámi, v Zahradě. 

Zveme vás na zajímavé setkání  a panu režisérovi přejeme další ús-
pěšné filmy i televizní a divadelní inscenace.

Jaroslav Kratochvíl

Pavlína Jíšová přiveze CS Band  
Pavlína Jíšová, českobudějo-

vická rodačka, šestinásobná
držitelka ceny časopisu Folk &
Country pro nejlepší zpěvačku, se
představí divákům ve čtvrtek 20.
října od 19.00 v Kulturním centru
Zahrada. První dáma českého fol-
ku na sebe výrazně upozornila již
při své dřívější spolupráci se sku-
pinou Minnesengři. S Pavlem
Žalmanem Lohonkou tvořili za-
kládající členy souboru Žalman
a spol.,  před odchodem na sólo-
vou dráhu zase patřil její hlas
k nezaměnitelným znakům folko-
vých Nezmarů. Pavlína Jišová
v Zahradě vystoupila v březnu
2005 v rámci Charitativního koncertu pro postiženou jihovýchodní
Asii. V krátkém bloku za asistence Zbyška Rašky předvedla svoje
hlavní devizy: skvělý zpěv, melodický repertoár a velmi příjemný
uvolněný projev. Říjnový koncert bude takříkajíc v plné parádě – s ce-
lou doprovodnou skupinou CS Band. Nenechte si ujít!

Mgr. Tomáš Rulf
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MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  PPrraahhaa  1111
tteell..::  226677  991100  000088,,  mmoobbiill::  773366  446699  228844

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

Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

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

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KKOOSSTTEELL SSVV..  FFRRAANNTTIIŠŠKKAA ZZ AASSSSIISSII

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

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

KKAAPPLLEE SSVV..  LLUUDDMMIILLYY VV KKCC  MMOODDLLEETTIICCKKÁÁ

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

ČČttvvrrtteekk 1188..0000
NNeedděěllee 1100..0000

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

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

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

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

PROGRAM V ŘÍJNU 2005

ppáátteekk––nneedděěllee ❑❑ 3300..99..  ––  22..  1100..
GGeeoollooggiicckkýý  vvííkkeenndd  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  ssppoorrttoovv--
nnííhhoo  kklluubbuu  vv BBeeččoovvěě  nnaadd  TTeepplloouu..  

(Informace Ing. Jaroslav Olšanský, tel.
603 256 411, jaroslav.olsansky@intax.cz)

ppoonndděěllíí ❑❑ 33.. ❑❑ 1155..0000
MMiinniišškkoollaa  ssppoorrttuu  ––  ssooffttbbaallll,,
pořádá Křesťanský sportovní klub 
(sraz na Opatově u východu z metra)

ppoonndděěllíí ❑❑ 1100.. ❑❑ 1155..0000
MMiinniišškkoollaa  ssppoorrttuu  ––  ssooffttbbaallll
pořádá Křesťanský sportovní klub 
(sraz na Opatově u východu z metra)

Jedná se o živá a názorově otevřená set-
kání, na něž zveme všechny, kdo se chtějí
nejen více dovědět o těchto otázkách, ale
též navzájem obohacovat sebe i druhé
a podělit se o své zkušenosti z hledání
hodnot trvalých a každému prospěšných.
Vítáni jsou všichni, nebojte se přijít a za-
pojit se. Setkání vede náš jáhen Pavel Ur-
ban.

PPoo  pprráázzddnniinnoovvéé  ppřřeessttáávvccee  ssee  lleettooss  jjaakkoo  jjiižž
kkaažžddoorrooččnněě  ooppěětt  pprrvvnněě  sseejjddeemmee  vvee  ssttřřeedduu    
55..  řřííjjnnaa  22000055  vvee  ffaarrnníímm  ssáállee  vv 1199..0000  hhooddiinn..

Výuka náboženství
Pro děti od 5 do 15 let nabízíme možnost
seznámit se se základy křesťanské víry.
Výuka náboženství se koná:
vv úútteerrýý  oodd  1166  ddoo  1177  hhooddiinn  vv KKřřeessťťaannsskkéémm
cceennttrruu,,  vvee  ččttvvrrtteekk  oodd  1166..1155  ddoo  1177..1155  hhooddiinn
nnaa  ffaařřee  aa vv kkoosstteellee  ssvv..  FFrraannttiišškkaa..

Bližší informace poskytne paní 
Marie Šmrhová na tel. 721 759 222.

Tuto možnost nabízíme i dospělým po in-
dividuální domluvě kdykoli. Probíhají také
přípravy ke křtu dospělých.

Začínají společné přípravy 
na manželství.
Pokud uvažujete o uzavření církevního
sňatku, můžete se na nás také obrátit.

