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Soubor Hájíček Základní umělecké školy Jižní
Město není mezi ostatními folklorními muzikami

žádným nováčkem. Již deset let hraje své lidové písně
na nejrůznější náměty po všech koutech republiky
a poslední tři roky se dokonce věnuje i klasické
orchestrální činnosti.

Přestože během svého působení vyjel se svým
repertoárem několikrát do zahraničí, například do
Německa, Rakouska a na Slovensko, nikdy se mu
zatím nedostalo takové příležitosti jako letos.

V rámci padesátiletého výročí založení Evropské
unie pozvala totiž soubor Hájíček česká velvyslankyně
v Abu Dhabi paní JUDr. Věra Jeřábková, CSc. na
desetidenní koncertním turné po Spojených arab-
ských emirátech, kterého se zúčastnil ve spolupráci
s místním Emirates Youth Symphony Orchestra, pod
vedením dirigenta Riada Kudsiho.

Hájíček aneb Czech Youth Orchestra, složen z mla-
dých hudebníků ZUŠ Jižní Město, Pražské konzerva-
toře a Hudebního gymnázia Jana Nerudy, vystupoval
pod taktovkou svého šéfdirigenta Jiřího Janouška
a profesorským dohledem ředitele ZUŠ Jižní Město
Mgr. Františka Hlucháně.

Turné dopadlo nad očekávání úspěšně. Koncerty si
získaly ohlas emirátské veřejnosti, tisku a televize
a všeobecně byly přijímány srdečně.

Ze všech deseti koncertů lze považovat za největší
úspěch například krásný koncert v Abu Dhabi pro čes-
kou ambasádu, vystoupení na Dubai American Uni-
versity a především koncert v Sharjah, který si s chutí
vyslechl i následník trůnu.

Vnímavé publikum oceňovalo především výbor-
nou dramaturgii vystoupení. Každý koncert se skládal
jak z části orchestrální, tak z části folklorní. Zazněla
díla klasicistní i romantická, autorů jako jsou napří-
klad G. Rossini, J. Brahms, P. I. Čajkovskij, B. Sme-
tana, A. Dvořák, F. Mendelessohn-Bartholdy či W.
A. Mozart, v nichž orchestr doprovázel vynikající
sólisty, významného syrského klavíristu Gaswana
Zerikly a mladou českou houslistku Markétu Janouš-
kovou.

Druhou polovinu programu vyplnily lidové písně
folklorního souboru Hájíček, jehož radostný projev
a brilantní instrumentalita nezůstaly bez řádného oce-
nění publika.

Pokračování na straně 22
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TÉMA

Studie regenerace
Jižního Města.

INFORMACE

Nechceme likvidovat
kulturu na Jižním Městě
a nelikvidujeme ji.

KULTURA

Jižní Město hostí festival,
který pomůže dětem.

CYKLOTRASY

Přijďte si prohlédnout
Studii cyklotras
a cyklostezek na území
Jižního Města.

Hudebníci základní umělecké školy
reprezentovali Jižní Město v Arábii

Hudebníci jihoměstského souboru Hájíček rozvinuli vlajku Prahy 11 v hlavním městě Spojených arab-
ských emirátů Abu Dhabi. FOTO: ZUŠ JM
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Rada MČ Praha 11 dne 10. 3. 2005 
na své 7. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:

▼ prohlášení o partnerství mezi MČ
Praha 11 a Farní charitou Chodov
na projekt „Posílení kapacity sociál-
ních služeb Farní charity Chodov“

▼ prohlášení o partnerství mezi MČ
Praha 11 a o. s. FORMIKA na pro-
jekt „Posílení kapacity služeb podpo-
rovaného vzdělávání v o. s. FORMI-
KA“

▼ prohlášení o partnerství mezi MČ
Praha 11 a YMCA Praha na projekt
„Pevný základ – kvalitní pomoc!“

▼ v souvislosti se žádostí spol. KIFARA
CZ, s. r. o. slevu ze sjednaného mě-
síčního nájemného ve výši 10 %
v době od 22. 7. 2004 z důvodu zaté-
kání do prostoru 80 parkovacích
míst sleva bude poskytnuta do doby,
než pronajímatel odstraní vady před-
mětu nájmu nebo než budou tato
parkovací místa užívána nájemcem
se souhlasem pronajímatele k jinému
účelu než pro garážování vozidel

▼ výpověď z nájmu nebytových prostor
čp. 1986–03 o výměře 106,11 m2

v objektu Dědinova čp. 1986

NESOUHLASILA:

▼ s navrhovanou úpravou Územního
plánu hlavního města Prahy na čás-
tech pozemků parc. č. 3475, 3476,
3479/1, 3479/2 a 3480 v k. ú. Cho-
dov, spočívající ve zmenšení hranic
území OC o zastavěné území a zvý-
šení kódu míry využití území
(v území OC1 z kódu D9 na G9
a v území OC2 z kódu B9 na F9), dle
předložené dokumentace zpracova-
né firmou Archikon „A“ s. r. o.
v lednu 2005 pro žadatele Ing. Kraj-
číra, jednatele spol. P+T s. r. o. (DIČ
CZ45241031), z důvodu nadměrné-
ho zatížení celého území a nevhod-
ného urbanistického řešení

SOUHLASILA:
▼ s návrhem na změnu územního plánu

ze ZN – přírodní nelesní a SP – slou-
žící sportu na SVO – smíšené obcho-
du a služeb na pozemku parc. 
č. 536/425 a částech pozemků parc. 
č. 536/123, 536/124, 536/256
a 536/258 v k.ú. Háje – pro záměr vý-
stavby objektu občanské vybavenosti

▼ s dostavbou areálu firmy BETA Dob-
rovský v. o. s., dle studie zpracované
projektantem S. I. S., projekt, s. r. o.,
v lednu 2005 za podmínky redukce
objemu jižní části objektu vzhledem
k blízkosti dopravní křižovatky Květ-
nového vítězství – Ke Stáčírně

Rada MČ Praha 11 dne 24. 3. 2005 
na své 8. mimořádné schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
▼ rozpočtové opatření č. 14/05 – pře-

sun finančních prostředků v běžných
výdajích rozpočtu MČ Praha 11 na
rok 2005 ve výši 90 000 Kč, a to
z oddílu 64 – ostatní činnosti, z roz-
počtové rezervy neúčelové, do oddí-
lu 35 – zdravotnictví, na položku
příspěvky a dary celkem, na zajištění
lékařské služby první pomoci

▼ dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci
při zajištění lékařské služby první
pomoci mezi MČ Praha 4 a MČ
Praha 11

POŽÁDALA:
▼ Magistrát hl. města Prahy o navýšení

neinvestičních výdajů na rok 2005
pro základní školy MČ Praha 11
o tyto částky: 3 969 000 Kč, které
dokryjí částku na nenárokovou slož-
ku platu ve výši 5 % a 1 812 000 Kč
na proplácení přesčasových hodin
a 795 000 Kč na OON

Rada MČ Praha 11 dne 29. 3. 2005 
na své 9. mimořádné schůzi mj.:

JMENOVALA:
▼ Mgr. Radka Pištoru odborným po-

radcem komise pro posouzení a hod-
nocení nabídek na obchodní veřej-
nou soutěž „Komplexní údržba
a úklid veřejné zeleně a jejího vyba-
vení v městské části Praha 11“

Rada MČ Praha 11 dne 31. 3. 2005 na
své 10. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
▼ s návrhem zadání změn 06 územní-

ho plánu
1. 1. Z 0980/06 – změna z IZ na SVO,
za podmínky zmenšení plochy SVO
tak, aby u křižovatky ul. Opatovské
a Hrnčířské zůstala v části IZ
1. 2. Z 1010/06 – změna z VVS na OC
1. 3. Z 1147/06 – změna z DPZ na

ZAD, za podmínky integrace záchytné-
ho parkoviště P + R do plánovaného
objektu
1. 4. Z 1175/06 – za podmínky zacho-
vání území MČ Praha 11 pro rekreaci
a oddech obyvatel a vyloučení takové-
ho rozvoje městských částí Praha 10
a Praha 15 v této oblasti, který by zatí-
žil komunikace Prahy 11
1. 5. Z 1296/06 – změna z ZN na IZ
1. 6. Z 1297/06 – změna z PSZ na IZ
1. 7. Z 1298/06 – změna z SVO na
SO3
1. 8. Z 1299/06 – doplnění plovoucí
značky DG
1. 9. Z 1300/06 – změna z SVM a OV
na OC
1. 10. Z 1301/06 – změna z SVM a OV
na OC
1. 11. Z 1302/06 – změna z SVM na
OC
1. 12. Z 1303/06 – změna z OV na OC
1. 13. Z 1304/06 – změna z OV na OC

NESOUHLASILA:
▼ 1. s návrhem změn územního plánu

Z 1097/06 a Z 1325/06 v MČ Újezd
u Průhonic, které umožňují další
rozvoj území bez vyřešení dopravní
obsluhy

▼ 2. s návrhem změny územního plánu
Z 1052/06 v MČ Újezd u Průhonic,
která zamezuje přímému napojení
místních komunikací na dálnici D1

▼ 3. s návrhem změn územního plánu
Z 1358/06 a Z 1360/06 v MČ Křesli-
ce, které umožňují využít další roz-
sáhlé plochy převážně pro bydlení
bez vyřešení dopravní obsluhy

KONSTATOVALA:
▼ že další rozvoj území městských částí

Újezdu u Průhonic a Křeslic nelze
připustit bez vyřešení dopravní obs-
luhy a přímého napojení na dálnici
D1, neboť není možné dále zvyšovat
zátěže komunikací Jižního Města,
zejména ulic Ke Kateřinkám a Opa-
tovské 

SCHVÁLILA:
▼ limit prostředků na platy a počet za-

městnanců pro rok 2005: Centrum
sociálních služeb Praha JM –
19 680 000 Kč pro 101 zaměstnanců,
KD Chodovská tvrz 2 900 000 Kč
pro 15,2 zaměstnance, KD Klubka
1 690 000 Kč pro 8,25 zaměstnance,
KC Zahrada 2 700 000 Kč pro 12,8
zaměstnance

▼ deset výpovědí z nájmu bytu
▼ podle § 65 zákona č. 40/2005 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, jako
dodavatele pro úklid kancelářských
prostor Úřadu městské části Praha
11 firmu SaJ, a. s., Novodvorská
1010/14, 142 01 Praha 4

SOUHLASILA:
▼ s pokračováním v mimosoudním jed-

nání se společností Max a Max, s. r. o.

Pokračování na str. 4

O čem jednala rada MČ

Individuální setkání občanů 
se starostkou a jejími zástupci

se koná 4. kvûtna 2005 
od 16.00 do 18.00 hod. v Ocelíkovû ul.

Veřejné setkání starostky 
a jejích zástupců s občany

se koná 11. kvûtna 2005 od 18.00 hod.
ve ‰kolní jídelnû 

Z· Campanus, Jírovcovo námûstí

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

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

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

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

Zlatá svatba manželů Marie a Jarosla-
va Šindelářových se konala v Cho-

dovské tvrzi v předvečer té první, před pa-
desáti lety, 8. dubna 2005. 

Pan Jaroslav pracoval až do roku 1991
na Ministerstvu financí a paní Marie pra-
covala až do odchodu do důchodu v Pra-
gounionu. Mají dvě děti – dceru a syna
a tři vnoučata. „Podzim života“ tráví nej-
raději na chalupě u Dvora Králové, ale
spokojeni jsou i na Jižním Městě, kam se
přistěhovali už v roce 1977.

Odva dny později, 10. dubna 2005,
oslavili zlatou svatbu Jarmila a Karel

Zedníkovi. Zedníkovi patří ke starousedlí-
kům, pan Karel se s rodiči přistěhoval ve
30. letech z Hloubětína nejprve do Hájů
a zakrátko potom do Chodova. 

Sem si také přivedl v roce 1955 rodilou
Vídeňačku Jarmilu. V souvislosti s asanací
Chodova se v roce 1976 stali jedněmi
z prvních obyvatel nově vznikajícího Jižní-
ho Města a vrátili se zpátky na Háje. 

Vychovali jednu dceru a radost jim dělá
milovaná vnučka.

Zlatou svatbu oslavili dne 17. 3. 2005
v pohodlí svého domova manželé

Dagmar a Oldřich Kafkovi.  
Brali se před padesáti lety, 19. března

1955, prožili spokojený život a vychovali
jednu dceru. 

Všem zlatým manželským párům přeje-
me hodně zdraví, lásky a spokojenosti do
dalších let společného života.   

Vítaní jara 21. března se už stalo hez-
kou tradicí. I letos žáčci mateřských

škol i škol základních rozdávali radost
obyvatelům Jižního Města. Počasí jim
přálo, a tak papírovými květy a ozdobami
zkrášlili kopečky v Centrálním parku
u konečné stanice metra Háje. S nápadem
zajímavě přivítat nadcházející jarní měsíce
přišli stejně jako loni studenti a učitelé
Střední odborné školy ve Stříbského ulici.
Kolemjdoucí přestali spěchat a na chvíli
se nechali unášet jarní náladou. Jaro už je
tady. 

JIHOMĚSTSKÝ KALEIDOSKOP

Chcete se zúãastnit leto‰ního Otvírání studánek v Kunratickém lese?
Pfiijìte v sobotu 30. dubna 2005 na stanici autobusÛ MHD ã. 114
a 165 v kunratické ulici Pfied‰kolní.
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MČ PRAHA 11 – ÚŘAD MČ PRAHA 11
zastoupená tajemnicí ÚMČ Praha 11
vyhlašuje dne 15. 4. 2005 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
REFERENT PRO ZAJIŠTĚNÍ EKONOMICKÉ
A ADMINISTRATIVNÍ AGENDY ODBORU
ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Platové zařazení: 7. platová třída
Sjednaný druh práce: samostatný odborný referent
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.
Požadavky na uchazeče podle 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým

pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání
– středoškolské (vítán ekonomický směr)

požadované znalosti
– znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
– přehled v oblasti ekonomiky
– zkušenosti s výkonem administrativy
– znalost AJ výhodou

další dovednosti, schopnosti
– vítána orientace v oblasti stavebnictví
– velmi dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjad-

řovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
– dobrá úroveň znalosti českého jazyka
– samostatnost, přesnost a pečlivost v práci
– organizační schopnosti
– psychická odolnost

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

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

Přihlášky s požadovanými doklady 
je nutno zaslat nejpozději do 11. 5. 2005 na adresu:
Úřad městské části Praha 11, personální odbor
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – referent pro zajištění
ekonomické a administrativní agendy odboru územního rozvoje“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11

Dokončení ze str. 2

POVĚŘILA:
▼ Mgr. Radka Pištoru, vedoucího právního odboru ÚMČ

Praha 11, aby jménem MČ Praha 11 vykonával funkci
zástupce věřitelů v konkurzním řízení na úpadce Cent-
rum aktivního porodu, občanské sdružení, vedené
Městských soudem v Praze

Rada MČ Praha 11 dne 21. 4. 2004 
na své 11. schůzi mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ:
▼ zprávu o činnosti Úřadu městské části Praha 11 za rok

2004
▼ informaci o zabezpečení ochrany osobních údajů na

Úřadu městské části Praha 11

SOUHLASILA:
▼ s výstavbou základnové telekomunikační stanice na po-

zemku parc. č. 536/373 k. ú. Háje dle dokumentace „Zá-
kladnová stanice RDTF sítě 14447 Praha–Štichova – 35
m“, kterou vypracovala firma Leonhard Moll Railway Et
Tower Systems, s. r. o., v září 2004

SCHVÁLILA:
▼ investiční záměr na rekonstrukci stávající plochy u ZŠ

Donovalská 1684 na florbalové hřiště s umělým povrchem
▼ záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Filipova

2013, Praha 4, včetně pozemku, za podmínek: předmět
nájmu: nebytové prostory o celkové ploše 1 440 m2

a pozemek v k. ú. Chodov, parc. č. 3341/46 o výměře
3 316 m2 doba nájmu: neurčitá se šestiměsíční výpověd-
ní lhůtou přednostně pro školství nebo sociální oblast

▼ záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Stříbrské-
ho 2139, Praha 4, včetně pozemku a služebního bytu, za
podmínek: předmět nájmu: nebytové prostory o celkové
ploše 1 594 m2 a pozemek v k. ú. Chodov, parc. č.
2014/38 a 2014/39 o celkové výměře 8 327 m2 a služeb-
ní byt o výměře 67,7 m2 doba nájmu: neurčitá se ;šesti-
měsíční výpovědní lhůtou přednostně pro školství nebo
sociální oblast

▼ záměr pronájmu bytu formou výběrového řízení za
smluvní nájemné (1. a 2. nájemné) bytu č. 131, 3+kk
v přízemí domu Steinerova 735 podrobnosti najdete na
úřadu– tiskopisy odborů – majetkoprávní přihlášky lze
podávat do 17.30 dne 16. 5. 2005 do podatelny ÚMČ
Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

O čem jednala rada MČ

PODROBNùJ·Í INFORMACE ZÍSKÁTE
• v informaãním centru Mâ Praha 11, stanice metra Háje, tel.: 272 913 168,

tel./fax:272 913 284
• v informaãní kanceláfii v Ocelíkovû 672, tel. 267 902 207, 267 902 209
• v informaãní kanceláfii v SZZ JM II v ·ustovû 1930, tel./fax: 271 913 422
• na webové stránce Mâ Praha 11 http://www.praha11.cz

Za JIŘÍM JEŘÁBKEM

Shlubokým zármutkem oznamuje-
me, že nás dne 28. března po

krátké těžké nemoci navždy opustil
náš přítel, kolega a dlouholetý člen
zastupitelstva MČ Praha 11 Ing. Jiří
Jeřábek. I ve svých 76 letech patřil
k mimořádně aktivním lidem. Byl uznávaným odborní-
kem ve stavebnictví a své celoživotní lidské i profesní
zkušenosti uplatňoval ve své zastupitelské práci pro
Prahu 11. Nikdy na něho nezapomeneme.

S úctou a láskou na něj budeme vzpomínat!
Klub zastupitelů za ODS
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informuje
V průběhu měsíce května 2005

budou všem současným příjem-
cům dávky přídavek na dítě rozesílá-
ny podklady pro možnost dalšího
prodloužení této dávky od 1. 10.
2005.

Dovolujeme si vás upozornit na
důležitou změnu v dokládání příjmů
za rok 2004, jež vyplývá ze zákona
124/2005 Sb., kterým se s účinností
od 30. 3. 2005 mění zákon o státní so-
ciální podpoře č. 117/1995 Sb. v plat-
ném znění. Podle této novely je pro
stanovení výše příjmů osob samostat-
ně výdělečně činných nutno rozlišo-
vat, zda se ve sledovaném roce 2004
jednalo o činnost vykonávanou jako
činnost hlavní nebo jako činnost ved-
lejší. Změněným pravidlům dokládání
příjmů osob samostatně výdělečně
činných byly přizpůsobeny i rozesíla-
né nově vydané tiskopisy „Doklad

o výši ročního příjmu“. Podrobnější
informace týkající se stanovení výše
příjmů osob samostatně výdělečně
činných vám ochotně sdělí pracovni-
ce odboru státní sociální podpory na
svém pracovišti nebo na telefonu
267 914 067.

Z důvodu zachování plynulosti vý-
plat dávky státní sociální podpory pří-
davek na dítě vám doporučujeme vy-
plnit, příp. nechat  si potvrdit tiskopi-
sy „Doklad o výši ročního příjmu“ za
rok 2004 a spolu s „Prohlášením osob
o příjmech rozhodných pro nárok na
dávku“ v nejkratším možném termínu
odevzdat vše na našem odboru státní
sociální podpory v Bohúňově ulici
1553. Potvrzený tiskopis „Potvrzení
o studiu“pro školní rok 2005/2006
pro každé nezaopatřené dítě, které do
31. 8. 2005 dovrší 15 let věku, doklá-
dejte až během měsíce září 2005
(s datem vystavení v září 2005).

Pokud z jakýchkoliv důvodů nebu-
dete mít zájem o prodloužení žádosti

přídavek na dítě od 1. 10. 2005 a ne-
budete tedy dokládat zpět na naše
kontaktní místo vyplněné odpovídají-
cí tiskopisy, oznamte nám, prosím,
tuto skutečnost písemně do 31. 10.
2005. Zjednodušíte a urychlíte tím
postup při ukončování vaší dávky
v naší databázi.

Úřední hodiny odboru:
Pondělí 8,00 – 17,30 hod

Úterý 8,00 – 11,30 hod

Středa 8,00 – 17,30 hod

Doplňující informace: pravidla
pro rozlišování činnosti osob samo-
statně výdělečně činných platí i pro
dávky státní sociální podpory sociální
příplatek a příspěvek na bydlení.
Pokud není činnost vykonávána jako
hlavní, je nutno o této skutečnosti
a době jejího výkonu doložit potvrze-
ní od Pražské (Okresní) správy sociál-
ního zabezpečení.

Odbor státní sociální podpory
Bohúňova 1553, Tel. 267 914 067

ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

NEPOVOLENÉ REKLAMY
na místních komunikacích
Úřad městské části Praha 11 – Odbor dopravy vyzývá

Úřad Městské části Praha 11– odbor dopravy jako pří-
slušný silniční správní úřad podle ust. § 40, odst. 5,

zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) vyzývá
podle ust. § 25, odst. 11 zák č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
vlastníky nepovolených reklamních zařízení, zříze-
ných, respektive provozovaných, na místních komuni-
kacích MČ Praha 11 bez povolení ke zvláštnímu užívá-
ní komunikací k jejich odstranění.

Jedná se o reklamní zařízení, která jsou neoprávně-
ně umístěna na místních komunikacích nebo jejich
součástech a příslušenstvích. Vlastníci těchto reklam-
ních zařízení, pokud neprokáží příslušnému silniční-
mu správnímu úřadu jejich řádné povolení, jsou po-
vinni je neprodleně odstranit do 10 dnů po zveřejnění
výzvy k odstranění na úřední desce Úřadu MČ Praha
11 a příslušný silniční správní úřad je povinen rekla-
mu do 15 pracovních dnů zakrýt a následně zajistit
její odstranění a likvidaci, a to na náklady vlastníka
dotčené pozemní komunikace, na které je reklamní
zařízení neoprávněně umístěno.

Včas neodstraněná reklamní zařízení budou zakryta
a následně odstraněna a zlikvidována, a to na náklady
vlastníka dotčené pozemní komunikace, na které je re-
klamní zařízení neoprávněně umístěno.