Bližší informace poskytne P. Karel Kočí 
na telefonním čísle 777 101 941.

ppoonndděěllíí ❑❑ 1100.. ❑❑ 1166..0000
PPřřeeddnnáášškkaa  MMggrr.. PPaavvllaa  UUrrbbaannaa::  
KKlláášštteerryy  aa řřeehhoollnníí  řřááddyy..
(Sdružení křesťanských seniorů, vchod E)

ppoonndděěllíí ❑❑ 1177.. ❑❑ 1155..0000
MMiinniišškkoollaa  ssppoorrttuu  ––  ssooffttbbaallll,,
pořádá Křesťanský sportovní klub 
(sraz na Opatově u východu z metra)

ssttřřeeddaa––nneedděěllee ❑❑ 2266..  ––  3300..  
KKrruuššnnoohhoorrsskkéé  ppuussttiinnyy  ––
podzimní prázdniny s Křesťanským spor-
tovním klubem 

(informace: Ing. Jaroslav Olšanský, tel.
603 256 411, jaroslav.olsansky@intax.cz)

ppoonndděěllíí**3311..**1155..0000
MMiinniišškkoollaa  ssppoorrttuu  ––  ssooffttbbaallll,,
pořádá Křesťanský sportovní klub 
(sraz na Opatově u východu z metra)
Miniškola sportu je projekt, při kterém se
účastníci za jeden školní rok mohou se-
známit s více jak deseti sporty. Říjen věnu-
jeme softballu, na listopad chystáme ori-
entační běh, na prosinec plavání.

Aerobic pro děvčata 
– od října každý čtvrtek po celý rok 
(informace: www.kaminek.org./ksk 
a Ing. Jaroslav Olšanský, tel. 603 256 411,
jaroslav.olsansky@intax.cz)

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

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

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

Pravidelný provoz 
ve školním roce 2005/2006 (od 1. září)
pondělí– středa 15.00–19.00
čtvrtek a pátek 14.00–17.00 
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bbuuddoovvaa  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa  JJMM
MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  vvcchhoodd  EE,,  11..  ppaattrroo

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

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

wwwwww..kkaammíínneekk..oorrgg//nnaaddnnee

OOtteevvřřeennýý  kklluubb  vvee  ssttyylluu  ččaajjoovvnnyy  
ss ddoopprroovvooddnnýýmm  pprrooggrraammeemm..

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

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

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

PROGRAM V ŘÍJNU:

ppoonndděěllíí ❑❑ 1100.. ❑❑ 1166..0000
MMggrr.. PPaavveell  UUrrbbaann  ––  KKlláášštteerryy  aa řřeehhoollnníí  řřááddyy

Připravujeme:

ppoonndděěllíí ❑❑ 1144..  1111.. ❑❑ 1166..0000
MMUUDDrr.. VVllaaddiimmíírr  ŘŘííhhaa  ––  VVýývvoojj  kkřřeessťťaannsskkéé
ppoolliittiikkyy  ppoo  rrooccee  11994455

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

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

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

Akce jsou pořádány ve spolupráci 
s městskou částí Praha 11

ssttřřeeddaa    ❑❑ 77..    ❑❑ 1166..0000––1188..0000

ssttřřeeddaa    ❑❑ 55..    ❑❑ 1177..0000––1188..3300
Keramické dílny pro rodiče s dětmi (i bez)

ssttřřeeddaa    ❑❑ 1199..    ❑❑ 1177..0000––1188..3300
Keramické dílny pro rodiče s dětmi (i bez)

ssoobboottaa    ❑❑ 2222..    ❑❑ 1144..0000––1188..0000
Kurz pletení košíků z pedigu.
Přijďte se naučit plést košík, 
proutěnou krabičku, obal na květináč
a spoustu jiných výrobků.
Cena za kurz včetně materiálu 250 Kč.
Informace a přihlášky na tel. 736 469 284.
Možno přijít i bez předchozího přihlášení.
(Altera Pars, vchod E)

Cena hudebních kroužků
oodd  11  005500  KKčč//ppoolloolleettíí

keramika/výtvarné techniky
11  330000  KKčč//ppoolloolleettíí

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

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

•  Vytváříte alternativní diva-
dlo?

•  Chystáte zajímavou akci
pro veřejnost?

NNaabbíízzíímmee  vváámm  pprroossttoorryy  vv kklluubbuu  NNaa
ddnněě!!  VVoolleejjttee,,  mmaaiilluujjttee  nnaa  ččíísslloo  aa aadd--
rreessuu  oo..  ss..  KKaammíínneekk..  
IInnffoorrmmaaccee::  wwwwww..kkaammiinneekk..oorrgg

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

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

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

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

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

AKCE V ŘÍJNU:

ppoonndděěllíí ❑❑ 33.. ❑❑ 1155..0000––2211..0000
DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  vv YYmmkkáárriiuu..  Vystou-
pení domácích kapel, fotbálek, šipky, hud-
ba.

ppáátteekk ❑❑ 1144..
PPrroommííttáánníí  ffiillmmuu..

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

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

VÝSTAVA NA RADNICI
PhDr. Jiří Bartoň: Zákoutí (kresby a fotografie)

44..  1100..  ––  33..  1111..  22000055
Vernisáž se koná dne 4. října 2005 ve 14.00 hodin v rámci Dnů Prahy 11.

Budova radnice ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st.: 8 – 17.30 hod., út, čt: 8 – 15.30, pá: 8 – 14.00 

IInnffoorrmmaaccee  ppooddáá  ooddbboorr  šškkoollssttvvíí  aa  kkuullttuurryy  226677 990022 332233
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BBuuddoovvaa  KKřřeessťťaannsskkééhhoo  cceennttrraa  JJMM,,  
MMooddlleettiicckkáá  11440011,,  vvcchhoodd  EE

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

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

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

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

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

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

ssttřřeeddaa ❑❑ 99..3300––1122..0000
DDooppoolleeddnnee  pprroo  nneejjmmeennššíí (0–2 roky) a je-
jich doprovod + zzppíívváánníí,,  řřííkkaannkkyy  aa ccvviiččeenníí

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

ččttvvrrtteekk ❑❑ 99..3300––1122..3300
DDooppoolleeddnnee  pprroo  nneejjmmeennššíí (0–2 roky) a je-
jich doprovod + ccvviiččeennííččkkoo  aa uuččíímmee  ssee  řříí--
kkaannkkyy

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

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

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

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

které si mohou pohrát v herně. Poradenství
je zdarma. Za profesní kvalitu poradců ručí
CENAP, Trnitá 8, Brno (cenap@volny.cz).
Webové stránky pražské poradny jsou na
adrese: sweb.cz/PoradnaPPR.Praha, mailo-
vé dotazy můžete posílat na adresu Domeč-
ku.

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

TÉMATA NA ŘÍJEN:

ppoonndděěllíí ❑❑ 33.. ❑❑ 1100..0000
SSeettkkáánníí  bbuuddee,,  ttéémmaa  jjee  rroozzjjeeddnnaannéé,,  ppoo--
ddrroobbnnoossttii  nnaa  tteell..  ((EErriikkaa))

ppoonndděěllíí ❑❑ 1100.. ❑❑ 1100..0000
SSeettkkáánníí  bbuuddee,,  ttéémmaa  jjee  rroozzjjeeddnnaannéé,,  ppoo--
ddrroobbnnoossttii  nnaa  tteell..  ((EErriikkaa))

ppoonndděěllíí ❑❑ 1177.. ❑❑ 1100..0000
JJaakk  nnááss  nnaaššee  dděěttii  ssllyyššíí  aa ppoosslloouucchhaajjíí  aanneebb
kkoommuunniikkaaccee  vv rrooddiinněě

ppoonndděěllíí ❑❑ 2244.. ❑❑ 1100..0000
VVííttee,,  kkddoo  jjssoouu  DDUULLYY??  KKddoo  vvááss  mmůůžžee  ddoo--
pprroovvooddiitt  kk ppoorroodduu??

ppoonndděěllíí ❑❑ 3311.. ❑❑ 1100..0000
PPaarrttnneerrssttvvíí  aa rrooddiiččoovvssttvvíí  ––  jjaakk  nnáámm  ttoo  jjddee
ddoohhrroommaaddyy??

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

Divadelní představení
Divadelní představení pro malé děti, 
přijedou k nám:

úútteerrýý ❑❑ 1188.. ❑❑ 99..3300
PPoohhááddkkaa  oo kkaammnneecchh

HLEDÁME OCHOTNOU MAMINKU, 
kktteerráá  bbyy  ssii  vvzzaallaa  vvee  ččttvvrrtteekk  ddooppoolleeddnnee
sslluužžbbuu  vv DDoommeeččkkuu  ((jjeeddnnáá  ssee  oo ootteevvřřeenníí,,
oobbččeerrssttvveenníí,,  zzaavvřřeenníí))..  JJeeddiinnoouu  ooddmměěnnoouu,,
kktteerroouu  mmůůžžeemmee  nnaabbííddnnoouutt,,  jjee  vvssttuupp  vv kkttee--
rrýýkkoollii  ddeenn  ddoo  DDoommeeččkkuu  zzddaarrmmaa..
PPrroossíímmee,,  oozzvvěěttee  ssee  EErriiccee  777777 220000 443311,,
227722 994400 228888

PPookkuudd  bbuuddeettee  mmíítt  cchhuuťť  ssee  aakkttiivvnněě  ppooddíílleett
nnaa  cchhoodduu  DDoommeeččkkuu  nneebboo  mmááttee  nnááppaadd,,  ccoo
mmůůžžeemmee  zzlleeppššiitt  ččii  ppřřiiddaatt  ddoo  nnaaššeehhoo  pprroo--
ggrraammuu,,  bbuuddeemmee  mmoocc  rrááddii,,  kkddyyžž  ssee  ss nnáámmii
oo ssvvéé  nnááppaaddyy  ppoodděěllííttee  nnaa  tteell..
777777  220000  443311  ––  EErriikkaa  OObbeerrffaallcceerroovváá

»Místo, kde každý může 
najít nový začátek.«

Vztahy jsou dobrodružství
Jsou tou nejdůležitější stránkou našich

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

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

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

Jste připraveni začít?
Růst jako rodina

Pomáhat lliiddeemm
Poznávat JJeežžííššee

Milovat ddrruuhhéé
Objevovat sseebbee

Soudobá hhuuddbbaa
Důležitá ppoosseellssttvvíí

Přátelská aattmmoossfféérraa
Aktivity pprroo  dděěttii  aa mmllááddeežž

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

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

226611  771111  442266
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SScchháázzíímmee  ssee    vv kklluubbuu  NNaa  DDnněě  
vv KKřřeessťťaannsskkéémm  cceennttrruu  ((vvcchhoodd  EE))

SSrrddeeččnněě  vvááss  zzvveemmee  nnaa  nneedděěllnníí  
bboohhoosslluužžbbyy  ppřřííssttuuppnnéé  vveeřřeejjnnoossttii

nneedděěllee  99..,,  1166..,,  2233..  aa  3300..  řřííjjnnaa  22000055
oodd  99..3300  ddoo  1111..3300  hhoodd..