Odstranění reklam a jejich likvidace bude provedeno
bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo
povoleno stavebním úřadem podle zákona č. 50/1976
Sb., ve znění p. p. Odbor dopravy ÚMČ Praha 11, 

Vidimova 1325, 149 41 Praha 4

Městská část Praha 11 se zármut-
kem oznamuje, že ve středu 

13. dubna 2005 zemřel náhle ve věku
nedožitých 42 let  Ing. Petr Straňák, do
31. 3. 2005 vedoucí odboru správy ma-
jetku ÚMČ Praha 11.

Hluboce zarmoucená rodina, přáte-
lé a spolupracovníci se s ním rozloučili
v pondělí 18. dubna 2005 v chrámu Páně v Nivnici. Ode-
šel vynikající pracovník, milý a skromný člověk. 

Čest jeho památce.

DOPRAVA na www.praha11.cz
Nově mohou návštěvníci webových stránek Prahy 11 –

www.praha11.cz – najít v sekci Jižní Město – Doprava
informace o dopravních nehodách, uzavírkách a stupních
provozu na komunikacích. Tyto údaje, které mohou auto-
mobilistům ulehčit cesty po Praze, jsou zařazovány ve spolu-
práci s ÚAMK od 15. dubna 2005.

INFORMACE A FORMULÁŘE
pro podnikatele na internetu
Od dubna 2005 jsou webové stránky hlavního města

Prahy www.praha-mesto.cz rozšířeny o rubriku, kterou
jistě uvítají všichni podnikatelé. Jde o stránky živnostenské-
ho odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Najdete zde úplná znění živnostenského zákona a dalších
právních předpisů z oblasti živnostenského podnikání, která
budou průběžně aktualizována. K novelám předpisů budou
ještě zveřejňovány doplňující informace s upozorněním na
změny a vysvětlením dopadu na podnikání. Podnikatelé zde
najdou veškeré formuláře potřebné pro podnikání a také
přehled pražských živnostenských úřadů.
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OZNÁMENÍ O STĚHOVÁNÍ 
Finančního úřadu pro Prahu – Jižní Město
Oznamujeme všem daňovým subjek-

tům, že Finanční úřad pro Prahu -
Jižní Město bude nejpozději k 31. 5.
2005 přestěhován na území Prahy 10 do
objektů v Petrohradské ulici č. 6 a 16.

Aktuální informace 
na informačních linkách tel:
267 901 304, 267 901 305, popřípadě
již v budově Petrohradské tel.
267 273 012, 267 273 013.

Plánované rozmístění oddělení:
Petrohradská 6 – úsek ředitele
Podatelna
Oddělení registrační a evidence daní
Oddělení vyměřovací fyzické osoby
Oddělení vyměřovací právnické osoby
Petrohradská 16 - Oddělení kontrolní
Oddělení vymáhací
Oddělení majetkových daní
Oddělení dotací

Dopravní spojení:
• Tramvaj č. 6, 7, 24 (stanice Oblouková)
• Bus č. 106, 139 (metro Kačerov – stani-

ce Ukrajinská)
• Bus č. 124 (metro Budějovická – strani-

ce Ukrajinská)
• Bus č. 213 (metro Háje – zastávka

KOH-I-NOOR a tramvaj č. 6, 7. 24,
stanice Oblouková)

Ing. Zdeněk Skalický
ředitel Finančního úřadu

pro Prahu - Jižní Město

FINANČNÍ VÝBOR
Zastupitelstva MČ Praha 11
a Úřad městské části Praha 11
Srdečně zveme zájemce z řad neziskových organizací

působících na území Jižního Města na seminář
k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské
unie (JPD 3).

Seminář se koná ve čtvrtek 12. května 2005 od
14.00 hod. v budově Úřadu městské části Praha 11
v Ocelíkově ulici 672/1. Přednášet budou pracovníci
Odboru zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl.
m. Prahy. 

Seminář bude zaměřen na praktické zkušenosti
a rady, jakým způsobem a o jaké finanční prostředky je
možno požádat.

Z důvodu zajištění prostorových kapacit nahlaste
v případě zájmu svou účast kanceláři tajemnice Úřadu
městské části Praha 11 (tel. 267 902 205) nejpozději do
pátku 6. 5. 2005.

Ing. Simona Klimakovská,
tajemnice ÚMČ Praha 11

SLAVNOSTNÍ OBŘADY A OSLAVY
životních jubileí v roce 2005
Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha

11 se obrací na občany Prahy 11, kteří v roce 2005
oslaví významné životní jubileum 85 let, 90 let a na
všechny seniory, kteří už budou slavit narozeniny de-
vadesáté první a další, pokud mají zájem o účast měst-
ské části na jejich oslavě životního jubilea, aby se při-
hlásili v odboru kancelář starosty, Ocelíkova 672, 149
41, Praha 4, tel. 267 902 222 u paní Heleny Majchráko-
vé nebo paní Evy Černé.

Rádi opakujeme výzvu pro manželské páry žijící na
Jižním Městě, které v roce 2005 oslaví zlatou, diaman-
tovou nebo platinovou svatbu a chtějí ji oslavit společ-
ně s městskou částí Praha 11 buď v Chodovské tvrzi
nebo rodinném kruhu. Zároveň prosíme rodiče, jimž se
v roce 2005 už narodilo miminko, aby nám tuto radost-
nou událost oznámili a městská část mohla malého
obyvatele Jižního Města přivítat do života obřadně
v Chodovské tvrzi.

Kontaktujte odbor kancelář starosty, 
paní Helenu Majchrákovou nebo paní Evu Černou, 

tel. 267 902 222, Úřad městské části Praha 11, 
Ocelíkova 672, 149 00.
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■ Jakým způsobem si městská část Praha 11 připomene 60.
výročí konce druhé světové války a své padlé?

Jako každým rokem si Pražské povstání, jehož část se ode-
hrála i na dnešním území naší městské části, připomeneme
položením kytic u památníků a pietním aktem na Chodov-
ském hřbitově. Tam v pátek 6. května uctíme památku
nejen našich padlých, ale i ruských vojáků, kteří byli zabiti
při osvobozování Chodova a Hájů. O den později, v sobo-
tu 7. května od 9.00 hodin, si na travnatém prostranství
u Chodovské tvrze mezi ulicemi Turkovou a Mírového
hnutí připomeneme historickou replikou bojů, k nimž zde
tenkrát došlo, poslední dny druhé světové války.

Všem, kteří se aktivně postavili nacismu na odpor, a to
bez rozdílu národnosti i politické příslušnosti, patří naše
úcta, vděčnost a vzpomínka.

■ Ministerstvo financí definitivně rozhodlo o stěhování
finančního úřadu pro Prahu 11 z naší lokality. Budete se
snažit tento vrátit úřad zpátky?

Ano, budeme se o to snažit. Na žádost městské části o po-
sunutí termínu přestěhování odpovědělo Ministerstvo fi-
nancí ČR, že jí nelze vyhovět. Budova bývalého hotelu
KUPA, cituji z dopisu, získala od počátku letošního roku

nového nájemce, který v ní má zájem urychleně provést
nezbytnou rekonstrukci. Termín plánovaného vystěhování
Finančního úřadu byl nájemcem akceptován, avšak jaký-
koli jeho další odsun by zcela nepochybně znamenal ná-
sledné ztížení pracovních podmínek jeho zaměstnanců,
kterému by byli vystaveni v důsledku probíhajících rekon-
strukčních prací. Navíc má již Finanční ředitelství pro hl.
m. Prahu uzavřeny smluvní vztahy s budoucím nájemcem,
které je nutno respektovat, tolik z dopis Ing. Roberta Szur-
mana. Když se nám nepodařilo vyjednat, aby se finanční
úřad nemusel stěhovat, rádi bychom pro něj našli jiný
vhodný objekt a přestěhovali jej zpět. Jsme si vědomi pro-
blémů spojených s dojížděním obyvatel Prahy 11 na pře-
místěný finanční úřad, a proto v těchto krocích budeme
nadále spolupracovat s Ministerstvem financí ČR a mož-
nými investory.

■ Jedním z témat, které se objevují na diskusním fóru městské
části je i problematika psů a jejich venčení. Myslíte si, že
soužití psů a lidí na Jižním Městě je v souladu?

Soužití psů a lidí v souladu asi je, ale úplně v souladu není
soužití majitelů psů s těmi, kdo psa nemají. Někteří majite-
lé psů nejsou schopni plnit všechny povinnosti, které chov
psa s sebou přináší. Musíme proto více uplatňovat osvětu.
Městská policie v současné době preventivně působí na
majitele větších plemen, aby si psy lépe hlídali. S policií
jednáme o častějších kontrolách majitelů psů i možných
postizích. Městská část pravidelně vydává velké částky na
sáčky a odpadkové koše na psí exkrementy, které mají
venčení psů jejich majitelům ulehčit. Městská část Praha
11 pro rok 2005 vynaložila 76 000 korun na nákup 15 no-
vých košů. Bohužel tyto koše pouze nahradí ty zdevasto-
vané. Věřím, že majitelé psů k radosti ze svého pejska při-
dají i plnění povinností a ohleduplnost ke svému okolí.

Na otázky Filipa Procházky
odpovídala Marta Šorfová, starostka

Zeptali jsme se
STAROSTKY

PŘIVÍTALI JSME 
první občanku 
roku 2005
Nového obyvatele, respektive oby-

vatelku, městské části Praha 11
přivítali 16. 3. 2005 starostka Prahy 11
Marta Šorfová a její zástupce Ivan
Škoda. 

Barborka Šolínová se narodila 
1. ledna v 18.31 v porodnici Praha –
Podolí. Doma se na ni už těšili tři sou-
rozenci.

Marta Šorfová rodičům a jejich
malé dceři popřála dny pohody, lásky
a štěstí a vyjádřila svou radost nad
tím, že právě prvního ledna dostala
naše městská část takový krásný pří-
růstek.

Zástupce starostky Ivan Škoda se
k přání Marty Šorfové připojil a po-
přál rodičům hodně radosti a málo
starostí, i když i ty k péči o děti také
patří. V otázce, zda k malé Barborce
přibyde ještě další sourozenec zatím
rodiče Radek a Yveta nemohou shod-
nout, ale šťastný otec by si ještě jedno-
ho syna určitě přál.

PÁTRÁNÍ!

Základní škola Chodov
letos oslavuje sté výročí

vzniku objektu školy. Při
jejím otevření v roce 1905
byla ražena menší příležitost-
ná medailka z obecného
kovu. Škola i kronikář obce
však mají k dispozici jenom
její nepříliš kvalitní fotografii.
Obracíme se na rodáky
s prosbou: Pokud se u vás
doma medailka dochovala,
umožněte alespoň její kvalitní
digitální ofotografování. 

Vaše oznámení bude vítá-
no jak na ředitelství základní
školy, tak v odboru kancelář
starosty ÚMČ Praha 11.

PhDr. Jiří Bartoň
Tel. 267 902 372
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Kjihoměstským tradicím již neod-
myslitelně patří každoroční oce-

ňování učitelů mateřských, základ-
ních a středních škol v městské části
Praha 11 u příležitosti Dne učitelů.

Při této malé slavnosti, která se ko-
nala v úterý dne 22. března  2005
v salonku hotelu Opatov, zástupce
starostky Ing. Ivan Škoda poděkoval
učitelům za jejich náročnou práci
a odměnil je květinou a knihou. Slav-
nostní odpoledne zpříjemnil moderá-
tor František Med a svým vystoupe-
ním i žákyně Základní umělecké
školy Jižní Město pod vedením paní
učitelky Věry Krejčí, která také patřila
k oceněným učitelům. 

K hřejivé atmosféře setkání přispě-
lo nejen jarní sluníčko, ale i dobrá ná-
lada všech účastníků, která se pak
přenesla do jejich neformálních, přá-
telských rozhovorů. K pohodě slav-
nostního odpoledne též přispělo malé
občerstvení.

Poděkování ovšem nepatří jen uči-
telům přítomným, ale všem pedago-
gům, kteří se při svém povolání doká-
ží vžít do dětských pocitů a pohléd-
nout na problémy jejich očima a tak
žákům porozumět.

Ivana Guthová, odbor školství
a kultury ÚMČ

PODĚKOVÁNÍ 
našim učitelům

SEZNAM 
vyznamenaných pedagogů:

Mateřské školy
M· Blatenská 2145 Vûra Forejtová

M· A. Drabíkové 536 Dana Li‰ková

M· Hrabákova 2000 Blanka Grunová

M· Hroncova 1882 Jana ·vamberková

M· Janouchova 671 Jindra Veselá

M· JaÏlovická 2119 Ivana Pelcová

M· Konstantinova 1480 Vladimíra Polová

M· Kfiejpského 1503 Ivana Nováková

M· Marku‰ova 1556 Jana Molová

M· Mírového hnutí 1680 Marie Chlupáãková

M· Madolinka, 
Modletická 1402 Pavlína ·ajdáková

M· Stachova 518 Lenka Holá

M· Sulanského 693 Dagmar ·imáãková

M· Chodov, 
V Benátkách 1751 Martina Srnová

M· Vejvanovského 1610 Ivana Lehovcová

Základní školy
Z· Campanus, 
Jírovcovo nám. 1782 Barbora Svozilová

Z· Donovalská 1684 Josefa Gregorová

Z· Chodov, 
Kvûtnového vít. 57 NadûÏda Zuntová

Z· Ke Katefiinkám 1400 Dana ·moldasová

Z· K Milíãovu 674 Jifií Blahout

Z· Kvûtnového vít. 1554 Jarmila Králová

Z· Mendelova 550 Helena Mlynárová

Z· Mikulova 1594 Václava Fabianková

Z· Po‰epného nám. 2022 RÛÏena Seidlová

Z· Klíãek, Donovalská 1863 Jana Cíznerová

Speciální ‰koly, 
Kupeckého 576 Irena PotÛãková

ZU· JiÏní Mûsto, Kfitinská 573 Vûra Krejãí

Střední školy
Gymnasium JiÏní Mûsto, 
Tererova 2135 Blanka Haisová

Podnikatelská akademie, 
K Milíãovu 674 Jitka RÛÏiãková

Soukromá stfiední ‰kola 
reklamní tvorby MICHAEL, 
Machkova 1646 Václava Kfiemenáková

Stfiední odborná ‰kola,
Stfiíbrského 2139 Jaroslava âapková

Stfiední odborná ‰kola 
a stfiední odborné
uãili‰tû s. r. o., 
Schulhoffova 844 Miloslava ·tûpánková

Svobodná speciální ‰kola 
J. A. Komenského,
Kfiejpského 1501 Daniela Votavová
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Tuto stránku připravuje MČ Praha-Újezd a není redakčně upravována.

Přinášíme základní informace o prů-
běhu příprav investiční akce „TV

Újezd – Etapa 0004 – Komunikace“.
Městská část svolala schůzku, aby pro-
jednala a zkoordinovala přípravu vý-
stavby komunikací v Újezdu a vyřešení
majetkoprávního vypořádání pozemků
(křižovatka J. Bíbrdlíka a Formanské)
s ing. J. Macasem. Tyto pozemky jsou
klíčovým bodem pro vydání stavebního
povolení. Dalším bodem jednání bylo
zajištění dopravní obslužnosti městské
části, která bude výstavbou komunikací
(investor OMI MHMP) a výstavbou
ostatních investorů značně omezena.

V průběhu července a srpna 2005
bude zahájena výstavba vodovodního
řadu mezi Kateřinkami a Újezdem (in-
vestor PVS a.s.). Dále bude probíhat
výstavba splaškové kanalizace od za-
hajované výstavby obytného souboru
AMADE směrem do Újezdu. V závis-
losti na těchto dvou připravovaných
akcích s termínem dokončení v srpnu
2005, se plánuje v měsíci září – listo-
pad 2005 zahájení výstavby dešťového

kanalizačního řadu, přeložka inženýr-
ských sítí a následné vybudování
chodníků a kompletních povrchů ko-
munikací.

Rekonstrukce komunikací v Újezdu
se inženýrsky připravuje jako jeden
celek. Z důvodu zajištění dopravní ob-
služnosti a potřebného krytí finanční-
mi prostředky z rozpočtu MHMP bude
tato výstavba rozdělena do čtyř etap:

1. etapa – předpokládaný termín
zahájení srpen 2005

– ul. Formanská od Návesního ryb-
níka směrem k dálnice D1 a ul.
Ke Mlýnu

2. etapa – předpokládaný termín
zahájení červenec 2006

– náměstí a od náměstí směrem ke
křižovatce J. Bíbrdlíka, ul. K Su-
kovu a ul. Nad Výpustí

3. etapa – předpokládaný termín
zahájení březen 2007

– ul. J. Bíbrdlíka včetně křižovatky
s ul. Formanskou a ul.Ve Vilkách

4. etapa – předpokládaný termín
zahájení srpen 2007

– ul. Formanská od křižovatky J. Bí-
brdlíka směrem Kateřinky na
konec zástavby v Újezdu. Připo-
mínáme, že termíny zahájení prací
jsou pouze orientační, vše závisí
na možnostech rozpočtu Magist-
rátu hlavního města Prahy. ÚMČ
Praha – Újezd bude občany dotče-
né touto výstavbou informovat
o aktuálním vývoji prací, a to for-
mou osobních setkání se starostou
a místostarostou nebo písemně.

Městská část vyvolala jednání
ohledně záručních oprav Formanské
ulice od křižovatky J. Bíbrdlíka směrem
Kateřinky na konec zástavby v Újezdu.
Investor fa Zavos s. r. o. a zhotovitel fa
Rekomont a. s. se zavázali, že uvedou
komunikaci do vyhovujícího stavu
(v průběhu července – srpna 2005), aby
byla sjízdná do připravované komplet-
ní rekonstrukce v roce 2007.

Václav Drahorád, zástupce starosty

MILÍČOVSKÝ LES v ohrožení!
Úřad městské části obdržel dopis od zástupců spoluvlast-

níků Milíčovského lesa oznamující, že Rada HMP ne-
souhlasila se záměrem úplatného nabytí Milíčovského lesa
do vlastnictví hl. m. Prahy, přičemž jednání o odkoupení
této nemovitosti probíhají již od roku 2000. Spoluvlastníci
jsou rozhodnuti les prodat, a v případě dalšího nesouhlasu
Rady HMP s odkoupením, les nabídnou ke koupi jiné osobě.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd vyjádřilo na svém posled-
ním pravidelném zasedání dne 12. 4. 2005 znepokojení
a obavu, že v případě převodu této nemovitosti na jiného vlast-
níka než hlavní město Prahu, dojde ke znemožnění rekreační-
ho využití lesa pro obyvatele přilehlých městských částí.

Protože je tento objekt využíván nejen obyvateli Újezda, ale
v převážné míře obyvateli MČ Praha 11 a MČ Praha – Křesli-
ce, požádali jsme tyto městské části o stanovisko a podporu
k dalšímu společnému jednání s Magistrátem hl. m. Prahy
o jeho odkoupení. Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

JOSEFSKÁ ZÁBAVA v Újezdu
Městská část Praha – Újezd pořádala dne 25. března 2005

Josefskou taneční zábavu, která se konala v restauraci
U Srbů v Újezdu. Po úvodním vystoupení mažoretek starosta
ing. Jiří Hrubý přivítal občany Újezda, pozvané představitele
radnic okolních městských částí a zástupce firem, které s naší
městskou částí spolupracují. Tento slavnostní večer se velmi vy-
dařil i díky výborné hudební skupině Horváth Band, která hrála
k tanci a poslechu. Těšíme se na setkání se všemi příští rok!

Děkujeme sponzorům, díky kterým jsme mohli zakoupit bohatou tombolu.

OČKOVÁNÍ proti vzteklině
V naší městské části se bude letos očkování proti

vzteklině konat 18. května. V Újezdu u Návesního
rybníka u autobusové zastávky od 16.00 hod do 18.00
hod. V Kateřinkách na křižovatce ulic Na Křtině a Vod-
nická „u vrby“ od 18.30 hod do 19.00 hod.

REKONSTRUKCE komunikací v Újezdu

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 12. 4. 2005

SCHVALUJE:
▼ záměr nákupu pozemků parc. č. 213/23 a 526/2,

UKLÁDÁ STAROSTOVI:
▼ pokračovat v jednáních ohledně dopravního řešení na

dálnici D1,
▼ jednat o dalších možnostech finančního řešení dostavby

I. a II. etapy ZOV.

PŘEDBĚŽNĚ SOUHLASÍ:
▼ s převodem pozemků pod II. etapou výstavby sídliště Čs

reality a.s. za předem stanovených podmínek.
Úplné znění textů je vyvěšováno na Úřední desce, infor-

mačních vývěskách a na webových stránkách úřadu.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 10.

května 2005 od 19.00 hod. v zasedací místnosti úřadu
městské části.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty
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Před 2. světovou válkou se Chodov
rozkládal u hranic Prahy a měnil se

ze zemědělské obce na předměstské
sídlo s příjemnými domky a vilkami.
Roky 1938 - 1939 přinesly Chodovu
také krátkou éru zahájení stavby první
československé dálnice. 15. března
1939 však vtrhli do Československa
vojáci nacistického Německa a začalo
šest let ponižující okupace. Provázel ji
teror proti všem, kdo se pokusili
o odpor, a genocida Židů. V Chodově
a Hájích bylo zatčeno na třicet osob,
z nichž se po ukončení války vrátilo
jen čtrnáct. Přelom roku 1944 a 1945
ale ukázal, že nacistické Německo
ustupuje na všech frontách před údery
spojeneckých vojsk, že se blíží jeho
konec a s ním i zánik protektorátu
Čechy a Morava. Nebe již také stále
častěji zaplňovaly spojenecké letouny. 

5. května 1945 vypuklo v Praze po-
vstání a také občané v Chodově a Há-
jích vyvěsili československé vlajky a za-
čali se shromažďovat v ulicích. Veřej-
nosti se prohlásily ilegálně utvořené re-
voluční národní výbory. Někteří muži
odešli bojovat do ulic Prahy a bojovali
u rozhlasu i jinde. V Chodově lidé ob-
klopili školu v dnešní ulici Květnového
vítězství, v níž sídlila jednotka SS. Po
jednáních, v nichž sehrály roli také
uniformy záložních důstojníků a četní-
ků, všech 168 vojáků odevzdalo zbra-
ně. Byli internováni ve třídách. Povstal-
ci odjeli pro další zbraně do vršovic-
kých a smíchovských kasáren.