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

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee::  ZZddeenněěkk  RRaaššoovvsskkýý,,  
zzddeebbaa@@vvoollnnyy..cczz,,

tteell..  660066  222200  229977  aa JJaann  LLiieebbiigg,,  
jjaann..lliieebbiigg@@ttiissccaallii..cczz

Křesťanské
společenství

MMooddlleettiicckkáá  uulliiccee  11440011
PPrraahhaa  44

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

DDoonnoovvaallsskkáá  11886622

PROGRAM NA ŘÍJEN:

Bohoslužby:

nneedděěllee    ❑❑ 99..3300
BBoohhoosslluužžbbyy –– děti mají vlastní program

úútteerrýý    ❑❑ 1177..3300
BBiibblliicckkáá hhooddiinnaa dděěttíí ppřřeeddšškkoollnnííhhoo  vvěěkkuu

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

ssttřřeeddaa    ❑❑ 1177..3300
BBiibblliicckkáá  hhooddiinnaa  šškkoollnníícchh  dděěttíí

ssttřřeeddaa    ❑❑ 1188..3300
SScchhůůzzkkaa mmllááddeežžee –– v bytě faráře

Informace a adresa pro poštu:
TToommáášš  BBíísseekk,,  ffaarráářř

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

EE--mmaaiill::  ttoommaass..bbiisseekk@@eevvaannggnneett..cczz

AAkkttuuáállnníí  iinnffoorrmmaaccee  ttaakkéé  nnaa  iinntteerrnneettoovvéé  aadd--
rreessee::  hhttttpp::////ssppoorriilloovv..eevvaannggnneett..cczz

Českobratrská
církev 

evangelická

KDE NÁS NAJDETE? 
PPoo  ––  PPáá  oodd  1100  ddoo  2200  hhoodd..
U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz

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

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

faxování, vypalování CD
•  prodej a renovace inkoustových náplní

do tiskáren  
•  PPCC  kkuurrzzyy
•  pravidelné pořádání výtvarných výstav 

v prostorách našeho klubu
•  kurz angličtiny pro začátečníky a mírně

pokročilé 
•  poradenskou činnost pro hendikepované

a seniory 
•  rezervaci a prodej vstupenek 

– Ticketportál.cz 
•  organizování kulturních akcí nejen pro

zdravotně postižené a seniory

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

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

FFaaxx dle tarifu a pásma

SSkkeennoovváánníí pro všechny 10 Kč

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

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

KURZY:
PPCC  kkuurrzzyy  iinnddiivviidduuáállnníí::  na termín září–pro-
sinec 2005 již obsazeny
Přijímáme přihlášky pro náhradníky 
a na termín leden – březen 2006
KKuurrzzyy  aanngglliicckkééhhoo  jjaazzyykkaa  oodd  řřííjjnnaa  22000055
vždy v úterý:
15:30 hod. – začátečníci kurz obsazen
16:30 hod. – mírně pokročilí
– možnost se ještě přihlásit

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

■■ VVýýssttaavvaa  oobbrraazzůů  aa  kkeerraammiikkyy  
Klubu absolventů při Jedličkově ústavu 
a Klubu Sluníčka a Naděje na téma:
NNÁÁŠŠ  PPEESSTTRRÝÝ  SSVVĚĚTT

PPoottrrvváá  ddoo  kkoonnccee  lliissttooppaadduu  22000055..
VVeerrnniissáážž  vvýýssttaavvyy  ddnnee  55..  1100..  22000055  

oodd  1177..0000  hhoodd..

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

DDaallššíí  tteerrmmíínnyy  vv rrooccee  22000055  
1122..  1100..,,  1166..  1111..  aa  1144..  1122..

KKoonnttaakktt::  
DDrr..  IInngg..  JJaarroossllaavv  ZZvvoolláánneekk,,  CCSScc..,,  NNeezz--
vvaalloovvaa  883311,,  115566  0000  ZZbbrraassllaavv,,  
tteell..  225577  992211  119977

Radosti v životě JM
– fotosoutěžíme… 
Přihlásit se do soutěže ještě můžete.
Fotolab nabízí zhotovení 5 kusů sou-
těžních fotografií (20x30 cm)
ZDARMA. Stačí dopravit do recepce
Zahrady exponovaný negativ či vypá-
lené CD, pečlivě vyplnit svozový sáček
a za cca 14 dní si můžete na stejném
místě vyzvednout svoji práci. Snímky
ještě označíte názvem, poznámkou
(jednotlivá fotografie/ seriál), jménem
autora a kontaktními údaji – to musíte
stihnout do uzávěrky 23.11. 2005.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  nnaa
wwwwww..kkcczzaahhrraaddaa..cczz
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......  ssttaavvttee  ssee  uu nnááss  !!
SSppoojjeenníí::  metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V ZÁŘÍ 2005

NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

nneedděěllee ❑❑ 1177..0000––1188..1155
(Kavárna je otevřena od 16.30 a po 18.30)
Zveme vás na křesťanské setkání sboru
Církve bratrské – Jižní Město. Začínáme
písněmi s kapelou, potom uslyšíme aktuál-
ní zamyšlení z Bible – něco pro každého.
Po skončení se scházíme k přátelským
rozhovorům s občerstvením.

nneedděěllee ❑❑ 22.. ❑❑ 1177..0000
KKaazz..  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  VVeeččeeřřee  PPáánněě

nneedděěllee ❑❑ 99.. ❑❑ 1177..0000
TToommáášš  LLuuččaann

nneedděěllee ❑❑ 1166.. ❑❑ 1177..0000
hhoosstt  kkaazz..  JJaann  LLuukkll

nneedděěllee ❑❑ 2233.. ❑❑ 1177..0000
KKaazz..  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  VVeeččeeřřee  PPáánněě

nneedděěllee ❑❑ 3300.. ❑❑ 1177..0000
PPeettrr  KKooťťááttkkoo

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

BESÍDKA PRO DĚTI

kkaažžddoouu  nneedděěllii,,  1177..0000  
(po úvodních písničkách)
Chcete si užít nedělní bohoslužbu? Nabí-
zíme program pro vaše děti do 10 let. Ne-
jenom soutěžíme, hrajeme si a malujeme,
ale také si přibližujeme biblické příběhy
a jejich vliv na současný život.

Info: Tomáš Lučan, 604 570 728,
tomaslucan@senam.cz

KURZ RUČNÍCH PRACÍ

ppoonndděěllíí ❑❑ 1177..0000––1199..0000
■■ nnoovviinnkkaa  vv nnaaššiicchh  aakkttiivviittáácchh,,  ppřřiijjďďttee  ssii  vvyy--

zzkkoouuššeett  ssvvoojjii  zzrruuččnnoosstt

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

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

tteell..::  660044  998899  113333

■■ základy, práce pro pokročilé dle rozpisu
■■ kurz zdarma, veškeré materiály k zakou-

pení na místě
Zplsťování, háčkování, vyšívání, pletení,
ubrousková technika, artyčok, patchwork,
postavy z květináčů, vánoční ozdoby
a dárky, veselé knoflíčky

ppoonndděěllíí ❑❑ 33.. ❑❑ 1177..0000
hhááččkkoovváánníí  ––  kkrrááttkkýý  aa ddlloouuhhýý  sslloouuppeekk,,  řřee--
ttíízzkkoovvéé  ookkoo  (pro začátečníky, vhodné i pro
děti) – od 50 Kč
hhááččkkoovváánníí  dduuttiinneekk (pro děti od 5 let) – od
100 Kč

ppoonndděěllíí ❑❑ 1100.. ❑❑ 1177..0000
uubbrroouusskkoovváá  tteecchhnniikkaa  ––  zzddoobbeenníí  kkvvěěttiinnááččee
((pprroo  cceelloouu  rrooddiinnuu))  ––  od 100 Kč
uubbrroouusskkoovváá  tteecchhnniikkaa  ––  vvyyttvváářřeenníí  oobbrráázzkkuu
((pprroo  cceelloouu  rrooddiinnuu))  ––  od 150 Kč

ppoonndděěllíí ❑❑ 1177.. ❑❑ 1177..0000
zzppllssťťoovváánníí  ––  vvyyttvváářřeenníí  oobbrráázzkkuu  ((pprroo  cceelloouu
rrooddiinnuu))  – od 150 Kč

ppoonndděěllíí ❑❑ 2244.. ❑❑ 1177..0000
vvyyššíívváánníí  ––  kkřříížžkkoovvýý  sstteehh,,  ssttoonnkkoovvýý  sstteehh
((pprroo  zzaaččáátteeččnnííkkyy  ii pprroo  dděěttii))  – od 50 Kč

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

AEROBIC PRO ŽENY

ppoonndděěllíí ❑❑ 1188..3300––1199..3300
IInnffoo::  JJaannaa  HHllaavvááččkkoovváá,,  772233 339933 335511,,  jjhhllaa--

vvaacckkoovvaa@@sseezznnaamm..cczz

KURZY ANGLIČTINY 
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
KKuurrzzyy  zzaaččaallyy  1133..,,  1144..  aa 1155..  zzáářříí  22000055

❑❑ jednou týdně do konce května 2006
❑❑ možnost přihlásit se po telefonu nebo e-

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

před začátkem kurzu
❑❑ učebnice: Longman Cutting Edge, Cam-

bridge New Headway
❑❑ cena 1600 Kč za celý cyklus včetně

učebnice a sešitu

Dopolední kurzy:

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

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

Večerní kurzy:

ÚÚtteerrýý ❑❑ 1177..0000
Angličtina (úroveň upřesníme později)

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

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

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

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

Dále nabízíme:

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

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

SSttřřeeddaa ❑❑ 1199..0000
Studium a diskuse o Bibli v češtině (zdar-
ma)

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

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

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

úútteerrýý ❑❑ 44.. ❑❑ 1199..0000
ÚÚvvoodd  ddoo  kkuurrzzuu  AAllffaa

úútteerrýý ❑❑ 1111.. ❑❑ 1199..0000
KKddoo  jjee  JJeežžííšš??