Povstání v Praze dostávalo organi-
zovaný ráz, zapojovali se do něj důstoj-
níci v záloze, příslušníci české policie,
četnictva a vládního vojska. Jih Prahy
a její zázemí ovlivňoval 1. revoluční
pluk s označením Albatros, s velitel-
stvím v záběhlickém zámku. V Chodo-
vě převzal velení kpt. Feix ze Spořilo-
va. Ukořistěnými zbraněmi bylo vy-
zbrojeno osmdesát mužů. Večer 5.
května uposlechli volání o pomoc

z Kunratic, kolem kterých postupovaly
od Benešova na Prahu útvary skupiny
SS „Wallenstein“ s obrněnou techni-
kou. Dvě čety chodovských dobrovol-
níků se účastnily obranných bojů u Ze-
lených domků a v Kunraticích.

Chodov byl opevňován. Silniční zá-
tarasy ze silných klád se staly základem
barikád, kolem obce stály ozbrojené
hlídky. V neděli 6. května hlídka u sa-
moty Barvírny, praporčík četnictva
Karel Ocelík a Josef Herzán, zpozoro-
vala skupinu německých vojáků u Milí-
čovského lesa a chtěla je přimět ke ka-
pitulaci. Šlo o jeden z vlakových tran-
sportů, kterým povstalci v Hostivaři
a Horních Měcholupech odpojili loko-
motivy. Němci zahájili palbu. J. Herzán
v přestřelce zahynul, postřelený K.
Ocelík zemřel v nemocnici.

7. května odpoledne zaútočilo na
Chodov na čtyři sta esesáků vyzbroje-
ných i děly, minomety a kulomety.
Chodovští s bojovými druhy z Hájů,
Vršovic, Záběhlic, Průhonic i odjinud
v přímém boji statečně bránili přístupy

k obci. Způsobovali nepříteli ztráty
a za houstnoucího šera bojovali v uli-
cích. Čtrnáct domů bylo poškozeno dě-
lostřelbou. V nastupující noci drtivá
přesila nepřítele zatlačovala povstalce
obcí, v níž se utvořilo několik ohnisek
odporu. V obsazené západní části Cho-
dova nacisté vraždili lidi i v domech,
házeli granáty do sklepů mezi ukryté
obyvatele, demolovali interiéry. Nási-
lím odvedli téměř devadesát rukojmí
do Kunratic. V noci se oboustranná
střelba z lehkých zbraní a z kulometů
ozývala v dnešní ulici Květnového ví-
tězství mezi prostorem ZŠ Chodov
a Novými Háji. Chodovským obrán-
cům přišly nové posily z Uhříněvsi
a Hostivaře a bojová linie se stabilizo-
vala. Před půlnocí se začali nacisté sta-
hovat. Odnášeli také svoje mrtvé a zra-
něné a povstalci zabírali prostor. V boji
však zahynulo také čtyřicet devět
obránců Chodova a bezbranných civi-
listů. Jejich jména připomíná pamětní
deska v chodovské škole.  

9. května po poledni se v Chodově
objevily první jednotky Rudé armády,
vítány obyvatelstvem. Bylo po válce,
i když přestřelky v okolních lesích pro-
bíhaly až do 12. května.  

Bojová ukázka u Chodovské tvrze 7.
května 2005 od 9.30 do 10. 30 hod.
v podání historické skupiny Četnická
pátrací stanice Praha a dalších klubů
vojenské historie není rekonstrukcí
místních dobových událostí. Je však při-
pomenutím mnoha okamžiků v Praze
před 60. roky, části naší historie, na kte-
rou nechceme ani dnes zapomenout.

PhDr. Jiří Bartoň, 
kronikář Prahy 11

por. Jan Holub,
HS Četnická pátrací stanice Praha

CHODOV v květnu 1945

MČ Praha 11 
a Český svaz bojovníků
za svobodu zvou

Zveme občany městské části
Praha 11 na pietní akt u pomní-

ku padlých na Chodovském hřbito-
vě, který se uskuteční v pátek 6.
května 2005 v 11 hodin.

Vzpomínková slavnost se koná
pod záštitou starostky městské části
Praha 11 Marty Šorfové u příležitosti
60. výročí konce druhé světové války
a osvobození Československa.



Klíč 5/2005 OSOBNOSTI JM 11www.praha11.cz

P lk. Václav Djačuk, je obyvatelem Prahy 11, který se ak-
tivně podílel na osvobození Československa.

Z okupované vlasti, z území bývalé Podkarpatské Rusi,
chtěl uprchnout do bývalého Polska, ale při obhlídce hranic
byl zatčen. A jako všichni ti, kteří chtěli utéct na východ,
skončil jako údajný špión v ruském gulagu nedaleko Ochot-
ského moře. V přístavu Magadan se v roce 1940 vylodil on
a ještě dva tisíce podobně postižených Čechoslováků.

„Jeli jsme přes celé Rusko,“ vzpomíná plk. Djačuk. „Jeli
jsme v nákladních vagónech a cestou jsme dostávali jen jed-
nou denně jídlo a vodu. Nikdo si nedovede představit, jaké
to je, mít opravdu hlad, ale mít žízeň je ještě horší. Když
jsme jeli přes řeku a nebo když jsme na nádražích viděli
pumpy, ze kterých se čerpala voda do lokomotiv, byl bych
ochoten dát i život za to, abych se mohl dosyta napít.“

Stejné to bylo i ve zlatých dolech v údolí řeky Kolyma.
Pracovalo se dvanáct hodin a i zde podle Vasila Djačuka,
jak ho pojmenovali Rusové, panoval velký hlad. Pracovalo
se bez jediného dne volna, státní svátky byly naopak „slave-
ny“ dvojnásobnou dávkou práce. Hlad, neustálá práce a ne-
jistota, se tak musely podepsat jak na fyzické kondici, tak na
psychice.

„Práce mne vyčerpávala, nevěděli jsme, co s námi bude.
Byl jsem tak unavený, že jsem nemohl ani překročit práh
u baráku,“ popisuje Václav Djačuk následky práce v gulagu.
„Potřeboval jsem si aspoň jeden den odpočinout, a tak jsem
přemýšlel, co mám pro to udělat. Jestli se kopnout krumpá-
čem nebo spadnout z výtahu, který vozil narubaný materiál.
A pak jsem přišel na to, že u šachty vedly kolejničky pro vo-
zíky, kterými se vyváželo na haldu. Rozhodl jsem se tedy, že
půjdu vedle kolejniček, pak jsem jako zakopl a před přijíždě-
jící prázdný vozík jsem položil ruku. Udělalo to drc drc
a vozík mi ji přejel. To ale nesměl nikdo vědět, že jsem se
zranil úmyslně, protože za to bych mohl dostat další trest.“

V padesátistupňových mrazech, bez pořádného jídla
hodně internovaných umíralo.

Plk. Djačuk vzpomíná, jak kvůli zachování vlastního ži-
vota chodili na palandy k mrtvým a přebírali za ně chleba.
„On je nemocný, nemůže si ten chleba vzít,“ říkali tehdy.

Po třech letech internace přišlo nařízení, že internovaní
Čechoslováci musí být propuštěni. „Soustředili nás v Maga-
danu. Tam nás stále kontrolovali, jestli mezi námi není
někdo jiný a jestli si s sebou neodvážíme zlato. Dokonce
i zraněným prohlíželi rány, jestli v nich nemají něco schova-
né.“ Zatímco v roce 1940 dvě lodě přivezly 2000 vězňů, pro-
puštění v roce 1943 se dožilo pouhých 187 osob.

„Z Vladivostoku nás přesunuli do Buzuluku, kde jsme
prodělali výcvik. Tam se nás zeptali, kdo by chtěl k letectvu.
Já jsem zblízka letadlo nikdy neviděl, ale proto, že jsem zažil
ty velké mrazy, přihlásil jsem se. Přihlášených bylo asi tři sta,
z těch lékaři vybrali dvě stě lidí, že jsou připraveni na další
lékařské prohlídky. Z nich 39 lidí mohlo odjet do letecké
školy ve Vjaznikách,“ popisuje vstup k letectvu Václav Dja-
čuk. Zkoušku, při které provedli piloti se zájemci o modrou
uniformu několik akrobatických prvků a pak po nich chtěli
vědět, kde je letiště nebo další orientační body, složilo dva-
cet pět uchazečů. „Pak nás čekal výcvik na La-5, letounu
Rata a dalších typech. Součástí výcviku byly i tři seskoky pa-
dákem. Jeden z mých kolegů vyskočit z letícího letounu ne-
chtěl, a tak jsem seskoků absolvoval šest,“ říká a pokračuje:
„Po ukončení kursu nás šest poslali na frontu k 1. čs. stíhací-
mu pluku. S ním jsme se dostali až do Československa. Při-
stáli jsme tehdy u Příboru u Moravské Ostravy. U 1. česko-
slovenského stíhacího pluku byli velmi čestní a velmi zapá-

lení lidé, vzpomíná: „Věnovali se nám, jak jsme potřebovali
a předávali nám své zkušenosti.“

S 1. čs. stíhacím plukem přistál Václav Djačuk v Letňa-
nech a zde zůstal jako pilot zdejšího výzkumného ústavu až
do roku 1949, kdy byl spolu s dalšími letci vyhozen. Čekalo
ho zařazení skladníka u firmy Baraba, ale s dovětkem, že by
si měl nejdříve vyzkoušet manuální práci. Po několika letech
odešel dělník a bývalý staršina Djačuk do Moravské Třebo-
vé. I přes to, že podle vlastních slov strojům nerozuměl, byl
zde zařazen jako mechanizátor. Později se z něj stal investič-
ní referent. V roce 1956 si ale vojenská správa zavolala vy-
hozené letce a dala jim na vybranou, zda půjdou fárat do
dolů nebo pracovat do hutí. Václav Djačuk tak na dva roky
skončil jako horník na dole Nosek.

Filip Procházka, foto:archiv 

Plk. Václav DJAČUK
Z gulagu za knipl

MČ Praha 11 
vydala 
k 60. výročí ukončení 2. svě-
tové války publikaci Jiřího
Bartoně Jak zákony kázaly
nám, Chodov a Háje v květ-
novém povstání roku 1945.
Jde o 2. vydání publikace
z roku 1995, podstatně rozší-
řené a upravené, doplněné
mnoha ilustracemi. 
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už patnáct let
Patnácté narozeniny v životě člověka znamenají

vstup do etapy života, která nás naplňuje po-
znáním, studiem a hledáním cesty, jak v životě nej-
lépe obstát. Patnácté narozeniny v životě školy
umožňují i takové pozvolné sebehledání, ale pro
Základní uměleckou školu Jižní Město bylo
oněch patnáct let téměř strmým letem vzhůru. Po-
suďte sami:

Ještě ve školním roce 1989 – 1990 byla Základ-
ní umělecká škola pobočkou ZUŠ Lounských
v pražských Nuslích. Osamostatnila se 1. května
1990 a její první ředitelkou byla prof. Miluše Káro-
vá. V roce 1991 převzal vedení školy současný ře-
ditel František Hlucháň.

ZUŠ začínala výuku ve dvou pavilónech bývalé
mateřské školy Juranova a ve vilce ve Stachově ulici. V roce
1991, po nutných stavebních úpravách, se škola přestěhova-
la již do čtyř pavilónů v Křtinské ulici v Hájích. Byl vybudo-
ván i koncertní sál a v posledních letech se škola změnila
k nepoznání. Svítí žlutozelenou zateplenou fasádou, má
nová plastová okna a již z dálky vítá návštěvníky velké logo
školy – roztančený houslový klíč s barevnou paletou. Velký
zájem o výuku přispěl v roce 1996 k rozšíření školy o po-
bočku v ulici Jana Růžičky na Jižním Městě II. Moderní, es-
teticky i funkčně vydařená škola má i malý divadelní sál.

Před patnácti lety měla naše základní umělecká škola jen
pět stovek žáků a dvaadvacet učitelů, dnes má škola dvanáct
set šedesát osm žáků a šedesát tři učitele!

Škola vyučuje čtyři umělecké obory: hudební, taneční, vý-
tvarný a literárně dramatický. Hudební obor nabízí žákům
ke studiu široký výběr hudebních nástrojů, které mohou
uplatnit v řadě komorních souborů a orchestrů, ale mohou
se věnovat i sólovému či sborovému zpěvu. V tanečním od-
dělení se žáci postupně specializují na lidový a moderní
tanec a v literárně dramatickém oboru se připravují na
dráhu hereckou.Výtvarný obor pak nabízí seznámení s nej-
různějšími výtvarnými technikami až po tak populární kera-
miku.

Škola se neuzavírá do sebe, ale snaží se svou činnost roz-
šířit a nabídnout široké veřejnosti. Na zahradě školy v Křtin-
ské ulici byla v roce 1996 otevřena letní scéna, kde se konají
folklórní slavnosti. Ty se dostaly se tak rychle do podvědomí
příznivců lidové hudby, že se folklórní festival „Jižní Město
zpívá, hraje a tancuje“ stal součástí celorepublikových folk-
lórních svátků. Pro studenty školy, ale i žáky jiných umělec-
kých škol, včetně zahraničních, pořádá ZUŠ klavírní kurzy,
Jazzovou letní scénu a malířské a sochařské dílny. Škola zve
k malým hudebním medailónkům významné umělce, aby
žáci mohli zblízka vidět a slyšet, jakého umění mohou jed-
nou sami dosáhnout. A tak již škola uvítala Zuzanu Růžič-
kovou, Štěpána Raka, Jaroslava Svěceného i Olbrama Zoub-
ka. ZUŠ také každoročně vyhlašuje soutěž „Jižní Město
Music“, určenou všem dětem z Prahy 4. Soutěžní obor se
každoročně obměňuje, letos děti soutěžily ve hře na klavír
a do soutěže se přihlásilo dokonce jednasedmdesát malých
i větších klavíristů.

Umělecká škola pořádá i velké množství koncertů, vy-
stoupení a výstav. Jen pro malé srovnání: v roce 1990 se
uskutečnilo 12 koncertů a v roce 2004 to již bylo 154 kon-
certů.

Žáci školy patří svými výsledky k nejlepším nejen v Praze,
ale v celé republice. Nadaní klavíristé Olga Majerová a Mar-
tin Levický se stali laureáty celé řady klavírních soutěží.

Letos, kdy probíhá klavírní soutěž základních uměleckých
škol, vyhrála Jana Pancová krajské kolo soutěže a bude re-
prezentovat Prahu a naši školu v celostátním kole soutěže.
V dechovém oddělení získal klarinetista Jan Votava nejvyšší
ocenění, stal se absolutním vítězem celostátní soutěže ZUŠ.
Smyčcové oddělení školy získalo ocenění absolutního vítěze
soutěže Plzenecké housličky díky Jiřímu Čihákovi. Výborně
reprezentují školu i Jižní Město rozmanité hudební soubory.
Soubory zobcových fléten Aulodie a Tibia Pragensis nás pro-
slavily po celé republice i v zahraničí. Právě v těchto dnech
jim vychází nové CD. Smyčcový soubor Hájíček patří již
k vrcholům folklórních skupin, letos nás bude reprezentovat
na festivalu v Gratzu v sousedním Rakousku. Dívčí pěvecký
sbor Pražská kantiléna a jeho přípravná oddělení Koťata
a Kantilénka, se zařadil mezi ta umělecká tělesa, která jsou
známá svou uměleckou kvalitou. Vydal několik CD a v těch-
to dnech se chystá na koncert v Rokycanech.

Výtvarné oddělení se zúčastňuje řady výstav a soutěží
i v zahraničí. A tak vás nepřekvapí, když se setkáte s výtvar-
nými pracemi našich žáků v Jihoafrické republice, Japonsku,
Itálii a Slovinsku. Divadelní představení žáků literárně dra-
matického oboru patří už nezastupitelně na přední místa
pražské amatérské scény a žáci tanečního oddělení díky své
technické a umělecké vyspělosti si ze soutěží přivážejí jen ta
nejlepší umístění.

Škola se snaží o co nejlepší výsledky, ale není důležité jen
získávat ceny v soutěžích. Pro většinu žáků je nejdůležitější
se s hudbou a uměním vůbec setkat a seznámit. A i když
všechny děti nedosáhnou k soutěžním vrcholům, výhrou pro
ně je, že poznají, co je v životě krásné, obohacující, co člově-
ka hodnotně naplní a co udělá život krásnějším.

Takto rychlý vývoj a úžasné výsledky by nebyly možné
bez kvalitního pedagogického sboru. Učitelé jsou sami vý-
bornými umělci, a tak předávají svým žákům jen ty nejlepší
odborné a umělecké zkušenosti. Pedagogy navíc spojuje s je-
jich žáky velmi silné osobní pouto, které často přetrvává po
celý život, a tato vzájemná důvěra a citové prožitky, které
umění vytváří, jsou něčím tak neuchopitelným, co učitelské
povolání vyzdvihuje na poslání.

Přejeme škole do dalších let spoustu uměníchtivých a ta-
lentovaných dětí, stále tolik kvalitních učitelů, pro které
není výuka jen zaměstnáním a velkou podporu veřejnosti,
která bude vědět, že jejich „ZUŠka“ je důležitou součástí Již-
ního Města.

Mgr. Zuzana Drtinová, ZUŠ

Slavnostní koncert k 15. výročí školy se koná 
v úterý 3. května od 19.00 hod. v klášteře sv. Anežky české

ŠKOLA ZDOBÍ JIŽNÍ MĚSTO
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V minulém čísle Klíče jsme vás seznámili s institu-
tem městského strážníka-okrskáře, s mapou Jižní-

ho Města rozděleného na jednotlivé okrsky, a se sezna-
mem okrskářů včetně telefonního spojení na ně. 

Právě díky mobilním telefonům, které strážníci obdr-
želi od Úřadu městské části Prahy 11, můžete nyní se
svými strážníky komunikovat přímo, můžete se s nimi
podělit o své negativní poznatky a zkušenosti, ale
i žádat o radu či pomoc. 

Abychom mohli účinně postihovat viníky různých
protiprávných jednání, neobejdeme se bez vaší pomoci.
Strážníkům se asi nikdy nepodaří zcela, beze zbytku
zlikvidovat kriminalitu ve vašem okolí, pokud se ale
budou moci opřít o důvěru a podporu občanů, mohou
výrazně přispět k jejímu snížení. Naproti tomu jsou ob-

čané Jižního Města o činnosti zdejší měststké policie
pravidelně informováni v Klíči, takže mohou práci je-
jích strážníků kontrolovat. druhou stranu dostáváte do
rukou kompletní informace o pracovnících Městské
policie, které by mohly přispět i ke kontrole jejich
práce vámi občany Jižního Města.

Na strážníky Městské policie se můžete obracet s na-
prostou důvěrou. Volejte je, jsou vám k dispozici čtyřia-
dvacet hodin denně. Při řešení akutních záležitostí je
pak vhodnější využít telefonní linky tísňového volání
156.

V tomto čísle Klíče vás seznámíme se strážníky
a okrsky starého Chodova a Jižního Města II., tzn.
strážníky v okrscích č. 1, 2, 3, 4 a 10, a poskytneme
vám několik užitečných rad.

OKRSKÁŘI

Okrsek č. 1
Okrskáfi: GUZI Petr
Mobil: 723 639 882

Okrskáfi: PETROVÁ Petra
Mobil 603 344 233

Hranice okrsku:
Brnûnská, Chilská, Na Jelenách, 
U Kunratického lesa, Pod Chodovcem

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

Úřední hodiny: 
ST¤EDA 
15.00 – 18.00 hodin 
– LÁSKOVA 1815, 

tel. 271 911 430

Okrsek č. 10
Okrskáfi: GEMERI Michal
Mobil: 720 102 018

Okrskáfi: MAJER Zdenûk
Mobil: 720 102 016

Hranice okrsku:
5. kvûtna, Pod Chodovcem, 
U Kunratického lesa,
Na Ovãínû, Michelsk˘ les
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JAK 
CHRÁNIT
své zdraví
a majetek

1. Než otevřete dveře neznámému
člověku, přesvědčte se o jeho to-
tožnosti.

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

3. Nepřechovávejte doma větší ho-
tovost a nechlubte se veřejně
svými majetkovými poměry.

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

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

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

7. V prostředcích hromadné dopra-
vy si sedejte, zejména v nočních
hodinách, poblíž řidiče a v metru
hledejte místo v prvním vagónu
nebo v blízkosti dalších cestují-
cích.

8. Před krádeží motorového vozidla
se chraňte důkladným uzavře-
ním, uzamčením a zajištěním
auta spolehlivým blokovacím za-
řízením (nejlépe v kombinaci
mechanického a elektronického
zabezpečovacího systému). Ne-
nechávejte v autě doklady, cen-
nosti a parkujte na dobře osvětle-
ných místech.

9. Myslete na svou obranu, a v pří-
padě, že se rozhodnete útočníko-
vi fyzicky bránit, jednejte roz-
hodně a razantně, neváhejte
použít obranných prostředků.

10. Pamatujte si kontaktní adresy a te-
lefony nejenom svých blízkých, ale
také linky tísňových volání – Hasi-
či – 150, Záchranná služba – 155,
Městská policie – 156, Policie ČR –
158.

Bc. Miroslav Růžička, 
ředitel OŘ MP Praha 11

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

Okrsek č. 4
Okrskáfi: MENGEROVÁ ·árka
Mobil: 720 102 017

Hranice okrsku:
Litochlebské námûstí,
Türkova, 
Ke Stáãírnû, 
Mírového hnutí

Okrsek č. 3
Okrskáfi: SOUKUP Libor
Mobil: 723 647 277 Hranice okrsku:

Türkova, 
Chilská, 
Brnûnská, 
Pod Chodovcem

Okrsek č. 2
Okrskáfi: RENDL Jifií
Mobil: 723 645 295

Hranice okrsku:
Le‰anská, 5. kvûtna, 
Pod Chodovcem, Mírového hnutí, 
K Horkám, Doupovská, 
hranice Mâ Prahy 11, 15 a 4
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Ne, to není triumfální výkřik lovce
jihoamerických vodních ještěrů

nad úlovkem, nýbrž nadšené zvolání
v Klubu autorů Jižního Města (KAJ-
MAN), když počátkem dubna jeho
členové poprvé uviděli logo klubu
a ukázky ze své tvorby na internetu.

O KAJMANU jsme psali v únoro-
vém Klíči, a tak jen stručně připome-
nu, že Klub autorů Jižního Města vy-
tvořili absolventi prvního ročníku
kurzu tvůrčího psaní Dar slova, po-
řádaného v Kulturním centru Zahra-
da, kteří si chtěli i nadále vyměňovat
tvůrčí zkušenosti a společně se za-
mýšlet nad odbornými lektorskými
posudky svých prací. Klubové řady
vloni rozšířili autoři z druhého roč-
níku Daru slova (absolvování kurzu
je jakýmsi kvalifikačním předpokla-

dem pro členství v tomto exkluziv-
ním klubu) a nejinak tomu dozajista
bude i letos, neboť třetí ročník kurzu
je autorsky obzvlášť silný.

Webové stránky KAJMANU posky-
tl nakladatel Vilém Šmidt. Jeho firma
je vstřícností začínajícím autorům
známa, dokonce pro ně má samostat-
nou edici. A nyní pan nakladatel polí-
čil na své příští kmenové autory we-
bovou síť. „Kajmani“ do ní zas chtějí
lapit čtenáře. Čtenáře s literárním
vkusem. Sice začínají skromně –
drobnou povídkou, fejetonem, sloup-
kem, hrstí kurzivek –, ale i tak je to
tvorba pestrá, literárně vytříbená, ji-
skří nápadem, myšlenkou i vtipem.
Přesvědčit se ostatně můžete sami. Na
webové adrese www.smidt.cz stačí jen
kliknout na KAJMANA.

Pro úplnost dodejme, že ukázky
z tvorby autorů sdružených v KAJ-
MANU se budou pravidelně obměňo-
vat (autorské zastoupení mohou
ovlivnit i čtenáři!) a že již nyní se pro
tuto elektronickou edici připravují ru-
kopisy podstatně delší, povídky, črty,
a mimo jiné také jedna velmi osobitá
novela. Klikněte si na KAJMANA
a počtete si.

Mgr. Jiří Polák, lektor
kurzu tvůrčího psaní Dar slova

kontaktní telefon
272 912 514, 602 560 093

KAJMAN je v síti!
KAJMAN

KLUB AUTORŮ JIŽNÍHO MĚSTA

Po delší době přicházíme s informa-
cemi z Gymnázia Opatov a hlásíme

se o pozornost, kterou si naše škola –
její studenti a pedagogové – určitě za-
slouží. A proč právě nyní? Letošní jaro
totiž na GO probíhá ve znamení desí-
tek: 10. divadelní festival, 10. maturitní
zkoušky, 10. ročník maturantů...

Ale vezměme to popořádku: Gym-
názium Opatov vzniklo na Jižním
Městě již na podzim roku 1993 jako je-
diné státní gymnázium v tomto regio-
nu. Hned od počátku své činnosti se
snažilo o to, aby jeho brány po čtyřle-
tém studiu opouštěli všestranně vzděla-
ní a pro vysokoškolské studium i pro
praxi optimálně připravení mladí lidé.
O tom, že se tento záměr dařilo a daří
plnit, svědčí to, že úspěšnost přijetí na-
šich studentů na vysoké školy se stabil-
ně pohybuje kolem 85%. Už v průběhu
středoškolského studia se naši žáci
opakovaně výborně umisťují v nejrůz-
nějších olympiádách a soutěžích na ce-
lopražské i celostátní úrovni. Stále více
se zapojují i do mezinárodních projek-
tů, zejména v oblasti společenských
věd, a do obecně prospěšných aktivit
na pomoc našim hendikepovaným spo-
luobčanům (těm se chceme co nejdříve
věnovat v samostatném příspěvku).

Od školního roku 1997/98 se Gym-
názium Opatov otevřelo i pro studenty
z 5. tříd ZŠ a před rokem úspěšně od-
maturovaly první dvě třídy osmiletého
studia. A tak se dostáváme zpět k výše

„avizovaným“ desítkám. Kulaté výročí
oslavila 2. března 2005 akce, na kterou
se každoročně v předjaří těší celá
škola: Divadelní festival. Jeho tradice
byla založena díky paní profesorce
Ludmile Bursíkové, které se dodnes
daří každý rok zorganizovat celodenní
nesoutěžní klání divadelních minisou-
borů ze všech tříd školy. Její neutucha-
jící nadšení získává odezvu především
mezi studenty. Nebýt jejich pomoci
a vstřícnosti, těžko bychom mohli
uskutečnit přes dvacet divadelních
představení v jednom běžném vyučova-
cím dni. Letos zhlédli dvacet tři před-
stavení – některé třídy nastudovaly
hned dva tituly. Jejich úroveň byla
pravda rozdílná, ale při divadelním fes-
tivalu jde mj. o radost a potěšení ze hry
a improvizace. Radost řadě studentů
i pedagogů udělaly též dvě doprovodné
akce – dopoledne čajovna a odpoledne
koncert tří hudebních skupin.

A další „desítky“ na GO? Ty se vzta-
hují ke „zlatému hřebu“ každého stře-
doškolského studia, k maturitním
zkouškám. Právě letos v květnu opustí
GO v pořadí desátí maturanti. Velmi
nás těší, že se mnozí z nich do školy
opakovaně vracejí. Přicházejí nejen na
návštěvu za bývalými spolužáky a uči-
teli, ale též jako praktikanti v rámci
vlastního vysokoškolského pedagogic-
kého studia. A jedna z nich, Mgr. Olga
Vršková (její spolužáci si ji pamatují
jako Mašovou), učí od tohoto školního

roku na GO výtvarnou výchovu a bio-
logii.

Závěr našeho článku o Gymnáziu
Opatov proto zaslouženě patří právě jí:
Olgo, co Tě zavedlo po vysokoškol-
ském studiu zpět na GO? A prof. Vrš-
ková odpovídá: Zažila jsem první čtyři
roky existence Gymnázia Opatov –
čtyři roky svých báječných středoškol-
ských studií. Viděla jsem tuto školu
růst a dodnes si v sobě nesu hezký
pocit z toho, že jsem se mohla na jejím
vzniku podílet. Lidé, které jsem zde
potkala, zůstávají pro mě výjimečnými
a setkání s nimi si dodnes velmi cením.
Asi není nic přirozenějšího než vracet
se tam, kde se vám jednou líbilo, byť
přicházíte v malinko jiné roli.

Věra Dittrichová a Ilona Turzová
Fota: Jiří Roskot (sekunda Q)

GYMNÁZIUM OPATOV 
ve znamení „desítek“
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Šest roků a necelé dva
měsíce protektorátu, od

jeho vyhlášení 16. března
1939  po 5. – 9. květen
1945, představují i v Cho-
dově a v Hájích dobu pa-
radoxů, mezi nimiž ovšem
dominují tragické momen-
ty. 

Od 2. října 1939 byly
zaváděny přídělové pou-
kázky na potraviny a na
mnohé další zboží. 28.
říjen, největší svátek Čes-
koslovenska, byl tehdy po-
prvé změněn na všední
pracovní den. Letáčky
i „tichá pošta“ šířily návo-
dy, jak tomu vzdorovat.
Chodovský starosta s veli-
telem četnické stanice
vzali na sebe úděl hlídky
před pomníkem padlých,
neboť okresní úřad důtkli-
vě nabádal, aby tam lidé
nekladli kytice. V podve-
čer ale opustili vartu a umožnili, aby občané prostor u po-
mníku obložili květinami. Až před svítáním byla pietní
vzpomínka odstraněna. Pitoreskní? V Praze byl tehdy
střelbou zabit mladý dělník a smrtelně zraněn vysokoško-
lák, při jehož pohřbu 15. listopadu došlo opět ke srážkám.
Následovala poprava prvních studentů, uvěznění množ-
ství dalších a zavření všech českých vysokých škol. Desá-
tého července 1940  byl zatčen A. Liberský z Chodova,
člen skupiny vydávající ilegální časopis „V Boj“. V průbě-
hu let bylo celkem uvězněno na třicet osob a jen čtrnáct
se po válce vrátilo. 

Stísnění lidé nacházeli ventil ve spolkové a kulturní čin-
nosti. Klasická občanská sdružení kvetla, ovšem Sokol
a Junák se brzy dočkaly zákazu činnosti. Ta léta života

Chodova si zaslouží, aby-
chom si o nich povídali
déle a podrobněji. V tyto
dny roku 2005 se ale celý
svět již ohlíží za koncem
2. světové války v roce
1945. Jak asi chodovští
prožívali dobu, v níž nacis-
tická vojska zabírala jeden
evropský stát za druhým
a po vpádu do tehdejšího
Sovětského svazu jeho ob-
rovská území? V Norsku
vojáci – lyžaři v unifor-
mách s hákovým křížem
překračovali polární kruh,
na severu Afriky jejich
tanky drtily písek pouště
spolu s vozidly italskými.
Ve filmových týdenících
a v novinách se nacisté
chlubili zvlášť velkými po-
žáry a výbuchy v Londýně,
napadaném leteckými
bombami a prvními říze-
nými raketami. Nacistické

ponorky potápěly lodě protihitlerovských spojenců v tako-
vém množství, že je média uváděla ne jako kusy, ale
v součtech „bruttotun“. Ničené sovětské „pancéře“ se uvá-
děly ve stech. Státy a státečky závislé na nacismu honem
vysílaly do války svoje jednotky nebo alespoň dobrovolní-
ky. Japonsko, velký spojenec, pyšně napadlo tichomořská
území držená USA a Velkou Británií a dlouho se zdálo, že
i tam jde všechno jako na drátku…

A vidíte! Po šesti letech tmy opět vzešel den a nebylo
nacistické říše ani protektorátu. Ještě předtím prožil Cho-
dov dny bojů. Koho dnes ve Starochodovské ulici napad-
ne, že právě v místech na fotografii stála před 60. roky
snad největší silniční zábrana z klád, dalšími úpravami
proměněná na barikádu? (Pokračování.) 

V těchto místech stála v roce 1945 barikáda. Foto autor

nejenom pro listonoše
Demoliční

Na severním obvo-
du Hájů, při jízdě

obvodní komunikací
v ulici Mírového
hnutí, řidiči někdy až
příliš rychlých aut
míjí ústí ulice Demo-
liční. Původ jejího
jména je osobitý. Na
plánech projektantů
Jižního Města mělo jít
prostě o demoliční
oblast, ale nakonec se
tak nestalo, i když
krajní domek byl již
dokonce vyklizen.
Ulice má vlastně
z obvodní komunika-
ce vstupy dva. Hlavní,
nedlouhý a na konci
pro vozidla uzavřený, lemují novostavby rodinných domů.
Druhý je pouhým nájezdem do vrat podniku.

Volkovova

Ulici toho jména
najdeme v severní

části Chodova. Vy-
chází z ulice Květno-
vého vítězství a přes
několik křižovatek
končí v Brechtově
ulici. Sestává přede-
vším z poklidných ro-
dinných domů. Sovět-
ský kosmonaut Vladi-
slav Nikolajevič Vol-
kov (1935 - 1971),
který se zúčastnil již
letu vesmírné lodi
Sojuz 7, tragicky za-
hynul při přistání So-
juzu 11. Do roku
1971 se ulice jmeno-
vala Na Skalce, podle
místní situace. Vzhledem k duplicitě názvů byla po připojení
k Praze přejmenována. Jiří Bartoň. Fota autor 

Jiří Bartoň

Nový den

C E S TA  K  J I Ž N Í M U  M Ě S T U  (3 1 )
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Jak jste možná zaznamenali v denním
tisku, v Muzeu hlavního města Prahy

proběhla minulý měsíc zajímavá akce,
jaká dosud není v našich muzeích
často k vidění. Zasloužili se o ni ve
spolupráci s muzeem studenti Gymna-
sia Jižní Město a šlo o řetězové prová-
dění výstavními sály.

Prováděli jsme stálou expozicí histo-
rie osídlení Prahy od pravěku až po
dobu barokní.

Samotné akci předcházela dlouho-
dobá a pečlivá příprava. Naší ambicí
přitom bylo učinit „kamennou“ expozi-
ci zábavnější a přitažlivější pro veřej-
nost. Studenti třídy 4. B si nejprve vý-
stavu mezi sebe rozdělili na malé části,
takže se každý z nich stal kustodem
uceleného tematického celku - např.
středověké vzdělanosti či husitského
válečnictví. Následovala tvorba prová-
děcího scénáře, tj. originálních komen-

tářů a průvodních scének, ale hlavně
shánění a výroba dobových kostýmů
a rekvizit.

Na návštěvníky muzea tedy nakonec
čekali pravěcí lovci, středověcí rytíři,
krásné šlechtičny či vybraní umělci,
v jejichž společnosti se mohli po celý
den přenášet do časů minulých. Projekt
zhlédlo přes 150 žáků pražských zá-
kladních a středních škol i návštěvníci
z řad široké veřejnosti. Výsledný
dojem, který měli z akce jak diváci, tak
samotní provádějící studenti a zaměst-
nanci muzea, se dá shrnout do dvou
slov: Všeobecné nadšení!

Řetězové provádění v MHMP nava-
zovalo na předloňskou úspěšnou akci
ve Vrchotových Janovicích, kde stu-
denti Gymnasia Jižní Město prováděli
místním zámkem.

Jan Beránek, třídní profesor
Foto: autor

STUDENTI GYMNÁZIA prováděli v muzeu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Campanus
Srdečně zve děti i dospělé na

Hedvábné malování
Přijdťe si vyzkoušet příjemné výtvarné techniky malování

na hedvábí od nejjednodušších, které zvládnou i ti ne-
jmenší nebo i náročnější pro šikovné a odvážné.

Děti mohou překvapit maminky k jejich svátku (Den
matek 8. 5.) vlastnoručně namalovanou šálou, šátkem nebo
obrázkem.
Kdy? Pondělí 2. a 9. května 2005 od 16.00 do 18.00 hod.

Sobota 7. května 2005 od 10.00 do 16.00 hod.
Kde? ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782, Praha 11, 

spojení metro C - Chodov + bus 1 stanice Jarníkova
Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 80 Kč

Těší se na vás Radka Řeháčková a Jitka Kokšalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4,
Mendelova 550
hledá správce sportovního
areálu do pracovního poměru.
Nástup možný od června 2005.
Pracovní doba: úterý - pátek a víkendy.
Bližší informace na tel. 
272 088 224 – paní J. Novotná (referentka školy)
272 088 223 - Ing. L. Kapička (zástupce ředitele)

přijme od 1. září 2005 učitele/ku
matematiky, fyziky, angličtiny.
Výhodné platové podmínky.
Bližší informace na tel. 
272 088 211, 272 088 221, 272 088 222.

ZŠ Mendelova 550, 149 00 Praha 4

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ke Kateřinkám
přijme ihned správce hřiště

Podrobné informace poskytne ředitelka školy 
tel. 272 953 564

E-mail: zskaterinky@volny.cz

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

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

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

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

Přesvědčete se sami a přijeďte se podívat!

Tel. číslo pro další informace je 249 911 792.

Naše adresa zní: ZŠ, Praha 4, V Ladech 6

Dopravní spojení: z metra C Opatov 
bus. č. 226, 325, 326, 327. 387
Ve směru Šeberov, 
zastávka V Ladech

www stránky: zs-vladech.wz.cz

Mgr. Eva Hrubá, ředitelka školy
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MOBILNÍ SBĚRNÉ
DVORY 2005

Také v průběhu roku 2005 zajistil odbor infrastruktury
města MHMP prostřednictvím svozové firmy Reth-

mann–Jeřala, Recycling, s. r. o., mimořádné sběry komunál-
ního odpadu od fyzických osob trvale bydlících na území 
hl. m. Prahy, a to formou mobilních sběrných dvorů.

To znamená, že svozová firma ve stanovených dnech při-
staví na určené místo několik velkoobjemových kontejnerů,
do kterých mohou občané zdarma (v neomezeném množ-
ství) odkládat všechny odpady z domácností: objemný
odpad, kovy, lednice, elektrošrot, pneumatiky, papír, sklo,
nebezpečné odpady (obaly od barev, laků, ředidel apod.),
dále autobaterie a kompostovatelný odpad ze zeleně.
Odbor životního prostředí oznamuje, že z technických dů-
vodů došlo ke změnám některých termínů. Prosíme, abyste
si je opravili a přijali naši omluvu.

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

Květen 2005:
•  12. 5. 2005 – parkoviště v Metodějově ul.
•  19. 5. 2005 – parkoviště v ul. Hněvkovského x Prašná
•  26. 5. 2005 – parkoviště ve Vojtíškově ul.

Červen 2005:
•  9. 6. 2005 – parkoviště v ul. Plickově x Výstavní
•  23. 6. 2005 – parkoviště v ul. Mírového hnutí (vedle ul.

Kunínovy, Benkovy)

Září 2005:
•  15. 9. 2005 – parkoviště v Hněvkovského ul. x Prašná
•  22. 9. 2005 – Starochodovská, naproti čp. 571
•  29. 9. 2005 – parkoviště v Metodějově ul.

Říjen 2005:
•  6. 10. 2005 – parkoviště v ul. Hrdličkova
•  13. 10. 2005 – Starochodovská, vedle čp. 886 (Sběrné su-

roviny)
•  20. 10. 2005 – parkovací záliv v ul. Klapálkově x Čenětická

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

S případnými dotazy se obraťte na odbor životního pro-
středí ÚMČ Praha 11, telefon 267 902 355, 267 902 367,
267 902 514 nebo 267 902 332.

Petr Doubravský, foto: autor
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha

OČKOVÁNÍ
proti vzteklině
Jižní Město I
ve čtvrtek 12. května 2005
9 – 12 a 13 – 17 hod.
Vidimova ul. 1324
budova ÚMČ Praha 11

Jižní Město II
ve čtvrtek 19. května 2005
9 – 12 a 13 – 17 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 trvalé označení psa mik-
ročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Ev-

ropskou unií. Trvalé označení 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. Čipování je hrazeno chovatelem v plné výši. Chova-
tel má nárok na úlevu od poplatku vždy ve dvou následu-
jících letech po očipování (vždy 350 Kč/rok), poživatelé
invalidního či starobního důchodu neplatí v uvedených
letech poplatek žádný.

Další možností, jak trvale označit psa, je tetování od-
borně způsobilou osobou, které však v rámci hromadného
očkování prováděno nebude. V případě označení tetová-
ním není přiznáván nárok na úlevu od poplatku.

Upozornění:
■ Ochranné očkování proti vzteklině je na území ČR po-

vinné pro psy starší tří měsíců dle ustanovení zák. č.
166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění. Pro-
vádí se 1 x ročně a je hrazeno chovatelem.

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

■ Pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce, má
možnost nechat zvíře očkovat u kteréhokoliv veterinár-
ního lékaře.

■ Při očkování budou vydávány ekologické sáčky na psí
exkrementy.

■ Bližší informace podá odbor životního prostředí na tel.
č. 267 902 331.

Ing. Helga Pečená,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

HASIČSKÁ STANICE č. 4 - Chodov
Květnového vítězství 2023 srdečně zve
dne 4. května 2005 od 14.00 do 18.00 hod.

na počest sv. Floriana – patrona
hasičů k návštěvě hasičské stranice

Den otevřených dveří s ukázkou hasičské techniky
a výzbroje pořádáme pro děti a jejich rodiče, těší-

me se na vás.
Hasičská stanice č. 4 - Chodov
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Městská část Praha 11 prostřednic-
tvím odboru životního prostředí

svého úřadu udržuje veřejnou zeleň na
území Jižního Města (s výjimkou někte-
rých předzahrádek u domů), a to nejen
na pozemcích v historickém vlastnictví
městské části, svěřených jí do péče hlav-
ním městem Prahou, ale i ve vlastnictví
některých právnických osob (Minister-
stvo obrany ČR, Fond dětí a mládeže)
a fyzických osob (restituentů či původ-
ních vlastníků), pokud jsou tyto pozem-
ky součástí ploch veřejné zeleně, celkem
zhruba 141 000 m2. Výměra zeleně na
pozemcích v majetku některých práv-
nických a fyzických osob není zanedba-
telná, stejně jako finanční náklady do ní
vkládaných. Každým rokem představují
částku přes dva miliony korun.

Z právního hlediska není městská
část Praha 11 povinna pozemky práv-
nických a fyzických osob udržovat,
a přesto tak činí. Důvodem je skuteč-
nost, že ucelené plochy zeleně (např.
vnitrobloky, Centrální park aj.) tvoří
v terénu více či méně viditelně neoddě-
litelné parcely různých vlastníků. Údrž-
bu veřejné zeleně (zejména pravidelnou
seč travnatých ploch, tvarování keřů
a keřových skupin) je však z estetických
a funkčních důvodů nutné provést na
celé ploše (např. v celém vnitrobloku),

neboť by se mohlo stát, že polovina jed-
noho trávníku bude posekána a druhá
nikoliv, nebo že seč proběhne jindy
a v jiné fázi travního růstu. Neposekané
pozemky by občany jistě a oprávněně
znepokojovaly (zejména občany s aler-
gií na kvetoucí trávy a jiné alergeny).
Městská část by vlastníky pozemků jen
stěží donutila (z nedostatku rychle
účinných právních norem, složitostí
v majetkoprávních vztazích a neochoty
vlastníků samých) řádně je udržovat,
tedy ve stejné četnosti jednotlivých
prací, jakou má údržba veřejné zeleně,
o niž pečuje městská část Praha 11.

Zeleň v zástavbě panelových domů
má nezastupitelný význam pro obyva-
telnost města. Většina obyvatel ji vnímá
jako významnou hodnotu, neboť výraz-
ně přispívá ke kvalitě bydlení a vůbec
života na sídlišti. Městská část Praha
11 se proto přes nemalé náklady snaží
o takovou údržbu zelených ploch,
která trvalé zvyšuje kvalitu zeleně jak
z hlediska funkčního, tak i estetického.

Případné dotazy na údržbu veřejné
zeleně rád zodpoví pan Petr Havel na
tel.: 267 902 356.

Ing. Zdeňka Hanzelová,
odbor životního prostředí

ÚMČ Praha 11
Fota: Jakub Ježek

UDRŽUJEME 
veřejnou zeleň (i za jiné)

PRAŽSKÝ VOŘÍŠEK 2005
Tradiční přehlídka psů-kříženců v sobotu 
14. května 2005 od 9.00 hod. v areálu 
246. ZKO Praha-Jižní Město, Ke Cvičišti 950/4
Přihlásit pejska můžete na adrese: MINERVA, Říčanská 10,
101 Praha 10, tel. 272 742 611, fax: 271 732 458, e-mail:mi-
nerva@comp.cz.

Uzávěrka přihlášek: do 6. 5. 2005

Účastnický poplatek: 150 Kč (bude věnován na nákup kr-
mení pro psy v útulcích).

Zahájení přehlídky: 14. 5. 2005 v 9.00 hod.

Závěrečné soutěže (asi od 12.00 hod.) 
moderuje Honza Musil.

SOUTĚŽÍ SE O TITULY: Pražský voříšek 2005, 
Nejlépe upravený pes, Šikula, Nejhezčí pár voříšků.

Pro účastníky připraveno mnoho dárků a cen.