úútteerrýý ❑❑ 1188.. ❑❑ 1199..0000
PPrroočč  JJeežžííšš  zzeemmřřeell??

úútteerrýý ❑❑ 2255.. ❑❑ 1199..0000
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PPrroočč  aa jjaakk  ssee  mmooddlliitt??
IInnffoo::  kkaazzaatteell  RRoobbeerrtt  FFiilliipp,,  660044 880099 995500,,  rroo--

bbeerrttffiilliipp@@qquuiicckk..cczz

KLUB MAMINEK

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

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

BIBLICKÁ HODINA

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

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

MLÁDEŽ

ččttvvrrtteekk ❑❑ 1188..3300--2200..0000
Srdečně zveme na naši mládež, která pro-
bíhá každý čtvrtek od 18.30 do 20.00 ho-
din v prostorách křesťanského sboru CB
Jižní Město.
Jsme skupinou mladých lidí, kteří hledají
a objevují tajemství vztahu s Bohem, disku-
tují nad aktuálními problémy a mají zájem
o ostatní. Rádi zpíváme, společně se smě-
jeme a když je s kým, rádi podnikáme do-
brodružné akce do přírody. Jsi zvědavý, co
jsme zač? Přijď se podívat, jsi vítán…

Info: Ondřej Zikán, 608 143 127, o.zi-
kan@email.cz

KLUB SENIORŮ

ppáátteekk ❑❑ 99..3300––1111..3300 ❑❑ oodd  22..  zzáářříí  22000055
Pro každého, kdo se cítí seniorem. Čeká
vás dvouhodina popovídání při kávě se
zákuskem a duchovní zamyšlení pro kaž-
dodenní život. Součástí programu je pro-
mítání filmů o přírodě a cestování.

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

KLUB VELRYBA – HÁJE

ppáátteekk ❑❑ 1177..0000––1188..3300
U nás Tě čeká mnoho zábavných a neoby-
čejných her, poutavé přiblížení nejznáměj-
ších biblických příběhů, můžeš poznat no-
vé kamarády, zajet s námi na výlet či klu-

bový pobyt.
Info: Miroslav a Hanka Skrbkovi,

608 529 407, skrbkova.hana@volny.cz

TEEN CLUB.
ppáátteekk ❑❑ 1188..3300,,  vvssttuupp  zzddaarrmmaa
Pro teenagery 14–19 let
Stolní hry, ping pong, anglická hudba, té-
matické večery, promítání filmů, občer-
stvení, skvělá parta

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

PŘIPRAVUJEME:

1111..  ––  1133..  1111..  22000055

Rodinný víkendový pobyt 
s výukou angličtiny
SShhooww  MMee  tthhee  WWaayy
Nabízíme výuku angličtiny v menších sku-
pinách podle stupně znalosti amgličtiny,
anglický zábavný program pro děti, různé
venkovní aktivity a společné večerní pro-
gramy s písničkami, hrami a diskusí na ak-
tuální témata.
Adresa pobytu:
Hotel Siréna, Janské Lázně

IInnffoo::  JJooddii  OOppppeennhhuuiizzeenn,,  773377 338822 880033,,
wwwwww..ccbb..cczz//jjiizznniimmeessttoo

KNIHKUPECTVÍ
Naši činnost rozšiřujeme i o prodej knih
o psychologii, výchově dětí, vztazích
a spiritualitě. Máte-li si zájem koupit knihu
nebo Bibli, přijďte si vybrat!

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

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

CCíírrkkeevv  bbrraattrrsskkáá  ––  5599  ssbboorrůů,,  
9977  ssttaanniicc  ppoo  cceelléé  ČČRR

wwwwww..ccbb..cczz

Pokud chcete dostávat tento program
emailem, napište na adresu: 

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

PROVOZ KLUBU

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

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

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

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

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

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

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

PROGRAM V ŘÍJNU 2005

ssoobboottaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1144..0000
DDoobbyyttíí  JJiižžnnííhhoo  PPóólluu  ––  ffeessttiivvaall  ss hhuuddbboouu,,  
ddiivvaaddlleemm  aa ssííddlliiššttěěmm  vv CCeennttrrááll  PPaarrkkuu..  
Tu-bordel (street rock), Drunken Boome-
rang (ska), Diktát. (karate music), Gangna-
ils (slap-punk), Divnej Postoj (hip-hop)
Projekt-ill (hip-hop) Mox̌a (hip-hop) Tribo
Fuego (fireshow). Homeless divadlo Ježek
a Čížek, Bulva v plenéru,...

ssttřřeeddaa    ❑❑ 55..
KKoouuzzeellnnáá  kkuucchhyynněě

ppoonndděěllíí ❑❑ 1100..
FFiillmmoovvýý  kklluubb

ppáátteekk ❑❑ 1144..
TTuurrnnaajj  vvee  ffoottbbáállkkuu  oo řřííjjnnoovvééhhoo  MMiissttrraa

ssttřřeeddaa ❑❑ 1199..
KKeerraammiicckkáá  ddííllnnaa

ppáátteekk ❑❑ 2211..
EElleekkttrroonniicckkéé  hhuuddeebbnníí  vvyyssttoouuppeenníí
(interpret bude upřesněn)

ppoonndděěllíí ❑❑ 2244..
FFiillmmoovvýý  kklluubb
DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  nnaa  wwwwww..pprrooxxiimmaassoocciiaallee..cczz



KKUULLTTUURRNNÍÍ PPŘŘEEHHLLEEDD ŘŘÍÍJJEENN 220000551166

AKCE PRO VEŘEJNOST 
NA TOULCOVĚ DVOŘE V ŘÍJNU

SSoobboottaa ❑❑ 11.. ❑❑ 1100..0000––1188..0000
SSvvěěttoovvýý  ddeenn  zzvvíířřaatt..  

Zveme vás na oslavu Světového dne zví-
řat. V zajímavém programu na vás čeká
řada vystoupení, soutěží a aktivit. Uvidíte
ukázky práce psů a koní v méně obvy-
klých oborech. Děti z chovatelského krouž-
ku vás seznámí s našimi zvířaty, případně
vám poradí, jak se starat o vašeho domá-
cího mazlíčka. K vidění budou ukázky stří-
hání ovcí, výroby sýrů, aj. Na zájemce bu-
dou čekat kočičky z útulku vhodné k adop-
ci. Pro vítěze soutěží farmářských, kovboj-
ských a vědomostních je připravena řada
cen. Na děti čeká svezení na huculských
koních, kontakt s canisterapeutickými psy
a drobné dílničky. V rámci programu pro-
běhne vyhlášení vítězů výtvarné a literární
soutěže pro děti „Jak se žije zvířatům s lid-
mi“ a vernisáž výstavy nejlepších prací.
Hudba a tanec ve stylu irském, country
i moderním budou příjemným doplněním
programu. Celý den bude otevřena kuchy-
ně s řadou dobrot i pro vegetariány. Pro-
gram proběhne od 10:00 do 18:00 hodin.
PPoořřaaddaatteell::  OOSS  SSrraazz..  VVssttuuppnnéé::  ddoossppěěllíí  6600
KKčč,,  dděěttii,,  ssttuuddeennttii  aa ddůůcchhooddccii  3300  KKčč,,  rrooddiinn--
nnéé  II..  ((11  ddoosspp..  ++  22  dděěttii))  ––  110000  KKčč,,  rrooddiinnnnéé
IIII..  ((22  ddoosspp..  ++  22  dděěttii))  ––  116600  KKčč..

PPoonndděěllíí ❑❑ 33.. ❑❑ 1155..0000––1188..0000
ZZpprraaccoovváánníí  llnnuu..  
Během odpoledne si vyzkoušíte, co je po-
třeba všechno udělat, než můžete spřádat
nit. Malé děti si vypracují pracovní list, do-
spělí si zapředou na vřetánku.

ZZaaččíínnáámmee  vv 1155..0000  aa vv 1166..3300  ((ddoo  1188..0000))..
VVssttuuppnnéé::  3300  KKčč..

ÚÚtteerrýý ❑❑ 44.. ❑❑ 1100..0000––1122..0000
EEkkoollooggiicckkáá  ddoommááccnnoosstt??  PPrroočč  NNee!!  
Jak na to, aby naše ekologická stopa byla
co nejmenší a přitom byla naše domác-
nost čistá a fungující? Přijďte, poradíme
vám, společně vše vyzkoušíme. Projdeme
se také areálem Toulcova dvora. K dispo-
zici je herna pro děti. Program proběhne
v mateřském klubu Mateřídouška, srdečně
ale zveme i další zájemce z řad veřejnosti.
Svou účast je nutno vždy nahlásit nej-
později do předcházející středy na tel. 271
750 548
VVssttuuppnnéé::  DDoossppěěllýý  ((++00––11  ddííttěě))  5500;;  ddoossppěěllýý
++  22  dděěttii  7700  KKčč..  

SSttřřeeddaa ❑❑ 55.. ❑❑ 1166..3300––1188..3300
VVýýrroobbaa  kkrraabbiiččkkyy  zz  lloouubbkkuu..  
Loubek je pružný, plochý pásek odštípnutý
ze dřeva, větve nebo kořene stromu. Před-
měty vyrobené z tohoto pletařského mate-
riálu jsou velmi pevné, trvanlivé a pěkné.
Naučíme vás, jak si z tohoto opomíjeného
materiálu udělat pěknou krabičku. Vhodné
pro účastníky od 8 let. Zájemci hlaste se
na tel.: 271 750 548, přihlášky se přijímají
do naplnění kapacity. SS sseebboouu::  oossttrrýý  nnůůžž,,
kkuucchhyyňňsskkéé  pprrkkéénnkkoo,,  vvěěttššíí  kkoovvoovvéé  nnůůžžkkyy..
MMííssttnnoosstt::  jjííddeellnnaa..  ÚÚččaassttnniicckkýý  ppooppllaatteekk::
110000 KKčč  ((zzaahhrrnnuujjee  pprrááccii  lleekkttoorraa  aa mmaatteerriiááll))..