Všichni návštěvníci jsou srdečně vítáni. Vstup zdarma. Ne-
zapomeňte však, že psí účastníci – nejen soutěžící, ale i di-
váci – musejí splňovat požadavky podle veterinárních před-
pisů (očkovací průkaz a platné očkování proti vzteklině ne
méně než 1 měsíc a ne déle než 1 rok před výstavou a být
v imunitě proti psince a parvoviróze).

Srdečně zvou pořadatelé časopisy Svět psů a Náš miláček

JARNÍ UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVA
opuštěných koček
Již 18. jarní umísťovací výstavu opuštěných koček bude

jako každoročně pořádat Pražský spolek ochránců zví-
řat. Ta letošní se bude konat v neděli 15. května ve spo-
lečenském sále Národního domu KDŽ na Vinohradech
(bývalé ÚKDŽ). Kočičky budou k vidění, a zejména
k osvojení k dispozici od 10.00 do 17.00 hodin.

V rámci výstavy bude možné vidět nejen kočičky
z útulku či domácích depozit PSOZ, ale i z dalších útul-
ků, zejména mimopražských organizací. 

Vstupným na výstavu bude jako obvykle konzerva
kvalitního kočičího krmení, případně další kočičí spo-
třební zboží.

Pracovníci Pražského spolku ochránců zvířat, napří-
klad naše velice zkušená vedoucí útulku Palmovka,
jsou nejen připraveni vám ukázat kočičky a seznámit
vás s jejich, často velmi pohnutým životem. Mohou vám
také ze své bohaté praxe dobře poradit s vašimi vlastní-
mi domácími mazlíčky, říká předsedkyně PSOZ Hana
Janišová.

Další informace vám ráda poskytne 
paní Zuzana Dolejší na tel. č. 241 731 609, 
každý pracovní den od 9.00 do 14.00 hod.
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Kdo z vás navštívil již dobře známou
výstavní síň v předpokoji kanceláře

paní starostky? Pokud ne, pak právě
nyní máte možnost vše napravit.

Galerie je
svou rozlohou
velmi malá,
téměř intimní.
Ale to ovšem
neznamená, že
se zde bude

umění schovávat. Nikoliv, galerie je na-
opak hojně navštěvovaná a v poslední
době i známá a vy-
hledávaná. V sou-
časné době zde vy-
stavuje známá ma-
lířka a ilustrátorka
akademická malíř-
ka Věra Krump-
hanzlová. Děti ji

mohou poznat
podle nesčetných
ilustrací, které
najdou v dět-
ských časopisech.
Ti větší, školou
povinní, se setká-

vají s jejími ilustracemi v učebnicích,
jako je z poslední doby např. „Vlastivě-
da pro 5. roč-
ník“ nebo
„Opakuj si
o prázdni-
nách“. Zcela
nedávno vyšly
její autorské
knihy pro děti
„Knížka pro
chytré děti“, kde si mohou děti od 7 –
11 let ověřit svoji fantazii, inteligenci,
postřeh. Druhá kniha Hádanky, hlavo-

lamy, úlohy
a bludiště je
určena dětem
od 3 let a pod-
poruje zába-
vnou formou
rozvoji dět-
skou fantazii,
prohlubuje znalosti a dovednosti.

Velmi útlá knížka do dlaně „Usmála
se pampeliška“ udělala již mnoho ra-
dosti dětem i dospělým (reprodukujeme
z ní ilustrace).

V současné době autorka tvoří
v rámci projektu Evropské unie, spolu
s německou autorkou a pedagožkou
knihu, učebnici češtiny pro německé
předškoláky.

Ukázky z ilustrátorské práce posled-
ní doby práce můžete vidět v galerii
Úřadu městské části Praha 11, Ocelíko-
va 672/1. Výstava začíná 11. 5. 2005
a končí 2. 6. 2005 a není určena jen
dětem, i dospělí jsou velmi srdečně ví-
táni.

VÝSTAVA nejen pro děti

ZŠ NAD PŘEHRADOU
Základní škola, Nad Přehradou 469
109 00 Praha 10, Horní Měcholupy
www.zsnpr.cz, tel. 274 866 881

ve spolupráci

s SK Horní Měcholupy
a Taneční školou Studia Pop Balet
otvírá pro šk. rok 2005/2006 již potřetí

TŘÍDU S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ
VÝCHOVY PRO CHLAPCE I DÍVKY 6. ROČNÍKU

Sportovní třída bude zaměřena na:
■ rozvoj fotbalových dovedností a péči o talentované

hráče (chlapci)
■ na moderní, současný a muzikálový tanec (dívky)

Nabízíme:
■ 3 hodiny tělesné výchovy v rámci výuky
■ 2 hodiny výuky pod vedením trenéra a tanečního pe-

dagoga
■ možnost návštěvy zájmových kroužků
■ nadstandardní vybavení sportovního areálu
■ reprentaci školy na turnajích, soutěžích a společen-

ských akcích
Přihlášky lze vyzvednout v kanceláři školy

nejpozději do 6. 5. 2005
Termín talentových zkoušek je 10. 5. v 9.00 hod. v budově školy

NOVÁ SLUŽBA
občanům MČ Praha 11
Od 24. března 2005 je v TOP HOTELu Praha zavede-

na nová služba. Občané z blízkého okolí si mohou,
v hotelové kanceláři označené nápisem „CONCIERGE“,
zakoupit vstupenky na různá kulturní představení.

TIP –  TOP HOTELu Praha:
Jaroslav DUŠEK – ČTYŘI DOHODY 
Divadlo Klub L Á V K A, Praha 1

Adresa pro zakoupení vstupenek:
TOP HOTEL Praha,
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov

Otevírací doba: pondělí až pátek 7.30 – 16.00 hod.

Na vstupenky rezervačního systému Ticketportal se rovněž
můžete informovat na telefonním čísle 267 284 135

POLIKLINIKA OPATOVSKÁ
znovu otevřela státní gynekologickou ordinaci

MUDr.Václav Fišer
Ordinační hodiny: Úterý 13 – 17 hod.

Pátek 8 – 12 hod.
Adresa: Opatovská 1763, Praha 11, 149 00,

tel: 272 919 939

ZAŘÍZENÍ SDRUŽENÍ 
pro pomoc mentálně postiženým

MODRÝ KLÍČ
U příležitosti třináctého výročí zahájení provozu pořádá

v sobotu 30. dubna a v neděli 1. května 2005 vždy od
10.00 do 16.30 hodin v areálu Modrého klíče, Smolkova
567, Praha 4 - Modřany

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Těšíme se na radostné setkání s vámi.
Doprovodný program: 
Nabízíme občerstvení, diskuse, individuální konzultace,
možnost videoprojekce, seznámení s novými projekty MK
a Výroční zprávou MK za rok 2004, volný pohyb po areálu
MK, prodejní výstavu výtvarných a rukodělných prací žáků
i dospělých uživatelů služeb Modrého klíče a členů výtvar-
ného spolku Hruška, putovní výstavu „Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým – 35 let činnosti, služeb, integrace,
prodej odborné literatury.
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Solidním organizačním úspěchem se
může pochlubit jedna z našich zá-

kladních škol. 1. dubna přivítali Men-
deláci v prostorách svých tělocvičen 18
žákovských družstev z celé Prahy,
která tu, po zrušení celostátní soutěže
Orion Cup, absolvovala její náhradu
v rozměrech hlavního města. Na ofici-
ální přebor škol žáků I. stupně s pože-
hnáním pražského sekretariátu ČFbU,
se původně přihlásilo týmů 21, ale tři
nakonec nedorazily. Škoda - protože
pořadatel musel z kapacitních důvodů
dva další zájemce odmítnout.

Maratón zápasů trval od časného
rána až do odpoledne. Nabitý harmo-
nogram naštěstí klapal až do sehrání
čtvrtfinále, závěrečné zápasy se už ode-
hrály za mírného zpoždění. Všechna
přítomná družstva sehrála nejméně tři
zápasy. Vydatnou měrou ke zdárnému
průběhu turnaje přispěli i žáci pořádají-
cí školy v roli pomocníků. V úloze čás-
tečně honorovaných rozhodčích vy-
stoupili na solidní úrovni junioři TJ
Chodov a jeden z členů SK Jižní
Město. V roli vrchního organizátora byl
Zdeněk Eška, asistovali mu další za-
městnanci ZŠ Mendelova a dobrovolní
pracovníci SK Jižní Město.

Především od čtvrtfinále měla utkání
vzhledem k věku dětí velmi slušnou
úroveň. Velmi dramatické byly zápasy
komunitní Modřanské ZŠ se ZŠ Nové
Butovice a poté semifinále ZŠ Nové
Butovice s později vítěznou ZŠ Pod
Marjánkou. Ze škol Prahy 11 vybojova-

ly nejlepší umístění děti z Campanu.
Kromě organizátorům patří poděková-
ní za úspěšnost turnaje také sponzo-
rům a poskytovatelům grantů. Finanč-
ními prostředky pomohla zajistit akci
MČ Praha 11, AŠSK, tři tisíce se vybra-
ly na startovném, ceny dodaly firmy
School Sport, Oliver, Slavík sport, také
pořádající ZŠ Mendelova a všechny
týmy se ještě odnesly nafukovací míč

od naší MČ. Samozřejmě děkujeme
i všem zúčastněným týmům a vedou-
cím.
Pořadí nejlepších: 1. ZŠ Pod Marján-
kou, 2. ZŠ Hostýnská, 3. ZŠ Nové Bu-
tovice, 4. ZŠ Campanus, 5. Modřanská
ZŠ Angelovova, 6. ZŠ Radlická. 
Další umístění škola naší MČ:
14. ZŠ Chodov, 15. ZŠ Mendelova.

Petr Kopal, foto: autor

PRAŽSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ I. stupně 
ve florbale proběhl na ZŠ Mendelova

MISTROVSTVÍ EVROPY
v deskové hře go
Ve dnech 23. 7. – 6. 8. 2005 se uskuteční v Praze 11

„RSJ Invest 49. evropský kongres go“. Součástí akce
je otevřené mistrovství Evropy v deskové hře go, kde se
počítá s účastí 700 hráčů. 

Dále turnaj „European Masters“, jehož se zúčastní
osm nejsilnějších evropských hráčů, kteří se na turnaj
kvalifikovali díky výsledkům, které dosáhli na evrop-
ských turnajích za uplynulý rok. 

Součástí programu je i valná hromada členských států
združených v Evropské federaci go, která se koná jed-
nou ročně právě během kongresů. Celá akce proběhne
v Kongresovém centru VŠCHT (k Verneráku) a v ZŠ
Campanus (Jírovcovo náměstí). Generálním sponzorem
akce je firma RSJ Invest a.s.

Bližší informace o celé akci naleznete na stránkách
České asociace go na: www.goweb.cz/egc2005

Jana Hricová, předseda ČAGo
a ředitelka organizačního výboru EGC2005.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOLT
pořádá již pátý Dětský den
v sobotu 7. května 2005 od 12 hod. do 18 hod. 
v Hostivařském lesoparku
Chcete nás poznat blíže?
Chcete poznat partu vedoucích, kterým v létě svěříte své děti?
Nevíte, kam s dětmi v sobotu 7. května?
Potom navštivte Dětský den s Koltem!

Kdykoli mezi 12. a 18. hodinou hledejte náš stan na velké
louce v Hostivařském lesoparku. Spousta her a soutěží pro
děti a pro rodiče možnost poznat naše vedoucí, přihlásit děti
i zaplatit peníze za tábory. Za symbolické vstupné nabízíme
fůru zábavy a hlavně – každé dítě vyhraje!!!

Těšíme se na vás! Občanské sdružení KOLT

Tým dětí pořádající školy. Možná, že kdyby jejich vedoucí nebyl zatížen organi-
zací akce, skončily by výše.

SPORTOVNÍ CENTRUM Univerzity Karlovy
Hostivař, Bruslařská 10, 102 00 Praha 10

POŘÁDÁ KURZY PLAVÁNÍ V HOSTIVAŘI
v červnu vždy v úterý a ve čtvrtek od 15.00 do 16.30 hod.

Zápis a první lekce 2. 6. 2005 (14.00–16.00 hod.)
Informace: 272 082 235, 776 112 321
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LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Tábor s tématicky zaměřenou CTH
(detektivní kanceláře)
Termín 13. – 27. 8. 2005 • cena 3310 Kč 
včetně výletů, pojištění atd. 
Ubytování v chatkách a podsadových stanech
(starší chlapci), jídlo 5x denně, součástí základny
je dřevěná jídelna, sprchy, záchody 
a hřiště na fotbal a volejbal.

Petr Sedlák – »Pes« • Tel.: 721 982 932
web.telecom.cz/sathava

ZPRÁVY z TTC Elizza
P ingpongová sezona se blíží ke konci, ale zdaleka nekončí

provoz v naší herně. Naopak nabízíme nyní rozšířené
hodiny pro veřejnost, firmy, party kamarádů a kamarádek,
pro přátele, v neposlední řadě firemní turnaje. Najdete nás
na rohu ulic Mikulova a Bachova, v rekonstruované kotelně,
bufet k dispozici. Provozní doba v květnu:
pondělí 12 – 17 hod.      středa 12 – 21 hod.
pátek    12 – 18 hod.      neděle 17 – 21 hod.

Za 1 hodinu a stůl zaplatíte 80 Kč, včetně veškerého zá-
zemí. Vstup na hrací plochu je povolen pouze v sálové obuvi
se světlou podrážkou. Těšíme se na vás.

A jak pro nás skončila ligová sezóna?
Ve stručnosti vás seznámíme s konečnými výsledky našich
ligových týmů. Áčko mužů (vesměs hráli v sestavě Polák, Še-
divý, Komenda a Vaculík) se v I. lize umístilo na výborném
5. místě, po dodatečné reorganizaci jim těsně unikl postup
do extraligy, ve II. lize skončilo naše Béčko na 10. místě,
když před závěrem soutěží již rozhodnuto o udržení soutěže.
C-družstvo vyhrálo s přehledem pražskou divizi a právě
v těchto dnech absolvuje složitou baráž o III. ligu.

Výbor klubu, TTC Elizza

FC HÁJE pořádá
ve dnech 8. a 15. června 2005 od 16.30 hod. nábor no-
vých chlapců do fotablového klubu Háje Jižní Město.

Nábor se koná na hřišti u SOŠ Schullhofova 
a je určen chlapcům ročník narození 2000 a 1999.

Těšíme se na vás.
Tel. kontakt: paní Klíčová 603 154 352,

pan Horník 777 634 394

ODDÍL HÁZENÉ TJ JM Chodov
přijímá chlapce ročníku narození 1992 a mladší
Přihlásit se můžete: Každé úterý od 16.30 do 17.30 hod.
v hale TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137, Praha 11 (autobus
č. 154 od metra Chodov nebo Háje stanice Brodského) u tre-
nérů družstva mladších žáků – Jaroslav Mach, Jan Brožek

Bližší informace získáte
od Vladislava Bittmana, tel. 737 878 168

Bližší informace o oddíle: http://www.mujweb.cz/sport/chodov

VOLEJBALOVÝ ODDÍL TJ Uhříněves
DOPLNÍ VOLEJBALOVOU PŘÍPRAVKU
Hledáme: Pohybově nadané děti (chlapce i děvčata) ve
věku 11-13 let roč. 1992-1994) se zájmem o volejbal
Nabízíme: tělocvičnu a antukové hřiště v Uhříněvsi,
dresy, sítě, míče • zimní a letní pobty a soustředění v naší
chatě v Krkonoších
Datum a místo: Každé úterý a čtvrtek od 17.00 hod.

Květen a červen – sportovní areál
V Bytovkách 787, Praha 10 Uhříněves

Další informace: Ing. Jan Výšek, trenér
Tel. 602 310 765
e-mail: jvysek@razdva.cz
www.volejbal-uhrineves.cz

Děti si s sebou přinesou sportovní oblečení
a vhodnou obuv. Účast rodičů vítána.

Zimní fotbalová SOBOTA
Fanoušci „mladého“ fotbalu se sešli 8. ledna 2005 v hale

TJ Chodov Jižní Město, kde se konala Zimní fotbalová
sobota. Turnaj dvanácti fotbalových mužstev pořádal klub
FC Háje Jižní Město, za vydatného přispění sponozorů
ROCHE s. r. o., Sanoma Magazines Praha s. r. o., Danone
a.s., Transgas a.s.a Ringier ČR a.s., Henkel ČR s. r. o. a GE
Capital Bank, kterým tímto ještě jednou děkujeme. Hrálo se
ve dvou šestičlenných skupinách - výsledky z těchto bojů
rozhodovaly o složení finálových zápasů. Konečné pořadí
mužstev bylo následující:

1. ČAFC 94
2. AC Sparta
3. ČAFC 95
4. V. Žižkov

5. Střížkov
6. Háje „A“
7. FK Brandýsek
8. H.Měcholupy

9. Xaverov „B“
10. Xaverov „A“
11. Háje „B“
12. D. Měcholupy

Díky výše zmíněným sponzorům si všichni fotbalisté, vítě-
zové i poražení, odnášeli pěkné ceny, zářivé oči a v bojov-
ných srdcích hezkou vzpomínku a poděkování všem za
tento sportovní zážitek.

Protože pořadatele Zimní fotbalové soboty pronásleduje
mimořádná smůla, podařilo se nám poblahopřát mladým
fotbalistům a poděkovat sponzorům až teď. Snad jsme tím
aspoň všem zúčastněným udělali radost. Redakce

TÁBORY YMCA Praha
bližší informace 602 834 923, 224 872 128
Vlčice u Stankovského rybníka
■ tábor v krásné přírodě u jezera, ubytování ve zděné bu-

dově bez elekřiny, vlastní spacáky
■ věk 8-13 let
■ Termín: 1. 7. - 14. 7. 2005
■ Cena 2200 Kč členové/2350 Kč nečlenové YMCA
Další informace na tel, 224 872 128 u Hanky Šormové
nebo osobně v YMCA Praha, Na Poříčí 12 (po 12-18, st.
8-10 nebo po předchozí dohodě)

Kosí potok u Černošína – Plavba pod plachtami Caerleonu
■ tábor na louce u potoka, ubytování ve stanech tee-pee
■ věk 8-12 let - tábor pro mladší

Od Amundsena po Jelzina aneb Doušky 20. století
■ věk 13-18 let tábor pro teenagery
■ Termín: 30. 7. - 13. 8. 2005
■ Cena 2600 Kč členové/2800 Kč nečlenové

Kontakt: Hlavní vedoucí Jana Šmidrkalová, 
tel. 723 424 654,

Další informace:
Tábory pořádá YMCA, Křesťanské sdružení mladých lidí
Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
www.praha.ymca.cz, e-mail: praha@ymca.cz
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V březnu tohoto roku se
v programové nabídce Kul-

turního centra Zahrada objevil
nový typ pořadu nazvaný „Film
s hostem – Host s filmem“. Mla-
dý rozhlasový a televizní mode-
rátor Aleš Cibulka vede se svým
hostem neformální rozhovor nad
dotazy diváků.

V druhé půli pořadu pak spo-
lečně uvedou na plátno Velkého
sálu Zahrady filmovou projekci,
která se k tématu vztahuje. Prv-
ním uváděným hostem byla zpě-
vačka Yvonne Přenosilová, která
si zahrála ve filmu Konkurs.
V dubnu měli diváci možnost
strávit příjemný podvečer se zpě-

vačkou Petrou Janů, jež vytvoři-
la jednu z hlavním rolí ve vese-
lohře Můj hříšný muž. 

Na pondělí 9. května od 19.00
je do Zahrady pozvána herečka
Libuše Švormová a bude se pro-
mítat filmový snímek Aféry mé
ženy. Libuše Švormová navště-
vovala Školu uměleckých řeme-
sel v Brně, po studiu na DAMU
se stala na více než třicet let
členkou Městských divadel praž-
ských. Účinkuje také v Lyře Pra-
gensis. 

Vedle svých celoživotních lá-
sek – divadla a poezie – se věnu-
je i televizní a filmové tvorbě či
dabingu. Svůj hlas propůjčila na-

př. Gině Lollobrigidě či Michéle
Mercierové v oblíbené Angelice.
Na stříbrném plátně jsme ji moh-
li spatřit ve snímcích: Milenci
v roce jedna, Pozor, vizita!, Pod
nohama nebe, Jako jed a v nepo-
slední řadě v povídkovém filmu
Aféry mé ženy. 

Tři komediálně laděné příběhy
s detektivní záplatkou natočil
v roce 1972 režisér Vladimír
Čech. Vedle Libuše Švormové
v roli lékařky Adély Neradové se
zde představí i Vladimír Menšík,
Jana Hlaváčová nebo Eduard
Kohout. Vstupné na pořad 60
Kč. Jste zváni!

Mgr. Tomáš Rulf

Host s filmem v Zahradě
LIBUŠE ŠVORMOVÁ 
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Chodovská 
vodní tvrz

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

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

E-mail: info@chodovskatvrz.cz

PROGRAMY V KVĚTNU

Koncerty

pondûlí ❑ 2. ❑ 19.00
Autorsk˘ koncert z dûl ruského sklada-
tele Vladislava Ivanoviãe Kladnického.
Úãinkují: Jana Klinderová a Stanislav
Gallin – klavír, Jakub Tylman – violon-
cello a Rainbow kvartet – K. Fi‰arová,
M. Klindera, M. Kalistová a G. Bene‰ová.

ãtvrtek ❑ 5. ❑ 19.00
Markéta Mátlová – soprán a Michaela
Malá – klavír. Na programu: A. Dvofiák –
Písnû op. 2, Biblické písnû, V. Novák –
Písnû op. 4, Vzpomínky op. 6 pro solóv˘
klavír, Melancholické písnû.

pátek ❑ 6. ❑ 17.00
Odpolední koncert „Kde domov mÛj?“.
Pofiad nastudovan˘ na poãest 170. v˘roãí
premiéry hry Fidlovaãka. Úãinkují: Förstro-
vo trio: Stanislav Srp – housle, EvÏen
Rattay – violoncello, Ale‰ Bílek – klavír,
dále Josef Moravec – baryton, Tomá‰ Ky-
ral – lesní roh. Scénáfi, dramaturgie a prÛ-
vodní slovo PhDr. Zdena Zvûfiinová, DrSc.

úter˘ ❑ 10. ❑ 19.00
·tudáci a kantofii. Prof. René Tuãek (ba-
ryton) s vítûzi mezinárodní interpretaãní
pûvecké soutûÏe v Mariánsk˘ch Lázních.
Klavírní doprovod doc. Katarína Bachma-
nová. Dramaturgie, scénáfi a prÛvodní slo-
vo PhDr. Zdena Zvûfiinová, DrSc.

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 19.00
Sedmé ‰ansonové setkání. Hostitelé:
Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan Petránek,
Marta Balejová, host: Dr. Václav Vûtviã-
ka, fieditel Botanické zahrady. Dal‰í z po-
fiadÛ sdruÏení „·anson, vûc vefiejná“.

ãtvrtek ❑ 19. ❑ 19.00
Pfietékající pohár – recitál skupiny Es-
TerraPûja – písnû na ver‰e bárnsíkÛ Fran-
ti‰ka Gellnera, Simonetty Buonaccini a La-
dislava Vrkoãe ze „století dvou nesmrtel-
n˘ch veliãin – vynálezÛ a jazzu“. Úãinkují:
Petr Traxler – dvanáctistrunná kytara,
zpûv, Ester Janeãková - zpûv, RÛÏena
Sr‰Àová a Jan Vrkoã - housle.

ãtvrtek ❑ 26. ❑ 19.00
·kampovo kvarteto: Pavel Fischer
–housle, Jana Luká‰ová – housle, Ra-
dim Sedmidubsk˘ – viola, Luká‰ Polák
– violoncello. Spoluúãinkuje Dagmar Pan-
ãuchová – klavír. Na programu:
W. A. Mozart – Smyãcov˘ kvartet B dur, 
B. Smetana – Smyãcov˘ kvartet d moll
a D. ·ostakoviã – klavírní kvartet g moll.

Pfied pfiedstavením mohou posluchaãi se vstu-
penkou nav‰tívit zdarma v˘stavu v galerii.

·kolní a absolventské koncerty 

stfieda ❑ 11. ❑ 19.00
ZU· Kfitinská, Praha 4 – Absolventsk˘
koncert ÏákÛ uãitelky A. Dimitrovové
a uãitele R. Pacourka. Úãinkují absolventi
I. cyklu A. Plachá, H. Vegnerová, J. ·plí-
chal (klarinet), J. Pancová (klavír) a absol-
ventky II. cyklu J. Dunková (klarinet) 
a J. Pancová (klavír).

stfieda ❑ 18. ❑ 19.00
Konzervatofi J. JeÏka – koncert polsu-
chaãÛ flétnové tfiídy prof. A. Kfiiklánové.
Na programu skladby W. A. Mozarta, 
V. Blodka, B. MartinÛ, C. Debuussyho, 
C. Bollinga a F. Dopplera.

Galerie Chodovské vodní tvrze
POZVÁNKY NA V¯STAVU

VELKÁ GALERIE (V 1. PAT¤E):
Perspektivy – Cena T–Mobile pro mladé grafiky v oblasti volné grafiky

Od 4. 5. do 29. 5. 2005

MALÁ GALERIE (V P¤ÍZEMÍ):
PraÏulák – v˘tvarné práce z 12. roãníku v˘tvarné soutûÏe 
KD Klubka na téma: Není fiemeslníka nad koudelníka

Od 5. 5. do 15. 5. 2005

Balonstory – vítûzné práce VIII. roãníku v˘tvarné soutûÏe, 
tentokrát na téma: Mít svobodu se rozletût

Od 18. 5. do 29. 5. 2005

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

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

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

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

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

Místní lidová
knihovna

V Benátkách 1750, 149 00 Praha 4

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

Informace: paní Eva Buzková, tel. 272 937 431

BOTANICKÁ ZAHRADA PŘF UK,
Na Slupi 16 a Komorní

soubor HARMONIA 
Mozartiana Pragensis 

zvou srdečně na úvodní
KONCERT V ZAHRADĚ

25. kvûtna v 18.00 hod. v refugiu 
rozkvetlé Botanické zahrady Na Slupi

První z fiady pfiíleÏitostn˘ch koncertÛ
v zahradû uvede fieditel Botanické za-
hrady Pfiírodovûdecké fakulty UK Václav
Vûtviãka. Na programu jsou skladby W.
A. Mozarta, J. Mysliveãka, A. Rösslera-
Rossetiho a Fr. V. Kramáfie. V pfiípadû
nepfiíznivého poãasí se koncert uskuteã-
ní o t˘den pozdûji 1.ãervna 2005.
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Opatovská 1754, tel./fax: 272 941 401
pokladna tel. 272 941 269
http://www.kdopatov.cz
e-mail: opatov@atlas.cz

PROGRAM NA KVĚTEN:

Koncerty:

pátek ❑ 6. ❑ 20.00
·ántí a hosté. Rock koncert.

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 20.00
Jan Vytásek&Blackbird. Queen Revival.

pátek ❑ 13. ❑ 20.00
Modrá ‰mouha. Folk koncert.

sobota ❑ 14. ❑ 20.00
Video Hits 80’s & 90’s. Disco.

pátek ❑ 20. ❑ 20.00
Professor a hosté. Beatles revival party.

úter˘ ❑ 24. ❑ 20.00
Trombenik Klezmer Band. Koncert.

stfieda ❑ 25. ❑ 20.00
Keks. Rock koncert.

ãtvrtek ❑ 26. ❑ 20.00
Rollovers (Rockabilly), Breakers
(Rock’n’roll). Rock’n’roll show.

pátek ❑ 27. ❑ 20.00
ABBA WORLD REVIVAL. Rock koncert.

sobota ❑ 28. ❑ 20.00
Video Hits 80’s & 90’s. Disco.

úter˘ ❑ 31. ❑ 20.00
Steamboat Stompers a Jitka Vrbová. Di-
xieland koncert nejen k poslechu.

nedûle ❑ 1., 8., 15. a 22. a 29. ❑ 15.00
Nedûlní taneãní odpoledne s Velk˘m
dechov˘m orchestrem BlaÏeje Zemana

Pro seniory:

stfieda ❑ 4., 11., 18. a 25. ❑ 10.00
Akademie tfietího vûku

stfieda ❑ 11. ❑ 14.30
Klub aktivního stáfií.
Jan a Václav Neckáfiovi.

Pro dûti:

pondûlí ❑ 16. ❑ 9.00 a 10.30
O princeznû a Popletovi.

pondûlí ❑ 23. ❑ 16.00
Akademie M· Kfiejpského

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

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

Stálá expozice v˘tvarn˘ch dûl.

Prodejní v˘stava dûl v˘tvarn˘ch umûlcÛ

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

KULTURNÍ POŘADY GALERIE 
V KŘIŠŤÁLOVÉ ČAJOVNĚ KVĚTEN 2005

ãtvrtek ❑ 5. ❑ 18.30
Hájemství zpovûdnic. V poeticko–hudeb-
ním veãeru pfiedstaví herec a básník Zde-
nûk Peroutka svoji poezii. Ze sbírek Há-
jemství zpovûdnic, KvûtÛ vÛnû prchavá
a z pfiipravované sbírky Lásky zlat˘ch kfií-
del recitují: autor Zdenûk Peroutka, Karel
Richter, Eva Miláãková.

pátek ❑ 6. ❑ 18.30
Harmonizace, obnova a léãení ãlovûka
pomocí pulsní magnetoterapie. Souãástí
pfiedná‰ky bude moÏnost vyzkou‰et si pÛ-
sobení „pulsní magnetoterapie“ spoleãnos-
ti Magenta s. r. o. Pfiedná‰í prom. Biol.
Izabela Klímová.

nedûle ❑ 8. ❑ 18.30
Zpíváme, zpíváte, zpívají .... Mantry.
Mj.zhudebnûné psychologem a terapeu-
tem H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpí-
vá a slovem doprovází Richard Holick˘.

stfieda ❑ 11. ❑ 18.30
Ramana Mahár‰i a jeho vztah ke zvífiát-
kÛm. Pfiedná‰í filozof, jogín, autor ãetn˘ch
knih s duchovní tématikou PhMr. Rudolf
Skarnitzl.

pátek ❑ 13. ❑ 18.30
Osud – hvûzdy – jméno – zdraví. Pfiedná-
‰í v˘znamn˘ slovensk˘ lékafi prim. MUDr.
Ivan Rusnák, CSc., kterého letité zku‰e-
nosti utvrzují v tom, Ïe se na ãlovûka musí-
me dívat nejen oãima „klasické medicíny“.

stfieda ❑ 18. ❑ 18.30
Breviáfi vodnáfiského vûku III. – Tajem-
ství královny ze Sába. Pfiedná‰í 
Ing. Adolf Inneman PhD., autor stejno-
jmenného seriálu v ãasopise Dotek

ãtvrtek ❑ 19. ❑ 18.30
Vûra – víra – ãlovûk. „Nov˘ ontick˘ fiád
v hlubinné psychologii“. Vûdecké
a mystické cesty do nevûdomí. Pfiedná‰ka
doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.

pátek ❑ 20. ❑ 18.30
Cesta do duchovního srdce. Setkání
s PhDr. Martou Fouãkovou, autorkou
knih Jsem a Já jsem.

KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 

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

Od stfiedy do nedûle v 15 hod. 
Vesmírná píseÀ – hudebnû obrazová fan-
tazie– ãást II. Je tvofiená unikátním spoje-
ním projekce obrazÛ ZdeÀka Hajného se
snímky z Hubbleova teleskopu. Kosmoob-
razy vznikající tímto spojením jsou pfii kaÏ-
dé projekci vÏdy originální, divák má tak
ojedinûlou moÏnost b˘t svûdkem zrodu
nov˘ch a pÛvodních kosmovizí.

Sobota a nedûle v 17 hod. 
Putování vesmírem – hudebnû poetická
kompozice – ãást III. S projekcí mystick˘ch
obrazÛ Z. Hajného a snímkÛ z hlubin ves-
míru. Vesmírná relaxace s hudbou i slovem. 

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

KD Opatov pofiádá

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

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

❑ Dále pfiijímáme pfiihlá‰ky do TANEâ-
NÍCH KURZÒ na sezónu 2005 /2006. V˘u-
ka standardních a latinsko – americk˘ch
tancÛ pod vedením Heleny BroÏovské
s partnerem probíhá vÏdy v pondûlí od
18.30 pro mládeÏ a od 20.30 pro dospûlé.
První lekce 3. 10. 2005.
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Kvûtnového vítûzství 2126, Praha 11,
tel.: 272 930 149, tel./fax: 272 930 023

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

Kulturní dům

Klubka

PRO DĚTI A JEJICH DOSPĚLÁKY
V KVĚTNU:

pátek ❑ 6. ❑ 9.00
O‰klivé káãátko – pohádku pro M· za-
hraje divadlo PI·KOT

sobota ❑ 7. ❑ 16.00
Mámo, mamko, maminko... tradiãní osla-
va Dne matek, kdy dûti mamince vyrobí
dáreãek, v‰ichni si zasoutûÏí i zatanãí.
Hraje Luká‰ âermák.

sobota ❑ 14. ❑ 16.00
Pestráda s Inkou – hudební pofiad Inky
Rybáfiové vûnovan˘ oslavû Dne dûtí.

pondûlí ❑ 16. ❑ 14.00
Král a kouzelnice – Agentura Program
servis – F

sobota ❑ 21. ❑ 16.30
Klaunská pohádka – Nosticova divadelní
spoleãnost

pátek ❑ 27. ❑ 18.00
Závûreãn˘ koncert ÏákÛ hudebních kur-
zÛ

sobota ❑ 28. ❑ 16.30
O pejskovi a koãiãce... jak se chystali
k vodû.

sobota ❑ 7. a 21. ❑ 9.00–10.30

Pro Ïeny a dívky
Aerobní cviãení – Buìme koãky

KLUBKOVÉ VERNISÁŽE NA TVRZI
Kulturní dÛm Klubka pofiádá v prÛbûhu
mûsíce kvûtna dvû v˘stavy dûtsk˘ch prací
z v˘tvarn˘ch soutûÏí v malé galerii Cho-
dovské tvrze. VernisáÏí 4. 5. v 17.00 hod
bude zahájena v˘stava PraÏulák 2005
pod zá‰titou zástupce starostky Ing. Ivana
‰kody. Dne 17. 5. v 17.00 hod. pak pro-
bûhne vernisáÏ v˘stavy Balonstory 2005.
Tato v˘stava je pod zá‰titou starostky paní
Marty ·orfové. Na obû tyto akce zveme
nejen soutûÏící, ale i v‰echny zájemce
o dûtské v˘tvarné umûní.

KD KLUBKA NABÍZÍ

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

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

Cviãení maminek a dûtí
pondûlí ❑ 9.30-10.15

Divadelní krouÏek –
ZájemcÛm o divadlo jsou v na‰í dramatic-
ké dílnû stále dvefie otevfiené, mÛÏete se
i v prÛbûhu roku informovat u Mgr. Roma-
ny Hrabákové, tel. 272 930 149.

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

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

Cena vstupenky je 85 Kã.

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

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

KD KLUBKA 
NABÍZÍ PRONÁJEM 

VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU.
Informujte se prosím na tel.: 

272 930 023.

LÉTO S KLUBKOU 2005
KD Klubka jiÏ tradiãnû pfiipravuje program
na letní prázdniny pro dûti, které neodjíÏ-
dûjí z Prahy. I na ty leto‰ní jsme pfiipravili
zábavu i pouãení na dva t˘dny. 
První t˘den – od 11. do 15. ãervence na
téma TAJEMNÁ RUDOLFÍNSKÁ PRAHA,
je spojen s v˘tvarnou a keramickou dílnou.
Dûti podniknou vycházky historickou Pra-
hou a získanou inspiraci budou následnû
zpracovávat. Budou malovat, kreslit i mo-
delovat z keramické hlíny témata z histo-
rie. Spolu s námi nahlédnou do rudolfínské
doby. Také je ãeká celot˘denní hra, na zá-
vûr odmûnûná drobn˘mi cenami. 
INFORMACE u Mgr. Jany ·ipkové 
na tel.: 272 930 149. 

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

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

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

Janouchova 671, Praha 11
tel.: 272 911 520

e-mail: jan@ddmjm.cz

Dům
dětí
a mládeže

PROGRAM NA KVĚTEN 2005

nedûle ❑ 1. ❑ 14.00
VOSA. Otevfien˘ volejbalov˘ turnaj pro
mládeÏ v areálu Z· Ke Katefiinkám.

nedûle ❑ 1. ❑ 9.30
Na kole okolo. SoutûÏ cyklistÛ rÛzného
vûku. Prezentace od 9. 30 hod. Start dle
kategorií od 10.00 hod. Místo konání: Milí-
ãovské haldy.
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stfieda ❑ 4. ❑ 17.00
·ipkov˘ turnaj. Koná se v klubu Beroun
DDM ·alounova a je urãen pro amatéry
od 9 do 18 let. Vstup zdarma. Pro vítûze
jsou pfiipraveny vûcné ceny.

sobota ❑ 7.
Historick˘ parní vlak Praha – Lhotka
u Mûlníka. Akce praÏsk˘ch DDM. BliÏ‰í
informace v DDM JM a www.ddmjm.cz.

sobota ❑ 7.
Taneãní soutûÏ âelákovická Dubûnka.
Vystoupí taneãní soubor Cassiopeia 
DDM JM.

sobota ❑ 14.
Skeatboardové a bruslafiské závody.
Akce se koná na zahradû DDM ·alouno-
va. Podrobné informace budou uvedeny
na vyvû‰en˘ch plakátech a v DDM.

sobota ❑ 14. ❑ 14.00–16.30
Otevfiená v˘tvarná dílna. Pro zájemce od
10 let v poboãce DDM Janouchova. Vstup
50 Kã. Téma: Drátování. S sebou: pfiezutí,
pracovní odûv, napfi. sklenici nebo kvûti-
náã.

ãtvrtek ❑ 19. ❑ 19.00
Koncert skupiny Sekvoj a host. Akce se
koná v DDM ·alounova, vstupné 20 Kã.

sobota ❑ 21. ❑ 14.00–16.00
Odpoledne pro mû.
14.00–15.00 – Aerobik s posilováním v po-
boãce Janouchova pro dívky do 14 let.
15.00–16.00 – Aerobik s posilováním
v poboãce Janouchova pro Ïeny.

Sobota ❑ 21. ❑ 8.30
Sportovní den – volejbalov˘ turnaj smí-
‰en˘ch druÏstev. Turnaj se koná od 9.00
hod ve sportovním areálu Z· Ke Katefiin-
kám. Prezentace druÏstev je v 8.30 hod.
Startovné za druÏstvo 200 Kã. Turnaj je
urãen pro smí‰ená druÏstva amatérÛ
v‰ech vûkov˘ch skupiny. V kaÏdém druÏ-
stvu musí b˘t nejménû dvû Ïeny. Do tur-
naje se mohou pfiihlásit druÏstva, která
hrají volejbal na rekreaãní úrovni. Po cel˘
den bude pro úãastníky a diváky k dispo-
zici mal˘ bufet. Pfiihlá‰ky do 10. kvûtna
2005 na adresu DDM ·alounova u M.
Glaserové. Do pfiihlá‰ky uveìte název
druÏstva a kontakt na kapitána. Pfiihlásit
se mÛÏete písemnû na adrese DDM ·a-
lounova 2024, na tel. 272 929 545,
SMS+420 721 567 426 nebo
e–mail:sal@ddmjm.cz, ma–gla@volny.cz

sobota ❑ 21. ❑ 14.00–15.00
Hlavolámání. Netradiãní deskové hry pro
dûti od 10 let v poboãce DDM Janouchova.

sobota ❑ 21. ❑ 9.30–11.30
Grafika pro radost. Akce pro dûti od 8 let
v poboãce DDM Janouchova. Vstup 15
Kã. S sebou pfiezutí a pracovní odûv.

úter˘ ❑ 24. ❑ od 20.00
Filmování. Novinky i historie kinemato-
grafie. Koná se v klubu Beroun DDM ·a-
lounova. Vstup zdarma.

úter˘ ❑ 24. ❑ 9.30–11.30
Pfiijela pouÈ. Zábavné dopoledne v za-
hradû poboãky DDM Janouchova.

ãtvrtek–nedûle ❑ 26.–29.
Bambiriáda. Celostátní akce pro dûti –
otevfiené dílny, taneãní vystoupení. BliÏ‰í
informace v Domû dûtí a mládeÏe JM.

sobota ❑ 28. ❑ 9.00–15.00
Turnaj ve stolním tenisu. Koná se
v DDM ·alounova a je urãen pro amatéry
ve vûku od 7 do 16 let. Startovné 20 Kã.
S sebou pálku, míãky, boty se svûtlou
podráÏkou, svaãinu, pití.

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

Bûhem mûsíce kvûtna probûhnou
brigády a na‰ich táborov˘ch
základnách.

ZVEME VÁS DO KLUBU 
PRO VOLNĚ PŘÍCHOZÍ „BEROUN“

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

Nabídka voln˘ch míst 
do zájmov˘ch útvarÛ
Míãové hry – úter˘ od 15.00 do 16.00
hod. pro dûti od 8 do 12 let.
Papírové modeláfiství – stfieda od 16.30
do 18.00 hod. pro dûti od 8 do 14 let.

WWW prezentace DDM JiÏní Mûsto: 
www.ddmjm.cz

LETNÍ TÁBORY 2005 – TUZEMSKÉ TÁBORY

místo termín vedoucí vûk zamûfiení Cena
302. Ho‰tka  U Dubu 22. 7. – 12. 8. Kvirenc 7–15 stál˘, stanov˘ 2850
303. Ho‰tka  U Dubu 12. 8. – 26. 8. Bele‰ová  7–15 stál˘, stanov˘ 2760
304. Ho‰tka Zel. louka 2. 7. – 16. 7. Harvi‰ 7–15 stál˘, stanov˘ 2520
305. Ho‰tka Zel. louka 16. 7. – 30. 7. Rezek 7–15 stál˘, stanov˘ 2530
307. Ho‰tka Zel. louka 13. 8. – 27. 8. Janovská 7–15 stál˘, stanov˘ 2550
308. Kozojedy 9. 7. – 16. 7. Máchová 8–15 sportovní 1800
309. Kozojedy 16. 7. – 23. 7. Bele‰ová 4–12 VV, hry 1810
310. Sobû‰ín 2. 7. – 9. 7. Glaserová 6–15 VV, keramika 2250
312. Skryje - Fundus 1. 7. – 7. 7. Lála 15–23 Táborová ‰kola 2005
313. Skryje - Fundus 8. 7. – 14. 7. Lála 15–23 Táborová ‰kola 1300
314. Albrechtice 13. 8. – 20. 8. Glaserová 10-–18 sportovní tábor 2350
315. Rokytnice 20. 8. – 27. 8. Chytilová 6–15 taneãní soustfi. 2200

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

místo termín vedoucí vûk Cena
316. ·panûlsko 19. 6. – 2. 7. Bele‰ová od 6 let asi 7100
317. ·panûlsko 30. 6. – 13. 7. Janovská 6–18 asi 7390
319. ·panûlsko 22. 7. – 4. 8. Glaserová 8–20 asi 7410
320. ·panûlsko 2. 8. – 15. 8. Chytilová 10–20 asi 7420
321. ·panûlsko 13. 8. – 26. 8. Vrbová 8–16 asi 7430

P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR + PRÁZDNINOVÁ KERAMICKÁ DÍLNA

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

Informace o jednotliv˘ch táborech v DDM ·alounova, na telefonních ãíslech:  
272 929 545, 272 917 077 nebo e-mail: sal@ddmjm.cz.
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Malenická 1784, 
Praha 4, JiÏní Mûsto II

tel./fax: 271 910 246, 775 242 312
e-mail: zahrada@kc-zahrada.p11.cz

www.kczahrada.cz

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

PROGRAM NA KVĚTEN 2005

Koncerty

ãtvrtek ❑ 5. ❑ 19.00
Tichá Voda + Markéta a Lazarové – mla-
dá folk–jazzová skupina se sv˘m hostem

úter˘ ❑ 10. ❑ 19.00
Franti‰ek Nedvûd a Druhé podání – le-
genda ãeského folku se svojí moderní
country skupinou

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 19.00
Navzájem – PlzeÀ – pomalu i rychle, ve-
sele i smutnû – od nostalgie k vypalovaã-
kám – 15 let trvání, 5 desek – 6. na cestû 

ãtvrtek ❑ 19. ❑ 19.00
Semtex – plzeÀská country – brutal –
technofolková skupina – „Jede, jede ma-
‰inka...“ a dal‰í hity

Host v Zahradû

stfieda ❑ 25. ❑ 19.00
Karel Vágner a JoÏka âern˘ – veãer pln˘
povídání a hudby s prostorem pro dotazy
publika

Divadlo

stfieda ❑ 11. ❑ 19.00
Ladislav Smoljak: Hymna aneb Urfidlo-
vaãka– hra Studia Láìa s prologem
„Hymny ‰umí po krajinách ãesk˘ch“

pátek ❑ 13. ❑ 20.00
Anatol Stern: V˘robce bomb, aneb útûk
srdce – premiéra D. S. Monde – pfiíbûh
osifielého hrudního ko‰e...