SSttřřeeddaa  ❑❑ 1122.. ❑❑ 99..3300––1122..3300
VVíímmee,,  ccoo  jjíímmee??  
Přijďte si vyzkoušet jak zdravě, chutně
a levně zařadit do našeho jídelníčku pro-
dukty biologického zemědělství. Program
proběhne v mateřském klubu Mateřídouš-
ka, srdečně ale zveme i zájemce o zdra-
vou výživu z řad širší veřejnosti. Součástí
je i procházka biozahrádkou, ochutnávka
společně uvařeného jídla, bylinkový čaj,
vytištěný recept a další informace. K dis-
pozici herna a zahrádka pro děti. SSvvoouu
úúččaasstt  jjee  nnuuttnnoo  vvžžddyy  nnaahhlláássiitt  nneejjppoozzdděějjii  ddoo
ppřřeeddcchháázzeejjííccíí  ssttřřeeddyy  nnaa  tteell..  227711  775500  554488
VVssttuuppnnéé::  DDoossppěěllýý  ((++00––11  ddííttěě))  112200;;  ddoossppěě--
llýý  ++  22  dděěttii  116600  KKčč..

SSttřřeeddaa  ❑❑ 1122..  ❑❑ 1166..3300––1188..3300
VVýýrroobbaa  ddřřeevvěěnnýýcchh  oozzddůůbbeekk..
Opětovné setkání s úžasným materiálem
– bezem. A nejen s ním! Výroba korálků
a jiných drobností zdobených vypalováním
a zakuřováním. Vhodné pro účastníky od
8. let. Program se uskuteční od 16.30 do
18.30 hod. Zájemci hlaste se na tel.: 271

750 548, přihlášky se přijímají do naplnění
kapacity. SS sseebboouu::  mmaallýý  oossttrrýý  nnůůžž,,  kkuu--
cchhyyňňsskkéé  pprrkkéénnkkoo..
ÚÚččaassttnniicckkýý  ppooppllaatteekk::  112200 KKčč  ((zzaahhrrnnuujjee
pprrááccii  lleekkttoorraa  aa mmaatteerriiááll))..

ČČttvvrrtteekk  ❑❑ 2200..  ❑❑ 1144..0000––1188..0000
DDeenn  ssttrroommůů..
Dne 20. října slaví stromy v České republi-
ce svátek. My se v tento den pokusíme
zdůraznit význam stromů pro člověka.
V dílničkách budete vyrábět předměty ze
dřeva, hoblin, kůry, lýka, dýhy a dalších
přírodních materiálů. Dozvíte se o léčivé
síle stromů, ale i o stromech, které jsou
pro člověka jedovaté. Shlédnete malou vý-
stavku. Těšte se! Program proběhne od
14.00 do 18.00 hod. Můžete přicházet
kdykoli během odpoledne, nejpozději však
v 17.00 hod., abyste si vše stihli vyrobit.
VVssttuuppnnéé::  ddoossppěěllíí  5500  KKčč,,  dděěttii  oodd  44  lleett,,  
ssttuuddeennttii,,  ddůůcchhooddccii  3300  KKčč,,  rrooddiinnnnéé  
vvssttuuppnnéé::  11  ddoossppěěllýý  aa 22  dděěttii  9900  KKčč,,  
22  ddoossppěěllíí  aa 22  dděěttii  113300  KKčč..

SSttřřeeddaa  ❑❑ 2266..  ❑❑ 1100..0000––1122..0000
ZZddrraavvíí  nnaa  ddoossaahh..
Příroda jako nositelka dokonalých přírod-
ních zákonů je pro člověka v chaoticky
utvářeném prostředí dnešního světa vždy
zdrojem posily a pochopení. Léčivé byliny,
drahé kameny, barvy, tóny, vůně… jsou
poselstvím harmonie, krásy a dokonalosti.
Pojďme společně hledat toto poselství.
Součástí programu je procházka naším
areálem, ukázka jednotlivých terapií, té-
matický text a bylinkový čaj. Program pro-
běhne  v mateřském klubu Mateřídouška,
srdečně ale zveme i zájemce z řad širší
veřejnosti. SSvvoouu  úúččaasstt  jjee  nnuuttnnoo  vvžžddyy  nnaa--
hhlláássiitt  nneejjppoozzdděějjii  ddoo  ppřřeeddcchháázzeejjííccíí  ssttřřeeddyy
nnaa  tteell..  227711  775500  554488
VVssttuuppnnéé::  DDoossppěěllýý  ((++00––11  ddííttěě))  112200;;  ddoossppěě--
llýý  ++  22  dděěttii  116600  KKčč..

Místo konání akcí
a bližší informace o programech:
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy,
Toulcův dvůr, Kubatova 1/32
102 00 Praha 10–Hostivař
Tel. 271 750 548
E–mail: info@toulcuvdvur.cz
www.toulcuvdvur.cz

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

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

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

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