úter˘ ❑ 24. ❑ 19.30
N. V. Gogol: VIJ – TotO divadlo – adapta-
ce stejnojmenné hororové povídky – plná
tajemna, hrÛzy i tepla ruské hospody

sobota ❑ 28. ❑ 20.00
Luká‰ Zemánek: UFO na vsi – neakãní
vesnická fra‰ka – uvádí ansámbl De‰Èov-
ka, Hradec Králové

Film

úter˘ ❑ 3. ❑ 17.30 a 20.00
Prachy, zbranû, jedno porno – Ïít na
úkor pfiítele se (ne)vyplácí – akãní ãerná
komedie – Nûmecko, 1999

stfieda ❑ 4. ❑ 17.30 a 20.00
Prachy, zbranû, jedno porno – Ïít na
úkor pfiítele se (ne)vyplácí – akãní ãerná
komedie – Nûmecko, 1999

pátek ❑ 6. ❑ 17.30 a 20.00
Prachy, zbranû, jedno porno – Ïít na
úkor pfiítele se (ne)vyplácí – akãní ãerná
komedie – Nûmecko, 1999

Film s hostem – host s filmem

pondûlí ❑ 9. ❑ 19.00
Film: Aféry mé Ïeny – Host: Libu‰e
·vormová – nejen o filmu a divadle + po-
vídková komedie – moderuje A. Cibulka

Setkávání

pondûlí ❑ 2. ❑ 18.30
Integrativní psychosomatika – vliv psy-
chiky na zdraví, somatoterapie a kineziolo-
gie – MUDr. P. ·patenka a T. Josis

pondûlí ❑ 9. ❑ 18.30
Astrologie, ná‰ pomocník a rádce –
komplexní anal˘za horoskopu – cyklus po-
fiadÛ astroloÏky K.M. Posoldové

stfieda ❑ 11. ❑ 18.30
Nepál, Everest – nejen treky pod nejvy‰-
‰ími vrcholy planety– cestopisná pfiedná‰-
ka Petra Chaloupky s diaprojekcí

pondûlí ❑ 16. ❑ 18.30
Lidská práva v islámu – RNDr. Vladimír
SáÀka – cyklus pfiedná‰ek ve spolupráci
s Islámskou nadací v Praze

stfieda ❑ 18. ❑ 18.30
Kolumbie – zemû teroru a vesel˘ch lidí
– cestopisná pfiedná‰ka s projekcí fotogra-
fií Ing. Josefa Drlíka

pondûlí ❑ 23. ❑ 18.30
Jóga v praxi – Karmajóga a Bhagavad-
gíta – cyklus pfiená‰ek PhMr. Rudolfa
Skarnitzla

Otevfiená dílna

ãtvrtek ❑ 19. ❑ 18.30
Triãka zdobená savovou technikou –
pro dospûlé – nutno rezervovat – I. Nûm-
cová (736 406 043 ãi 271 910 246)

Pofiady pro dûti a mládeÏ

ãtvrtek ❑ 5., 12., 19. a 26. ❑ 16.00–19.00
Svût her a zábavy – liga sbûratelsk˘ch
kartiãek Harry Potter, Magic, Pokémon.

Sobota ❑ 7. ❑ 10.00–12.00
Jako v pohádce – svátek maminek i dû-
tí – tvÛrãí, hravé a úsmûvné dopoledne
s pohádkou a vyrábûním dárku

Sobota ❑ 7. ❑ 15.00
Pejsek a Koãiãka jdou do divadla – di-
vadélko Romaneto – veselá pohádka –
závûr divadelní sezóny v Zahradû

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 10.30
¤ekni mi, co jí‰ – netradiãní pfiedná‰ka
pro Z· s odborníky a hudebními vstupy

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 14.00
âáryfuk – vesel˘ pofiad s kouzlením pro
dûti malé i velké

sobota ❑ 14. ❑ 15.00
Jedeme dál – slavnostní premiéra muzi-
kálu souboru Vltavín

sobota ❑ 28. ❑ 15.00
Biograf nejen pro dûti – The Bugs Bun-
ny aneb Blízká setkání zfie‰tûného druhu

pondûlí ❑ 30. ❑ 9.00
Trestní odpovûdnost obãanÛ – odborn˘
pofiad na téma prevence kriminality s fil-
movou projekcí

V˘stavy

❑ 3. 5. – 30. 5. • Galerie
·tefan Ki‰: Cesta Labe
– fotografická v˘stava

❑ 3.5. – 30.5. • mal˘ sál
Radim Kofiínek: Obrázky
– vernisáÏ – úter˘ 3. 5. od 18.00

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

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

KKfifieessÈÈaannsskk˘̆  ssbboorr
PPrraahhaa  JJMM

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

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

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

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

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

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

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

Nízkoprahový
klub Jižní Pól

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

e-mail: jiznipol@proximasociale.cz

PROGRAM V KVĚTNU 2005
Téma mûsíce: Jaro, sex, drogy.

stfieda ❑ 4.
V˘tvarná dílna – Keramika

úter˘ ❑ 10. a stfieda 11.
Filmklub

úter˘ ❑ 17.
Bácina kouzelná KUCHYNù

stfieda ❑ 18. ❑ 18.00
Graffiti desky (malování)

úter˘ ❑ 24.
V˘tvarná dílna – Îonglovací míãky

stfieda ❑ 25.
Turnaj o kvûtnového MISTRA ve stol-
ním fotbálku

pátek ❑ 27.
Bubnování v lesáãi!

úter˘ ❑ 31.
Pudem ven dát si fotbal!
Pfiipravujeme:

❑ V˘stavu graffiti obrazÛ v Rock kafé

❑ Prázdninové v˘jezdy

Dal‰í informace na www.proximasociale.cz

Základní umělecká
škola

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

PROGRAM V KVĚTNU 2005

pondûlí ❑ 2. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert ÏákÛ

Sál ‰koly J.RÛÏiãky

Úter˘ ❑ 3. ❑ 19.00
Slavnostní koncert k 15. v˘roãí ‰koly
Kláster sv. AneÏky ãeské

stfieda ❑ 11. ❑ 19.00
Absolventsk˘ koncert v Chodovské tvr-
zi

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert ÏákÛ

Sál ZU· Kfitinská

pátek ❑ 13. ❑ 18.30
Koncert pûveck˘ch sborÛ

Kostel u sv. Salvátora

pondûlí ❑ 16. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ sál ZU· J. RÛÏiãky

ãtvrtek ❑ 19. ❑ 18.30
Absolventsk˘ koncert sál ZU· Kfitinská

pondûlí ❑ 23. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ sál ‰koly J.RÛÏiãky

ãtvrtek ❑ 26. ❑ 17.00
Koncert barokní hudby – Tibia Pragen-
sis, Aulodie Radnice hl. m. Prahy

ãtvrtek ❑ 26. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ sál ‰koly Kfitinská 673

nedûle ❑ 29. ❑ 14.00
Slavnostní koncert k jubileu Aulodie
a Tibie Pragensis + kfiest nového CD
v Branickém divadle

pondûlí ❑ 30. ❑ 18.30
Koncert ÏákÛ Sál ‰koly J. RÛÏiãky

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

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

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

Hudební klub
Srdeãnû vás zveme k pfiíjemnému poseze-
ní v útulném prostfiedí Hudebního klubu pfii

Základní umûlecké ‰kole JiÏní Mûsto.
Nabízíme obãerstvení i moÏnost rezervace
k pofiádání veãírkÛ, rodinn˘ch oslav, jubileí
a pod. s Ïivou hudbou.
Otevfieno od pondûlí do pátku od 14 do 22
hodin, po domluvû moÏnost rezervace
i v sobotu a v nedûli.

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

INTERNETEM
LETEM

SVĚTEM III.
– www.honzajdedosveta.cz –

výsledky

Výtvarná soutěž vyhlášená
KC Zahrada u příležitosti

měsíce března – měsíce Inter-
netu, již zná své vítěze. Porota
měla nelehký úkol. I přes dlou-
hé prázdniny se sešlo na stovku
pěkných obrázků a zajímavých
nápadů. Ocenění autoři i kolek-
tivy získají dárky od KC Za-
hrada, nakladatelství Rebo Pro-
ductions a firmy Hana Hlaváč-
ková – výtvarné potřeby.

Kategorie nejstarší (16–21 let)
ČU – Lucia Horucková, 16 let

Kategorie mladší (11–15 let)
ČU – Kateřina Málková, 11 let

Kategorie žáčků (7–10 let)
1. místo – Anna Lacinová, 9 let
2. místo – Šárka Svobodová, 9
let a Antonín Kotrba, 9 let

Kategorie nejmladší (do 6 let)
1. MŠ Sulanského – třída Koťata
ČU – Igor Didovec, 6 let
ČU – Alžběta Skopová, 5 let
ČU – Monika Šnajdrová, 6 let
ČU – Adélka Kubeschová, 6 let

2. MŠ Blatenská
ČU – Denisa Ricigliano, 6 let

3. MŠ Madolinka
ČU – Andrea Duchoňová, 5 let
ČU – Aneta Birnbaumová, 6 let
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Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759

e-mail: opatov@mlp.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU

Viera Bo‰ková – Tvorba
KRESBY A TEXTIL

2. kvûtna – 28. kvûtna 2005

Akademická malífika Viera Bo‰ková
(l945) vystudovala Stfiední ‰kolu umû-

leckoprÛmyslovou v Bratislavû roku 1963
a Vysokou ‰kolu umûleckoprÛmyslovou
v Praze (ateliér prof. Antonína Kybala)
v roce 1970. Dlouhá léta pracovala
v Ústavu bytové a odûvní kultury v oddûle-
ní plo‰ného vytváfiení, kter˘ nakonec ved-
la. Vûnovala se tvorbû prÛmyslového in-
teriérového textilního designu a v letech
1984 – 1997 získala nûkolik ocenûní (za
Nejlep‰í design, Nejlep‰í v˘robek a Zlatou
Fatimu). Také publikovala, pfiedná‰ela
o textilní designu a vedla odborné seminá-
fie urãené pro designéry z celé republiky.

Vûnuje se také kresbû akvarelÛ a paste-
lÛ, které vyuÏívá jako vlastní inspiraãní
zdroje v autorském textilním designu. Tak-
to vznikly i cykly Plachetnice, doplnûné
kresbami pfiírodnin, k nimÏ se stále vrací.

Po ãásteãném rozpadu ÚBOK–u a cel-
kové struktury textilních v˘robcÛ v roce
1997, pfie‰la do Zádruhy 1900, s. r. o. –
manufaktury na ruãní tisk na ãisté hedvábí.
Pro Zádruhu jiÏ léta tvofiila návrhy na
odûvní doplÀky a v tomto oboru získala ta-
ké nejvy‰‰í ocenûní. Od roku 2002 se vû-
nuje hlavnû ruãní malbû na hedvábí, kres-
bû, navrhování designu pro Zádruhu
a sporadicky pedagogické ãinnosti. Umûl-
kynû, pro kterou je dÛleÏitá tvÛrãí práce
a konkrétní v˘sledky se zúãastnila mnoha

Pobočka Opatov

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

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

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

e-mail: jirovcov@mlp.cz

Pobočka jírovcovo nám.

skupinov˘ch v˘stav v Praze, Bratislavû
i v zahraniãí. V kvûtnu v Opatovské kni-
hovnû pfiedstaví ãást nového cyklu Pla-
chetnice, studie pfiírody a ruãnû ti‰tûn˘ ne-
bo malovan˘ textil na hedvábí a bavlnû.

Zajímavou a lákavou v˘stavu zahájí
v pondûlí 2. 5. 2005 v 18.00 hod. PhDr.
Lenka ÎiÏková. Olga Kuãerová

Tû‰íme se na vás.

ZAJÍMAVÉ AKCE V KVĚTNU

❑ 2. – 31. kvûtna
Rok poté aneb Co (ne)víme o EU. Jak
moc toho (ne)vûdí o institucích, vlajce nebo
ãlenech Evropské unie si budou moci malí
i velcí zkusit v soutûÏi s v˘‰e uveden˘m
názvem. K vybrání správné odpovûdi staãí
mít faktografické znalosti, které si je moÏno
doplnit v informaãních broÏurách o EU, po-
pfiípadû na Internetu. Pro 12 vylosovan˘ch
autorÛ/autorek správn˘ch odpovûdí (z kaÏ-
dé knihovny 6) jsou pfiipraveny odmûny od
Informaãního centra Evropské unie. 
Knihovna: Opatov (Opatovská 1754), 
Jírovcovo námûstí (Jírovcovo námûstí)

❑ Stfieda 11. 5. od 15:00 do 17:00
Pointilismus na kvûten. Tradiãní opatov-
ská dílna, tentokrát s nádechem v˘tvarné-
ho umûní. Vyrábût budeme malé obrázky
pohlednicového formátu sloÏené ze sa-
m˘ch teãek – papírov˘ch, temperov˘ch,
prstíkov˘ch. Obrázek pak mÛÏete vyuÏít
jako originální pohlednici. Adresát bude ji-
stû potû‰en. Vstup voln˘. Upozornûní:
men‰í dûti se mohou pfii dûlání prstíkov˘ch
teãek u‰pinit! 
Knihovna: Opatov (Opatovská 1754)

KDE KONČÍ SVĚT 2004/2005
Díky za pohádku!
Kde konãí svût je projekt Klubu dûtsk˘ch
knihoven SKIP a koná se jiÏ ãtvrt˘m ro-
kem. Zvoláním Díky za pohádku! Chtûjí or-
ganizátofii podûkovat zejména dánskému
pohádkáfii H. Ch. Andersenovi, kter˘ by 
2. dubna 2005 oslavil 200. narozeniny.

Do leto‰ního roãníku se knihovna Opa-
tov zapojuje vyhlá‰ením soutûÏe o nej-
krásnûj‰í dûtskou ilustraci k pohádkám H.
Ch. Andersena. V˘bûr pohádky nechává-
me na vás. Pokud si zrovna na Ïádnou
nemÛÏete vzpomenout, pfiijìte si pamûÈ
osvûÏit k nám do knihovny.

Ilustrace mÛÏete doruãit do knihovny
osobnû nebo poslat po‰tou (na obálku pfii-
pi‰te heslo „Kde konãí svût 2005“). Uzá-
vûrka je 15. 5. 2005.

Autofii nejlep‰ích prací se mohou tû‰it
na malou v˘tvarnickou pozornost od kni-
hovny a úãast na ãervnovém republikovém
slavnostním vyhlá‰ení.

P. S.  Na v˘kres nezapomeÀte uvést va-
‰e jméno, adresu a název pohádky, kterou
jste ilustrovali!

Na kvûtnové akce v knihovnách zve
Lenka Hanzlíková, metodiãka

PRVNÍ PODÁNÍ
Franty Nedvěda
v Zahradě
František Nedvěd (*1947) pat-

ří bez nadsázky mezi legendy
české folkové hudby. Pamětníci
jej mohli vídat ve skupinách Spi-
rituál kvintet, Brontousauři či ne-
méně úspěšně vystupovat po bo-
ku bratra Jana. Od roku 1997 se
věnoval sdružení Příbuzní a natá-
čí svoje sólové desky: Neváhej
a vejdi, Druhé podání, Třetí po-
kus, Čtvrtá sada a Když ohně za-
planou. Nedvědovi učarovala
americká folk & country music,
většinu převzatých skladeb čes-
kými texty opatřuje interpretův
dvorní textař Dušan Vančura, ji-
nak též kontrabasista z již zmíně-
ného Spirituál kvintetu. Pohodo-
vá melodická country Františka
Nedvěda se skupinou Druhé po-
dání zazní sálem Kulturního
centra Zahrada v úterý 10. 5. od
19.00. Vstupenky v ceně 200 Kč
již v prodeji.

Mgr. Tomáš Rulf
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Janouchova 671
Praha 11

tel.: 272 912 124
603 468 151

benjamin.webpark.cz

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

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

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

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

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

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

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

Cviãení pro tûhotné s porodní asistentkou
vás udrÏí aktivní a v kondici pfii cviãení na
míãích a s overbally zamûfieném na proble-
matické svalové skupiny, udrÏení pruÏného
tûla a bolesti zad, nauãí vás relaxovat
a správnû d˘chat (stfieda)

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

Cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let s vyuÏitím
míãÛ – pohybovû–edukaãní programy s dÛ-
razem na hravou formu s fiíkadly a písniãka-
mi, cviãením na míãích zamûfiené na osvo-

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

1730–1930 hod.

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

DALŠÍ PROGRAM:

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

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

Letní ozdravn˘ pobyt s plaváním dûtí

9. 7. – 16. 7. 2005 – Pobyt v hotelu Mozo-
lov, plavání, cviãení, v˘tvarná dílna.

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

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

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

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

16.00–18.00 hod.

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

V˘stava

VERONIKA GALUSOVÁ
FOTOGRAFIE
VernisáÏ v úter˘ 10. kvûtna 2005.
V˘stava potrvá do 10. ãervna v prostorách
Dendrit kafé vÏdy ve v‰ední dny v dobû
od 11.00 do 20.00 hod.

ãtvrtek ❑ 12. ❑ 18.00
Hudební projekt LILAC ( songwriter)

ãtvrtek ❑ 19. ❑ 19.00
Hudební skupina Denis D’Or (bigbeat)
Pfiijìte na dobrou kávu nebo ãaj do pfiíjem-
ného prostfiedí Dendrit kafé s milou obslu-
hou!

Pfiijìte na dobrou kávu do pfiíjemného
prostfiedí s milou obsluhou!

Tû‰íme se na shledanou!

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

DENDRIT
KAFÉ

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



KULTURNÍ P¤EHLED KVùTEN 200510

Modletická 1401, Praha 11
tel.: 267 910 008, fax: 272 919 803
e-mail: krestanske@centrum.cz

www.KCJM.duch.cz

budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401

tel./fax: 272 919 803
e-mail: kaminek@kaminek.org

www.kaminek.org

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

Římskokatolická
farnost

při kostele sv. Františka

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

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
KOSTEL SV. FRANTI·KA Z ASSISI

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

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

KAPLE SV. LUDMILY V KC MODLETICKÁ

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

âtvrtek 18.00 (kytary)
Nedûle 10.00

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

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

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

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

PROGRAM

pátek–nedûle ❑ 29. 4. – 1. 5.
Víkendové lyÏování (KfiesÈansk˘ sportov-
ní klub, informace Ing. J. Ol‰ansk˘,
603 256 411, jaroslav.olsansky@intax.cz)

pondûlí ❑ 2. ❑ 9.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
maminky s mal˘mi dûtmi (MC Domeãek,
vchod E)

úter˘ ❑ 3. ❑ 19.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
v‰echny (klub Na Dnû, vchod E)

pátek ❑ 6. ❑ 18.30
Turnájek ve stolním fotbale (Ymkárium,
vchod C)

Sobota ❑ 7.
Divoká voda 2005 (KfiesÈansk˘ sportovní
klub, informace Ing. J. Ol‰ansk˘,
603 256 411, jaroslav.olsansky@intex.cz)

sobota ❑ 7.
Festival kapel zkou‰ejících v Ymkáriu
(pfiedbûÏnû, bliÏ‰í informace na tel.
732 976 215)

nedûle ❑ 8. ❑ 14.00
Zahradní slavnost ke Dni matek – diva-
délko, soutûÏe, tombola, opékání bufitÛ
atd. (zahrada, vchod E)

pondûlí ❑ 9. ❑ 9.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
maminky s mal˘mi dûtmi (MC Domeãek,
vchod E)

pondûlí ❑ 9. ❑ 16.00
SdruÏení kfiesÈansk˘ch seniorÛ, Dr.
Zdenûk Boháã: Vysoko‰kol‰tí studenti
a únor 1948 (Klub Na Dnû, vchod E)

úter˘ ❑ 10. ❑ 19.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
v‰echny (klub Na Dnû, vchod E)

sobota ❑ 14. ❑ 20.00
M‰e svatá, vigilie slavnosti Seslání Ducha
svatého (Kaple, vchod A) 

nedûle ❑ 15. ❑ 10.00
M‰e svatá pro dûti (kaple, vchod A)

pátek ❑ 20. ❑ 19.30
Sportovní odpoledne Ymkária (hfii‰tû
V Jezírkách)

pátek ❑ 20. ❑ 15.00
Literární veãer (Klub Na Dnû, vchod E)

sobota ❑ 21. ❑ 19.30
Rocková m‰e (kaple, vchod A)

pondûlí ❑ 23. ❑ 9.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
maminky s mal˘mi dûtmi (MC Domeãek,
vchod E)

úter˘ ❑ 24. ❑ 19.00
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
v‰echny (klub Na Dnû, vchod E)

pátek–nedûle ❑ 27. – 29.
PfieÏívaãka (KfiesÈansk˘ sportovní klub,
informace Ing. J. Ol‰ansk˘, 603 256 411,
jaroslav.olsansky@intax.cz)

pondûlí ❑ 30. ❑ 9.30
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
v‰echny (klub Na Dnû, vchod E)

úter˘ ❑ 31. ❑ 19.00
Alfa kurzy o základech kfiesÈanství pro
v‰echny (klub Na Dnû, vchod E)
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budova KfiesÈanského centra JM
Modletická 1401, vchod E, 1. patro

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

e-mail: alterapars@seznam.cz

www.kamínek.org/nadne

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

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

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

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

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

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

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

pátek ❑ 6. ❑ 18.30
Happy Brzdy Party – koncert skupin
Imunita, Stfiepy a K. R. A. P., stautpunk
+ prodejní v˘stava fotografií M. RÛÏiãky
z koncertÛ Imunity a prodej nové bás-
nické sbírky F. Valou‰ka „Vzpomínka
na les“ (Klub Na Dnû, vchod E)

ãtvrtek ❑ 19. ❑ 19.30
Koncert folk-rockové skupiny 
OLDARCZ. (Klub Na Dnû, vchod E)

pátek ❑ 20. ❑ 19.30
Literární veãer

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

Dal‰í termíny v roce 2005 
11. 5. a 16. 6.

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

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

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

Scházíme se ve stfiedu 16.00 – 19.00 hod.

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

obãanské poradny Spoleãnou cestou, 
Donovalská 1862, 

vedle rozestavûného kostela, 
100 metrÛ od Chodovské tvrze.

PROGRAM NA KVĚTEN:

BohosluÏby:

nedûle  ❑ 9.30
BohosluÏby – dûti mají vlastní program

úter˘  ❑ 17.30
Biblická hodina dûtí pfied‰kolního vûku

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

stfieda  ❑ 17.30
Biblická hodina ‰kolních dûtí

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

stfieda  ❑ 18.30
SchÛzka mládeÏe – v bytû faráfie

ãtvrtek  ❑ (1 a 3. v mûsíci)  ❑ 17.00
Hovory o vífie

ãtvrtek  ❑ ( 3. v mûsíci)  ❑ 19.00
SchÛzky stfiední generace v bytech
úãastníkÛ – místo po domluvû

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

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

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

Českobratrská
církev 

evangelická

stfieda  ❑ 11.  ❑ 17.00–18.30
Keramické odpoledne (modelování, ná-
doby z forem)

stfieda  ❑ 25.  ❑ 17.00–18.30
Keramické odpoledne
Stále pfiijímáme nové zájemce o lekce
kytary, flétny, klavíru, houslí, zpûvu
a keramiky a v˘tvarn˘ch technik.
Ceny kurzÛ jsou od 1 050 Kã za pololetí.

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

Karolína Sehnoutková, 
603 180 180, 272 927 239

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
na Zahradní slavnost ke Dni matek
v nedûli 8. kvûtna 2005 od 14.00 hod.
na zahradû Matefiského centra Dome-
ãek. Vstupné dobrovolné
Program: divadélko, soutûÏe pro dûti,
koncert, tombola, opékání bufitÛ (nenos-
te je s sebou), pro tatínky pivo, pfiíjemná
zábava pro celou rodinu

Tû‰íme se na vás
Telefon: 267 915 115, 777 200 431

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

•  Vytváříte alternativní 
divadlo?

•  Chystáte zajímavou 
akci pro veřejnost?

Nabízíme vám prostory v klubu
Na dnû! Volejte, mailujte na
ãíslo a adresu o. s. Kamínek.
Informace: www.kaminek.org
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Budova KfiesÈanského centra JM, 
Modletická 1401, vchod E

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

e-mail: mcdomecek@volny.cz

Domeček
Mateřské centrum Domeček –

Jižní Město, YMCA Praha

VSTUPNÉ: 
20 KČ PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI ZDARMA

PROGRAM:

Pondûlí
Kurzy Alfa pro maminky - viz níÏe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÉMATA NA KVĚTEN:

pondûlí ❑ 2. ❑ 9.30
Proã a jak se modlit?

pondûlí ❑ 9. ❑ 9.30
Jak nás BÛh vede?

pondûlí ❑ 16. ❑ 9.30
Jak odolat zlému?

pondûlí ❑ 23. ❑ 9.30
Proã a jak mluvit o vífie?

pondûlí ❑ 30.
Uzdravuje BÛh i dnes?

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

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
na Zahradní slavnost ke Dni matek
v nedûli 8. kvûtna 2005 od 14.00 hod.
na zahradû Matefiského centra Dome-
ãek. Vstupné dobrovolné
Program: divadélko, soutûÏe pro dûti,
koncert, tombola, opékání bufitÛ (nenoste
je s sebou), pro tatínky pivo, pfiíjemná zá-
bava pro celou rodinu

Tû‰íme se na vás
Telefon: 267 915 115, 777 200 431

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

Srdeãnû vás zveme na nedûlní 
bohosluÏby pfiístupné vefiejnosti

nedûle 8., 15, 22. a 29. kvûtna 2005
od 9.30 do 11.30 hod.

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

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

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

Křesťanské
společenství

Modletická ulice 1401
Praha 4

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

TÉMATA NA KVĚTEN:

úter˘ ❑ 3. ❑ 19.00
Proã a jak se modlit?

úter˘ ❑ 10. ❑ 19,00
Jak nás BÛh vede?

úter˘ ❑ 17. ❑ 19.00
Jak odolat zlému?

úter˘ ❑ 24. ❑ 19.00
Proã a jak mluvit o vífie?

úter˘ ❑ 31.
Uzdravuje BÛh i dnes?

V pfiípadû, Ïe máte zájem se kurzu nebo nû-
kter˘ch témat zúãastnit, potvrìte, prosím,
svou úãast (z dÛvodu objednání poãtu veãefií).

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

Tû‰íme se na va‰i úãast!
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Modletická 1401, Praha 11 - Opatov, 
tel. 267 913 338, 

e-mail: praha@ymca.cz

NÍZKOPRAHOVÝ 
KLUB MLÁDEŽE YMKÁRIUM
VŠEM MLADÝM NABÍZÍ:

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

TenSing 
– skupina pro náctileté s hudebnû kreativ-
ním programem, zahrnující amatérsk˘ sbo-
rov˘ zpûv s kapelou, divadlo, tanec, za-
my‰lení a hry pro v‰echny bez ohledu na
hudební nadání. 

âajovna 
– posezení u dobrého ãaje s povídáním
a vyprávûním pfiíbûhÛ. 

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

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

e-mail: poradnajm@spolcest.cz

OBČANSKÉ 
PORADENSKÉ 
CENTRUM 
JIŽNÍ MĚSTO

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

Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu
Katefiina Má‰ová

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

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

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

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

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

Jste pfiipraveni zaãít?
RÛst jako rodina

Pomáhat lidem
Poznávat JeÏí‰e

Milovat druhé
Objevovat sebe

Soudobá hudba
DÛleÏitá poselství

Pfiátelská atmosféra
Aktivity pro dûti a mládeÏ

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

Pro více informací, prosím, 
volejte na‰i kanceláfi: 261 711 426

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

Premiéra vysílání je vÏdy v pondûlí.
K tomu, aby v˘znamné události ve va‰í
‰kole, klubu dÛchodcÛ, obãanském
sdruÏení, natáãel zpravodajsk˘ ‰táb,
vût‰inou postaãí, kdyÏ nás budete pfie-
dem informovat buì pfiímo ve ‰tábu vy-
sílání v Gymnasiu JM ale tfieba i v od-
boru kanceláfi starosty na l. 487 nebo
v redakci Klíãe na l. 217. 

Pfiijdeme i za vámi!

Televizní zpravodajství Prahy 11
na kanálu UPC:

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

www.praha11.cz

PROGRAM V KVĚTNU:

pátek ❑ 6. ❑ 16.00
Turnájek ve stolním fotbale

sobota ❑ 7.
Bude moÏná festival kapel zkou‰ejících
v Ymkáriu. Jisté to ov‰em není, takÏe ko-
ho to velmi zajímá, aÈ se informuje na
ãísle: 732 976 215

pátek ❑ 20. ❑ 15.00
Sportovní odpoledne na hfii‰ti v Jezír-
kách

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

OTEVŘENO

Pondûlí ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor

Úter˘ ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor

Stfieda ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor 

âtvrtek ❑ 17.00–19.00 TenSing

Pátek ❑ 15.00–20.00 Voln˘ prostor

VLTAVÍN JEDE DÁL

Umělecký soubor Vltavín,
který v roce 1996 založila

Drahomíra Vlachová, nastudoval
v pořadí již čtvrtý projekt - muzi-
kál „Jedeme dál“. Scénář a texty
napsal Jan Vízner. Hudba vznikla
v autorské dílně posluchačů kon-
zervatoře Jaroslava Ježka Petra
Ožany, Jiřího Kroužila a Terezy
Staňkové. Jde o volné pokračo-
vání muzikálu „Máme svoji
show“. Premiéra se koná v sobo-
tu 14. května 2005 od 15 hodin
v Kulturním centru Zahrada.

MgA. Hana Kožová
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... stavte se u nás
Spojení: metro C Háje, bus 154, 203, 170,

zastávka Brechtova, 
vchod z Hekrovy ulice

PROGRAM V KVĚTNU 2005

Nedûlní shromáÏdûní

kaÏdou nedûli ❑ 17.00–18.15
Zveme vás na kfiesÈanské setkání sbo-
ru Církve bratrské – JiÏní Mûsto. Zaãí-
náme spoleãn˘m zpíváním s kapelou,
potom usly‰íme aktuální zamy‰lení
z Bible – nûco pro kaÏdého. Po skonãe-
ní setkání se scházíme na pfiátelské
rozhovory s obãerstvením.
Kavárna otevfiena od 16.30 a po setkání.

Nedûle ❑ 1. ❑ 17.00
Kaz. Petr Grulich

Nedûle ❑ 8. ❑ 17.00
Daniel ·rámek

Nedûle ❑ 15. ❑ 17.00
Petr KoÈátko

Nedûle ❑ 22. ❑ 17.00
Kaz. Zbigniew Lipus s hudební skupi-
nou z Kolína

Nedûle ❑ 29. ❑ 17.00
Kaz. Robert Filip – Veãefie Pánû a roz-
louãení s Robyn
Info: kazatel Robert Filip, 605 809 950,
robertfilip@quick.cz

Besídka pro dûti

kaÏdou nedûli ❑ 17.00 
(po úvodních písniãkách)
Chcete si uÏít nedûlní bohosluÏbu? Nabízí-
me program pro va‰e dûti do 10 let. Hraje-
me celoroãní hru, soutûÏíme, malujeme, ale
také si pfiiblíÏíme biblické pfiíbûhy a jejich vliv
na souãasn˘ Ïivot.

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

ANGLICKÉ KLUBY 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Tfii nové kluby s angliãtinou pod vedením
zku‰en˘ch americk˘ch, kanadsk˘ch a ães-
k˘ch lektorÛ. âeká tû nepfieberné mnoÏství
her, písniãek, hlavolamÛ, biblick˘ch pfiíbû-

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

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

tel.: 604 989 133

Církev bratrská
Šeberov

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

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

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

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

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

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

stfieda  ❑ 17.30–18.30
Cviãení Ïen bez rozdílu vûku

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

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

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

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

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

Církev bratrská pofiádá ve svém 
moderním prostfiedí mnoho dal‰ích 

aktivit. Kontaktujte nás!

hÛ, sportovních a zábavn˘ch aktivit a hlav-
nû v‰e s angliãtinou. Nejlep‰í moÏnost, jak
zaÏít spoustu legrace, nûco se dozvûdût
a nauãit se cizí jazyk.

KIDS’ CLUB
– pro dûti od 6 do 9 let
– kaÏdou stfiedu od 15.00 do 16.30

WHALE CLUB
– pro dûti od 10 do 13 let
– kaÏd˘ ãtvrtek od 16.00 do 17.30

TEEN CLUB
– pro mladé od 14 do 19 let
– kaÏd˘ pátek od 18.30 do 20.30 
– vstup zdarma!
– stolní hry, ping–pong, anglická hudba,
tématické veãery, promítání filmÛ, obãer-
stvení, skvûlá parta

Info: Mark Potma, 604 989 133,

·achové veãery

kaÏdé pondûlí  ❑ 17.30– 20.30
Zveme zku‰ené ‰achisty i zaãáteãníky na
pfiátelské setkání ‰achov˘ch nad‰encÛ.
Hrajeme také turnaje, které bodujeme.

Info: Ondfiej Vojvoda, 737 957 837

Aerobic pro Ïeny

Pondûlí ❑ 18.30–19.30
Info: Jana Hlaváãková, 723 393 351, 

j.hlavaãkova@seznam.cz

Biblick˘ kurz v angliãtinû

Úter˘ ❑ 19.00 a stfieda 9.30 (opakuje se)
Hodina zaãíná volnou konverzací a pokra-
ãuje diskuzí k vybranému textu. Za sedm
t˘dnÛ probereme tfii novozákonní epi‰toly
Janovy. Hodiny budou probíhat pouze
v anglickém jazyce. Vyberte si termín, kte-
r˘ vám nejvíc vyhovuje, v úter˘ od 19.00
nebo ve stfiedu od 9.30 hod.

Info: Mark Potma,
604 989 133,potma@volny.cz

Klub maminek

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

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

Stfiedeãní skupinka

Stfieda ❑ 19.00–20.30
Scházíme se kaÏdou stfiedu veãer v kavár-
nû S. J. M., abychom spolu sdíleli kaÏdo-
denní starosti i radosti, abychom se za
druhé modlili, abychom si pfiedávali po-
vzbuzení z BoÏího slova a z vlastních zku-
‰eností a abychom si prakticky pomáhali.
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Stavte se u nás. jste srdeãnû zváni!
Info: kazatel Robert Filip, 605 809 950, ro-
bertfilip@quick.cz

MládeÏ

âtvrtek ❑ 18.30–20.00
Jsme skupinou mlad˘ch lidí, ktefií hledají
a objevují tajemství vztahu s Bohem, dis-
kutují nad aktuálními problémy a mají zá-
jem o ostatní. Rádi zpíváme, spoleãnû se
smûjeme, a kdyÏ je s k˘m, rádi podniká-
me dobrodruÏné akce do pfiírody. Jsi zvû-
dav˘, co jsme zaã? Pfiijì se na nás podí-
vat, jsi moc vítán...

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

Klub seniorÛ

Pátek ❑ 9.30–11.30
Pro kaÏdého, kdo se cítí seniorem. âeká
vás dvouhodinka popovídání pfii kávû se
zákuskem a duchovní zamy‰lení pro kaÏ-
dodenní Ïivot. Souãástí programu je pro-
mítání filmÛ o pfiírodû a cestování.

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

Klub Velryba – Háje

Pátek ❑ 16.30–18.00
Klub pro dûti od 9 do 13 let.
U nás tû ãeká mnoho zábavn˘ch a neoby-

ãejn˘ch her, poutavé pfiiblíÏení nejznámûj-
‰ích biblick˘ch pfiíbûhÛ, mÛÏe‰ poznat no-
vé kamarády, zajet s námi na v˘let ãi ví-
kendovou akci.
Letní pobyt Klubu Velryba s indiánskou
tématikou se koná od 14. do 21. srpna
2005

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

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

BIG STORY
Letní pobyt s v˘ukou angliãtiny v Hotelu
Siréna v Jansk˘ch Lázních
❑ od nedûle 3. do soboty 9. ãervence

2005
❑ pro mladé, dospûlé i rodiny s dûtmi
❑ cena: 2300 Kã za dospûlé, 1500 Kã za

dítû do 15 let
❑ v cenû: ubytování s plnou penzí, v˘uka

angliãtiny a materiály
Nabízíme v˘uku angliãtiny v men‰ích sku-
pinách podle stupnû znalosti angliãtiny,

anglick˘ zábavn˘ program pro dûti, rÛzné
venkovní aktivity a spoleãné veãerní pro-
gramy s písniãkami, hrami a diskuzí na ak-
tuální témata. Zvlá‰tní autobusová dopra-
va z metra Opatov pfiímo do hotelu Siréna
je zaji‰tûna za 400 Kã.
Pfiihla‰te se on-line: www.cb.cz/jizni.mesto

Info: Mark Potma, 604 989 133,

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

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

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

www.cb.cz

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

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

SVÁTEK MATEK V ZAHRADĚ

Neděle 8. května patří všem maminkám. Svátek
matek připomene i KC Zahrada – v sobotu 7.

května. Připraveno je tvůrčí, hravé a úsměvné dopo-
ledne s názvem „Jako v pohádce – svátek maminek
i dětí“. Program s výrobou dárků maminkám, hra-
ním divadélka a dalšími zábavnými aktivitami trvá
dvě hodiny a začne v 10 hodin dopoledne. S sebou
je vhodné si vzít výtvarné potřeby a dětem svačinku.

Odpoledne v 15 hodin přijdou do Zahrady „Pej-
sek a Kočička“ z loutkového divadélka Romaneto.
Pohádka vypráví o tom, jak spolu Pejsek a Kočička
Jarčí hospodaří a chystají se do divadla za svými ka-
marády. To ale Kočička netuší, že musí Pejska nau-
čit, jak se do divadla obléknout, jak se tam chovat,
přijít včas..nakonec vše stihnou a shlédnou pohádku
„O Červené Karkulce a Modrém Vlkovi“..Veselé
pohádkové odpoledne je vhodné pro děti i maminky.

MgA. Hana Kožová

Smoljak a Stern v ZAHRADĚ

Ve středu 11.5. od 19.00 uvede KC Zahrada po-
druhé hru Studia Láďa „Hymna aneb Urfidlo-

vačka“. Představení Ladislava Smoljaka
provázené podtitulem „Hra se zpěvy s prologem –
Hymny šumí po krajinách českých“ je
doplněno úvodním takřka „cimrmanovským“ semi-
nářem, který divákům přiblíží pohnutou historii pís-
ně „Kde domov můj“. Po krátké přestávce následuje
vlastní veselohra v hlavní roli s Lad. Smoljakem.
Vstupné 130 Kč (zlevněné 65 Kč). Premiéra nového
představení amatérského divadelního souboru D. S.

Monde se připravuje na pátek 13.5. od 20.00. Auto-
rem textu „Výrobce bomb, aneb útěk srdce“ je pol-
ský básník, prozaik, kritik a scenárista Anatol Stern.
Od září roku 2004 se režisér hry Pepe Šedivý spo-
lečně s devíti herci věnuje přípravě komediálního
dramatu o „rozhodování mezi vírou v technično, či
duševno“. Ansámbl Monde, který již třetí sezónu
vystupuje ve stejném složení, slibuje kostýmy i de-
korace vysoké úrovně, zajímavou stylizaci i netra-
diční hudební party plus překvapení navíc. Principál
Šedivý všechny srdečně zve k návštěvě představení
i nového serveru o amatérské kultuře: Vstupné 60
Kč. Mgr. Tomáš Rulf
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KDE NÁS NAJDETE? 
Po – Pá od 10 do 21 hod.
U Zeleného ptáka 1158, 
Praha 4-Kunratice, 148 00
Tel: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
www.zelenyptak.cz

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

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

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

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

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

pokroãilé 
•  poradenskou ãinnost pro hendikepova-

né a seniory 
•  rezervaci a prodej vstupenek 

– Ticketportál.cz 
•  organizování kulturních akcí nejen pro

zdravotnû postiÏené a seniory

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

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

Fax dle tarifu a pásma

Skenování pro v‰echny 10 Kã

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

Tisk, kopírování
barevn˘ tisk od 5 do 15 Kã

A4  jednostrannû 2 Kã
A4  oboustrannû 3 Kã

KURZY:

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

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

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

VÝSTAVY V PROSTORÁCH KLUBU:

Pondûlí – pátek od 10 do 21 hod.
V˘stava olejomaleb, 

maleb akrylov˘mi barvami, 
ka‰írování, drátkování 

a maleb na hedvábí 
nesly‰ících v˘tvarnic 

Vûry Macháãkové
a Mgr. Ivany Tetauerové 

pod názvem

BARVY TICHA
V˘stava potrvá do 10. ãervna 2005

PROGRAM V PROGRAMY V KVĚTNU

stfieda ❑ 11. ❑ 9.30–12.30
Víme, co jíme? Program o zdravé v˘Ïivû,
tentokrát zamûfien˘ na jáhly, od 9.30 do
12.30 hod v matefiském klubu Matefiídou‰-
ka. Srdeãnû zveme i zájemce o zdravou
v˘Ïivu z ‰ir‰ích fiad vefiejnosti. Souãástí je
i procházka biozahrádkou, ochutnávka
spoleãnû uvafieného jídla, bylinkov˘ ãaj,
vyti‰tûn˘ recept a dal‰í informace. K dis-
pozici herna a zahrádka pro dûti Vede
ZdeÀka Hrubá. Pfiihlaste se nejpozdûji do
pfiedcházející stfiedy na tel. 271 751 311,
ãi zanechte vzkaz na záznamníku. Vstup-
né: dospûl˘ (+0–1 dítû) 90 Kã, dospûl˘ + 2
dûti 110 Kã.

stfieda ❑ 18. ❑ 10.00–12.00
Ekologická domácnost? Proã ne! Jak
na to, aby na‰e ekologická stopa byla co
nejmen‰í, a pfiitom byla na‰e domácnost
ãistá a fungující? Pfiijìte, poradíme vám,
vyzkou‰íme spoleãnû, vymûníme si dÛleÏi-
té kontakty, tipy, zku‰enosti. Tentokrát se
zamûfiíme na téma: Útulná domácnost
;s ekologick˘mi ãistícími pfiípravky psycho-
hygiena a ãistota my‰lenek. Program pro-
bûhne od 10.00 hod do 12.00 hod. v ma-
tefiském klubu Matefiídou‰ka, srdeãnû ale
zveme i dal‰í zájemce z fiad vefiejnosti.
Vede ZdeÀka Hrubá. Pfiihlaste se nejpo-
zdûji do pfiedcházející stfiedy na tel. ã.
271 751 311 ãi zanechte vzkaz na záz-
namníku. Vstupné: dospûl˘ (+0–1 dítû) 50
Kã, dospûl˘ + 2 dûti 70 Kã.

sobota ❑ 21.
Jsou je‰tû jiné kopce v Polabí – vy-
cházka. Zajímavá kvûtena, která roste na
polabsk˘ch „kopcích“ nás opût pfiiláká. Od
Îehunû ke Chlumci nad Cidlinou. V‰em,
ktefií se pfiihlásí na tel. 271 750 548
(po–pá od 8.00 do 16.00 hod.), sdûlíme
pfiesné informace o odjezdu. Pfiihlá‰ky se

pfiijímají do naplnûní kapacity. Vstupné:
Úãastnick˘ poplatek 50 Kã zahrnuje v˘-
klad lektora a obsáhl˘ písemn˘ materiál.
Nezahrnuje dopravu a vstupy do objektÛ.
Dûti do 12 let zdarma. Koná se za kaÏdé-
ho poãasí!

pondûlí ❑ 23. ❑ 15.00, 16.00 a 17.00 hod.
Tajemství mokfiadu. Pfiijìte s námi na-
hlédnout pod vodní hladinu na‰eho mofia-
du a rybníãkÛ. Spoleãnû poodhalíme ta-
jemn˘ Ïivot organismÛ, které zde Ïijí. Do
terénu se bude odcházet v 15.00, 16.00
a v 17.00 hod. Úãastnick˘ poplatek: do-
spûlí 25 Kã, dûti 15 Kã.

pondûlí ❑ 30. ❑ 14.00–19.00
Den dûtí. Oslavíme svátek dûtí hrami na-
‰ich praprapfiedkÛ: honûní káãi, obruãí, tlu-
ãení ‰paãkÛ, drápky, kuliãky. Budeme ale
i skákat v pytlích, házet na cíl a kdoví co
je‰tû. S kytarou posedíme u táb oráku.
K zakoupení bude lehké obãerstvení.
Vstupné: dûti zdarma, dospûláci 50 Kã.

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

Středisko 
ekologické 
výchovy 
hl. m. Prahy

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

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


